
GESTÃO DA INFORMAÇÃO

BIBLIOTECA

BANCO DE DADOS

GEOPROCESSAMENTO

INFORMÁTICA



TODAS AS INFORMAÇÕES GERADAS pela Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) são consistidas, processa-

das, acumuladas e divulgadas para a sociedade e, em particular, para o setor

mineral e a comunidade geocientífica dentro de sua missão de difusão da in-

formação. Apresentam-se, a seguir, os resultados alcançados em 2005.

BIBLIOTECA

A área de informação técnica da CPRM/SGB é composta pela Divisão de Do-

cumentação Técnica (DIDOTE) localizada no Rio de Janeiro e unidades nas Supe-

rintendências e Residências Regionais.

Atuando como Biblioteca Central da CPRM/SGB, a DIDOTE é também denomi-

nada Biblioteca Octávio Barbosa, cujo acervo bibliográfico é composto por 18.174

publicações diversas, além de 720 títulos de periódicos. Complementando a docu-

mentação convencional, encontra-se também disponível para pesquisa o expressi-

vo acervo de multimeios, constituído por 206.661 documentos fotocartográficos.

Esse montante foi reduzido em relação ao ano anterior, face à depuração do acer-

vo, resultando no descarte e doação de duplicatas a outras instituições.

Dentre os resultados alcançados durante o ano de 2005, destacam-se o lan-

çamento da nova página da Biblioteca no sítio da CPRM/SGB e a implantação da

Biblioteca Virtual, propiciando a integração dos acervos documentais da

CPRM/SGB por meio da sua rede de bibliotecas, cujo sistema de informação dis-

ponível possibilita a captura, organização, sistematização e recuperação de in-

formação na versão impressa e digital, além de mesclar texto e multimídia.

Fornece, também, informações coletadas em outras instituições e disponíveis

para acesso na íntegra. A Biblioteca Virtual oferece aos usuários um acervo de

mais de 100 mil documentos, constantemente atualizados.

Teve continuidade o Serviço de Atendimento aos Usuários (SEUS), regis-

trando um total de 16.475 atendimentos, envolvendo solicitações de usuários

internos e externos, tanto do Brasil quanto do exterior, bem como a venda de

produtos institucionais.
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BANCOS DE DADOS

A CPRM/SGB é responsável pela gestão de três bancos de dados: Banco de Da-

dos Geológicos (GEOBANK), Sistema de Informações de Águas Subterrâneas

(SIAGAS) e o Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), este pertencente à

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os registros

que compõem o acervo da CPRM/SGB encontram-se sumarizados no final do pre-

sente capítulo.

BANCO DE DADOS GEOLÓGICOS (GEOBANK)

Trata-se de um banco de dados relacional, corporativo em plataforma Ora-

cle , incluindo as bases de dados litoestratigráficas, recursos minerais, estrutu-

ras (arranjo geométrico), geoquímica, geocronologia, petrografia e afloramen-

tos. Quanto ao acervo desses módulos, o quadro ao final do capítulo exibe os

dados e documentos disponíveis.

O GEOBANK tem sua concepção com base em informações padronizadas e

organizadas de forma a permitir a crítica dos dados, segundo regras preestabele-

cidas. Muito mais que um simples banco de dados, o GEOBANK possui todo o

acervo geológico resultante da atuação da CPRM/SGB desde sua criação.

Em 2005, deu-se continuidade à modelagem das bases de dados Aflora-

mentos, Projetos, Recursos Minerais, Geoquímica, Litoestratigrafia e Geocrono-

logia. Foram também desenvolvidos, constantemente, estudos objetivando

aprimorar a utilização do gerenciador do banco de dados da plataforma Ora -

cle Data Base Management System (DBMS).
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Tela de consulta via internet ao GEOBANK:

<http://geobank.sa.cprm.gov.br>.
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Até 100 pontos

entre 101 e 1.000 pontos

entre 1.001 e 2.500 pontos

entre 2.501 e 5.000 pontos

entre 5.001 e 10.000 pontos

acima de 10.000 pontos

ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO

MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ

MATO GROSSO

175
1.407
3.102

10.034
18.536

198
71

1.200
4

759
337

4.884
3.079

PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

2.962
12

9.036
25.518

349
2.438
8.995

645
157

4.061
10.999

3.584
284

NÚMERO DE PONTOS CADASTRADOS
Posição referente a dezembro de 2005

TOTAL DE PONTOS: 112.825

MAPA DE POÇOS E FONTES CADASTRADOS NO SIAGAS



SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (SIAGAS)

O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), inteiramente

desenvolvido pela CPRM/SGB, contém os dados cadastrais de poços de água

subterrânea do país.

