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Editorial por Denise Pimentel de Assis e Jéssica Gonçalves 

Nessa última edição do ano que se encerra, além de desejar um Feliz 
Natal e um próspero ano vindouro a todos, gostaríamos de homenagear um 
dos grandes patronos da Geologia brasileira, quando da data do centenário de 
sua morte em 27 de novembro de 2015: Orville Adelbert Derby. Nascido nos 
Estados Unidos (1851), graduou-se em Geologia, vindo para o Brasil em 1870 
para participar da Expedição Morgan, que pretendia estudar o litoral nordeste 
brasileiro, estendendo-se até os baixos cursos dos rios Tocantins, Tapajós e 
Xingu, no atual estado do Pará. Derby voltou aos Estados Unidos em 1872 e 
regressou ao Brasil em 1874, a convite do governo imperial. Realizador de 
grandes feitos geológicos e geográficos para nosso país, podemos citar sua par-
ticipação como fundador da Comissão Geológica do Império—órgão máximo 
da Geologia nacional no séc. XIX— e do Serviço Geológico e Mineralógico do 
Brasil como exemplos. Apesar da forma trágica com que nos deixou em 1915 
(veja mais na coluna “Há 100 anos”, página 2), seu legado perdura até hoje e 
pode ser observado em exposição no Museu de Ciências da Terra da CPRM—
Serviço Geológico do Brasil (mais detalhes na seção “Blitz Cultural”, na página 
5 deste informativo). Venha nos visitar e conhecer um pouco mais sobre a his-
tória da Geologia no Brasil! 

Centenário de Orville A. Derby por Diogenes de Almeida Campos 

A influência científica e institucional de Derby materializou-se através 
das atividades do próprio Serviço Geológico e Mineralógico, do Departamento 
Nacional da Produção Mineral e da própria Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais. O escultor Rodolfo Bernadelli sintetizou a importância do traba-
lho geológico de Derby com a alegoria que embeleza seu túmulo no cemitério 
São João Batista, no Rio de Janeiro.  

O Museu de Ciências da Terra homeganeia o centenário de morte de 
Derby inaugurando exposição temporária "A Geologia Brasileira órfã: 100 anos 
sem Orville A. Derby" em parceria com a Biblioteca Octavio Barbosa, ambos 
do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, juntaram-se à Associação de Amigos 
do Museu de Ciências da Terra para preparar uma exposição em memória aos 
cem anos de falecimento de Orville A. Derby (1851-1915), cuja inauguração 
ocorreu esta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015, nos salões de entrada do 
Museu de Ciências da Terra, no monumental Palácio da Geologia Brasileira, 
fundado em 1908. 

Na exposição serão apresentados minerais e fósseis do acervo do Mu-
seu, que têm alguma relação com a atuação profissional do homenageado, bem 
como uma pequena amostra dos inúmeros artigos científicos de autoria de 
Derby sobre a geologia, mineralogia e paleontologia brasileira, realizados du-
rante suas atividades na Comissão Geológica do Império, no Museu Nacional, 
na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo e no Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil, do qual foi seu primeiro diretor. Rememora-se também 
seu centenário de nascimento, quando foi criado o Prêmio Derby e sua influên-
cia na fundação da Academia Brasileira de Ciências. 

SOBRE 

 O informativo Gaia é uma 

parceria do Museu de Ciên-

cias da Terra (MCTer) e a 

Biblioteca Octávio Barbosa: 

espaços inseparáveis para o 

convívio acadêmico, produ-

ção científica, educação, me-

mória e patrimônio da 

CPRM. A parceria histórica 

entre Museu e Biblioteca data 

de 323 a.c., quando Ptolomeu 

I sóter (salvador) fundou a 

Biblioteca e Museu de Ale-

xandria, como um centro de 

preservação do conhecimen-

to e desenvolvimento. 
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HÁ CEM ANOS (1915): 

MORTE [E VIDA] DE OR-

VILLE ADELBERT DERBY 

por Nathalia Roitberg 

A Comissão Geológi-
ca do Império foi criada 
no final de 1874 com o 
objetivo de construir um 
mapa geológico do Brasil. 
Sua organização foi confi-
ada a seu idealizador Char-
les Frederic Hartt, que 
teve como assistentes Ri-
chard Rathburn, John Cas-
per Branner; Orville Der-
by - aluno de geologia e 
geografia de Hartt - e dois 
engenheiros brasileiros, 
Francisco José de Freitas e 
Elias Fausto Pacheco Jor-
dão. Essa comissão conse-
guiu esclarecer os traços 
gerais da estrutura geológi-
ca brasileira, além de reco-
lher cerca de 500 mil 
amostras. Com apenas 
dois anos de funcionamen-
to, em 1876, a comissão 
foi extinta alegando-se 
economia de gastos. À 
época de sua extinção, 
todo o material que fora 
coletado durante sua exis-
tência foi depositado no 
Museu Nacional, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Orville Derby traba-
lhou no Museu Nacional 
até maio de 1879 sem re-
ceber remuneração, após o 
que foi nomeado chefe da 
3ª seção de geologia nesta 
instituição, permanecendo 
no cargo até 1890. De 
1879 até 1886, Orville 
Adelbert Derby dedicou-
se integralmente às ativida-
des no Museu Nacional, 
como pesquisador, profes-
sor e organizador das cole-
ções de mineralogia e pale- 
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Na rede de bibliotecas da CPRM - Serviço Geológico do Brasil—conhecida co-
mo Rede Ametista—, existem muitos documentos de autoria e sobre Derby. Há 
relatórios científicos com mapas anexos, alguns relatórios administrativos e bio-
grafias. 

 BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Orville A. Derby: 1851-
1951: alguns aspectos da sua obra. Rio de Janeiro, 1951. 103 p. Disponível na Biblio-
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ontologia pertencentes ao 
acervo da instituição. 

A convite do governo 
da província de São Paulo, 
organizou a Comissão Geo-
gráfica e Geológica desta 
província, criada pela Lei 
Provincial nº9 de 27 de 
março de 1886, hoje Insti-
tuto Geológico de São Pau-
lo. Sua proposta era a de 
uma visão integrada da na-
tureza, através da geologia, 
geografia, botânica, zoolo-
gia, climatologia, etnografia, 
etc. Essa linha de trabalho, 
que pode ser qualificada 
como naturalista, perdurou 
até 1905, sendo substituída 
com a implantação da ex-
ploração dos recursos natu-
rais com vistas a acompa-
nhar e auxiliar o desenvolvi-
mento industrial. A visão 
naturalista de Derby aca-
bou, entretanto, por con-
frontar-se com os interesses 
mais imediatos das elites e 
do poder público de São 
Paulo. Após quase vinte 
anos de trabalho, a CGG 
ainda não havia cumprido 
sua principal tarefa, explíci-
ta desde sua criação em 
1886: o mapeamento do 
sertão paulista. O chamado 
sertão – como era conheci-
da uma vasta região a oeste 
do estado, que compreendia 
quase um terço do território 
– não se encontrava mapea-
do, a fim de viabilizar sua 
ocupação e exploração. Em 
1899 foram publicados os 
três primeiros mapas reali-
zados pela comissão, saindo 
à luz mais catorze até 1905, 
sem, porém, contemplar a 
região mais a oeste. A Co-
missão Geográfica e Geoló-
gica, como tal, permaneceu 
até 1931, destacando-se 
como produtos de sua atua-
ção a realização de cartas 
geológicas, geográficas e 
topográficas do estado; os 
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clipping por Nathalia Roitberg 

No dia 8 de dezembro de 2015 às 17h, teve lugar no Museu de Ciências da Terra 

(MCTer) da CPRM o coquetel de inauguração da exposição “A Geologia brasileira 

órfã: 100 anos sem Orville A. Derby” e o lançamento do livro da funcionária da 

CPRM Janine Molinari "Adoção de Sistema de Informação Geográfica". A exposi-

ção foi idealizada pelo diretor do MCTer Diogenes de Almeida Campos e funcio-

nários do museu e patrocinada pela cerveja Stella Artois. Na foto acima, o diretor 

discursa aos convidados durante o coquetel. 