O SIAGAS inclui Informações sobre a localização dos poços, geologia regio-

nal e local, hidrogeologia, características construtivas dos poços e hidrodinâmi-

ca, uso e qualidade de água e dados de produção do poço.

Trata-se de uma ferramenta que incorpora facilidades e modernas funções

de tecnologia e informações relacionadas com o gerenciamento, consistência,

análise e interpretação de dados sobre água subterrânea do país. Fornece aos

planejadores um sistema de apoio técnico ao ordenamento do uso da água e ao

aumento da oferta hídrica, além de possibilitar a democratização da informação

via página oficial da CPRM/SGB, na internet.

No decorrer de 2005, deu-se continuidade aos trabalhos de implantação

do SIAGAS, com destaque da formalização de 10 acordos de cooperação técni-

ca com órgãos gestores estaduais. Visam à utilização do Sistema como uma fer-

ramenta indispensável para gestão e intercâmbio de informações distribuídas

em todo o território nacional, sobre recursos hídricos subterrâneos, de especial

aplicação aos programas governamentais, tais como: Fome Zero, Reforma

Agrária, Consolidação da Agricultura Familiar, Desenvolvimento de Aqüicultura

do Semi-Árido e Geração de Trabalho, além de representar um valioso instru-

mento de suporte à Política Nacional de Recursos Hídricos. O Sistema atingiu,

em 2005, o cadastramento de 112.825 poços.

BANCO DE DADOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO (BDEP)

Mediante convênio com a ANP, a CPRM/SGB administra e opera há mais de

seis anos o BDEP. Esse banco contém as informações indispensáveis para a explora-

ção e produção de petróleo e gás nas bacias sedimentares brasileiras in e offshore,

de maneira especial dados geofísicos (sísmica), perfis de poços e de métodos po-

tenciais (gravimétricos, magnetométricos e eletromagnéticos) gerados pela indús-

tria petrolífera em operação no país. Esses dados, com a aplicação do BDEP Web

Maps, estão disponíveis para consulta em: <http://www.bdep.gov.br>.
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DADOS RECUPERADOS PELO BDEP EM 2005

• PERFIL DE POÇO 2.143

• SÍSMICA PÓS-EMPILHAMENTO (em MB) 343.179

• PASTA DE POÇOS 2.386

• PERFIL COMPOSTO 2.466

• SÍSMICA PRÉ-EMPILHAMENTO (em GB) 11.145

• CURVAS BÁSICAS EM LAS (Log Ascii Standard) 262

• ARQUIVO GERAL DE POÇOS 54

• PROJETO DE MAG e GRAV 46



GEOPROCESSAMENTO

O geoprocessamento tornou-se uma ferramenta de uso rotineiro nos tra-

balhos desenvolvidos pela CPRM/SGB.

As atividades de geoprocessamento expandiram-se em 2005 em apoio aos

levantamentos geológicos sistemáticos, na elaboração dos Sistemas de Informa-

ções Geográficas (SIGs) dos mapas geológicos e de recursos minerais dos esta-

dos. Houve também a capacitação das equipes envolvidas com mapeamento

geológico nos programas ArcGIS e Envi utilizados nessa atividade, mediante a

promoção de treinamento interno.

Em apoio aos levantamentos geológicos, foram desenvolvidas as seguintes

atividades:
• Confecção de uma nova caderneta de campo, prevendo sua utilização em

meio digital.
• Desenvolvimento, confecção e distribuição dos “kits de mapeamen-

to” para as universidades contratadas com a CPRM/SGB, constituí-
dos de:
� manuais de procedimentos técnicos e padronizações para o tratamento

de dados cartográficos, vetoriais e raster aplicados ao mapeamento geoló-
gico;
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� dados digitais de Imagens Geocover, Aerogeofísica, Mapa Geológico
GIS-Brasil 1:1.000.000, cartas planimétricas e de modelagem de terreno
(relevo sombreado) e cadastro de afloramentos históricos.

• Programas de entrada de dados das bases Afloramentos e Geoquímica (fi-
cha de campo) e programa ArcExibe.