Ao lado, o Diretor de Ad-
ministração e Finanças da 
CPRM, Eduardo Santa 
Helena da Silva, e Dioge-
nes de Almeida Campos na 
cerimônia de abertura da 
exposição em homenagem 
à Orville A. Derby. 

 ROSADO, Vingt-un; ROSADO, América. Conversa em tempo de mutirão so-
bre Orville Adelbert Derby. 2. ed. Rio de janeiro: CPRM, 1999. 38 p. (Cadernos 
Técnicos. Memórias de Geologia, 0). Disponível na Biblioteca do Rio de Janeiro. 

 TOSATTO, Pierluigi. Orville A. Derby: o pai da geologia do Brasil. Rio de Janei-
ro: CPRM; DNPM, 2001. 111 p. il. ISBN 8574990035. Disponível naBiblioteca do 
Rio de Janeiro. 

 TOSATTO, Pierluigi. Imagens do Brasil no tempo de Derby. Rio de Janeiro: 
DNPM, 1998. 127 p. Fotos. Disponível na Biblioteca do Rio de Janeiro. 



 

 

primeiros levantamentos de 
nossa fauna e flora; pesqui-
sas com ênfase no petróleo 
e apatita; entre outros. 

A preocupação de Der-
by com o meio ambiente 
ajudou a criar a primeira 
área de preservação ambi-
ental do Brasil: o Horto 
Botânico (atual Horto Flo-
restal) em 1896. Situado no 
sopé da Serra da Cantareira, 
na capital, foi iniciativa con-
junta com Francisco de 
Paula Ramos de Azevedo e 
Alberto Loefgren. 

A saída de Derby da 
Comissão Geológica de São 
Paulo começou a ocorrer a 
partir de críticas levantadas 
por Francisco Bhering, en-
tão professor da Escola 
Politécnica de São Paulo. 
Bhering questionou méto-
dos de trabalhos geológicos 
de Derby, tendo o grande 
desgaste sido originado pela 
demora na divulgação des-
tes trabalhos, principalmen-
te em relação à carta geoló-
gica completa do estado, 
uma das promessas mais 
aguardadas pelo governo de 
São Paulo. 

Apesar do desgaste 
com o processo de desliga-
mento da comissão, ele ra-
pidamente retomou suas 
atividades. Sua rede de con-
tatos agiu novamente e, 
ainda em 1905, foi convida-
do, pelo secretário de Agri-
cultura, Miguel Calmon Du 
Pin e Almeida, para traba-
lhar na Bahia, onde passou 
a dirigir o Serviço de Terras 
e Minas do Estado. 

Em meio a tantas difi-
culdades ocorreu o suicídio 
de Orville Adelbert Derby, 
em  27 de novembro de 
1915, em um quarto de ho-
tel na cidade do Rio de Ja-
neiro, alguns meses depois 

4 

No dia 11 de novembro de 
2015 ocorreu a visita das 
crianças da Creche Sonho 
de Ouro (localizada na 
CPRM) ao Museu de Ciên-
cias da Terra - MCTer. 
Durante a visita, os alunos 
participaram de atividade 
interativa ministrada pelo 
estagiário da biblioteca do 
MCTer, Raphael Peixoto 
da Rocha (foto ao lado). 

Em 25 de novembro de 

2015 aconteceu a forma-

tura da primeira turma de 

mediadores¹ do Museu de 

Ciências da Terra - 

MCTer (foto à direita). 