• Elaboração do Manual Técnico do SIG Mapas Estaduais.

Em apoio a outras atividades, realizaram-se:
• Modelagem da base de dados para o projeto Banco de Dados e Diagnóstico

Regional da Degradação do Subsolo do Brasil (PDASB).
• Modelagem da base de dados e organização em SIG dos projetos de aero-

geofísica.
• Modelagem da base de dados de água mineral no GEOBANK.
• Manutenção dos sistemas Paleo e Movmassa.
• Organização da base de dados dos projetos da CPRM nos ambientes ArcExi-

be e ArcGIS.

INFORMÁTICA

Dando suporte às áreas técnicas e administrativas, realizaram-se:
• Implantação de uma nova conexão à internet (1Gbps) no Escritório Rio de

Janeiro.
• Implantação, junto à Biblioteca Octávio Barbosa, do Sistema de Adminis-

tração de Coleções e Serviços de Bibliotecas.
• Implantação de novos servidores de e-mail e webmail no Escritório Rio de

Janeiro, em substituição aos softwares anteriores.
• Desenvolvimento dos sistemas administrativo-financeiros: Controle de Tra-

mitação de Documentos (SITDOC), Ouvidoria e Gestão de Projetos (em an-
damento). O sistema SITDOC foi implantado em setembro de 2005 e
contabilizou 14.287 documentos cadastrados, 44.670 tramitações e 250
usuários ativos.

• Geração de relatórios para Web do Sistema de Custos utilizando software

livre.
• Desenvolvimento e manutenção de rotinas específicas para o sistema

SIAGAS em banco de dados SQL Server 2000.
• Consolidação da intranet como ferramenta de produtividade disponi-

bilizando informações pertinentes à Administração Geral, Link Direto-
ria, Ouvidoria, Ética, Publicações Técnicas, Prata da Casa, dentre
outros.

• Disponibilização de novos serviços na intranet, como: troca de senhas de
endereços eletrônicos, consulta às Fichas de Bem de Capital e ao Cadastro
de Informações dos Empregados.

• Reformulação do aplicativo “QUEM”, com informações funcionais mais
detalhadas dos empregados da Companhia.

• Consolidação do serviço NAT-Fórum como fomentador das discussões téc-
nicas e administrativas relativas à Empresa, com a disponibilização atual de
34 fóruns e 605 participantes.

• Redesenho da página oficial, de forma a torná-la mais clara e objetiva com
atualizações constantes das informações relativas às atividades técnicas da
Empresa.
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• Suporte aos serviços de acesso à rede intranet da CPRM/SGB em todas as
Unidades Regionais, com um total de 1.180 usuários conectados atual-
mente.

• Execução de 821 atendimentos por meio do help-desk, tendo sido feitas
297 manutenções em monitores e impressoras, abertura de 165 novos en-
dereços eletrônicos para as diversas Unidades Regionais e instalação de 76
novos pontos de rede no Escritório Rio de Janeiro.
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BASE DE DADOS E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

SIGLA BASE DE DADOS (1)

REGISTROS OU
DOCUMENTOS

ARMAZENADOS (2)

AERO Projetos de Aerogeofísica 171

AFLO Descrição de Afloramentos Geológicos (3) 254.028

AUBR Bibliografia do Ouro do Brasil (4) 659

GATE Projetos de Gestão Territorial 85

GEOCRONOLOGIA Datações Geocronológicas (5) 1.179

GEOQ Catálogo de Geoquímica 232

GEOQUÍMICA Descrição de Amostras Geoquímicas 362.758

LEXICO Léxico Estratigráfico 1.834

MOVMASSA Descrição de Deslizamentos 1.100

PALEO Descrição de Ocorrências Fósseis 22.597

PETR Descrição de Análises Petrográficas (3) 27.764

PROJETOS Projetos Executados pela CPRM 270

RECURSOS MINERAIS Descrição de Ocorrências Minerais 28.961

SIAGAS Descrição de Poços para Água Subterrânea 112.825

(1) Disponíveis na internet: <http://www.cprm.gov.br>.

(2) Nº de registros ou documentos referentes a dezembro de 2005.

(3) Em processo de consistência e migração para o GEOBANK; não-disponível

na internet.

(4) Em processo de consistência, aguardando migração.

(5) Dados revisados.
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