¹ Mediadores são aqueles que estimulam a interação do visitante do museu com seu acer-

vo, a fim de facilitar que o conhecimento presente em cada objeto seja apre(e)ndido. 

A foto à esquerda mostra a exposição tem-

porária realizada no MCTer pela British 

School “Art Exhibition”, de 02 a 11 de outu-

bro de 2015. 



 

 

Este mês a coluna traz exposições sobre o pai da geologia brasileira, 
bem como sobre o aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro, nossa 
cidade maravilhosa. 
1.  “A Geologia brasileira órfã: 100 anos sem Orville A. Derby”  

A exposição conta a história de Orville A. Derby, considerado 
o pai da Geologia do Brasil. Sua formação, primeiras vindas ao país 
trazido pelo seu professor Hartt, seus serviços prestados ao império e 
a República posteriormente. Mostra o quanto suas contribuições ser-
viram de inspiração a outros pesquisadores e conta ainda sobre sua 
morte e homenagens póstumas recebidas. Tudo isto é mostrado por 
meios de livros, artigos, minerais e fósseis. 

MCTer – Museu de Ciências da Terra 
Av. Pasteur, 404, Urca - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 22290-255 
Período: 08/12/15 a 07/02/16 
Terça a domingo, das 10h às 16h. Entrada gratuita. 
Tel: (21) 2295-7596 

2. “Rio 450 anos, 120 anos de cinema”  
A mostra trás 20 filmes inéditos, jamais passados no Brasil, dos 

irmãos Lumière, que retratam cenas do cotidiano das grandes cidades 
europeias. Estes filmes, com aproximadamente 3 minutos de duração 
cada, mostram os impactos da modernidade na sociedade. Estes fil-
mes são mesclados, com cenas do cotidiano carioca atual, gravados 
com celulares por alunos do Instituto Benjamin Constant.  É o nascer 
do cinema, em meio a efervescência da modernidade, colocada em 
contraponto com a possibilidade de observação das cidades por qual-
quer pessoa com uma câmera qualquer.  

Centro Cultural dos Correios 
Rua visconde de Itaboraí, 20, Centro – Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20010-060 
Período: 08/12/15 a 21/02/16  
De terça a domingo, das 12h às 19h. Entrada gratuita. 
Tel: (21) 2253-1580 

3. “Rio Antigo – Um Passeio no Tempo”/Contação de histó-
rias 

Da origem à República, é possível viajar no tempo através das 
histórias contadas, conhecendo assim cada vez mais o Rio de Janeiro. O 
próprio prédio do CCJF ajuda a contar e mostrar as transformações 
vividas pela cidade ao longo do tempo. O público é inserido no ambi-
ente e incentivado à interagir com a dramatização. 

Centro Cultural da Justiça Federal 
Av. Rio Branco, 241, Centro  – Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20040-009  
De terça a sexta, das 13h às 17h. Entrada gratuita 
Tel: (21) 3261-2567/3261-2552 (agendamento necessário) 

Equipe 

Denise Pimentel de Assis 

Diogenes de Almeida Campos 

Irinea Barbosa da Silva 

Jéssica dos Santos Gonçalves 

Nathalia Winkelmann Roitberg 

Raphael Peixoto da Rocha 

Ricardo Marcio Jonusan 

Roberta Pereira da Silva de Paula 

Participe! Envie suas sugestões 

para o email seus@cprm.gov.br. 

 

Visite a página do Museu de Ciên-

cias da Terra no site da CPRM. 

Entre em cprm.gov.br e clique na 

aba Nossos Museus. 

Visite a página da Biblioteca no site 

da CPRM. Entre em cprm.gov.br 

e clique na aba Biblioteca. 

Blitz Cultural por Raphael Rocha 
de se naturalizar brasileiro. 

Após mais de quarenta 

anos dedicados à ciência 

nacional, morreu mais bra-

s i l e i r o  q u e  nor t e -

americano. 


