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Quem somos

Hidrologia

Geologia

Instituto de Ciência e Tecnologia

Gestão Territorial



quem somos?
O Serviço Geológico do Brasil é uma empresa
pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

Nossa missão é gerar e disseminar conhecimento
geocientífico com excelência, contribuindo para
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento
sustentável do Brasil.

Saiba Mais



hidrologia
A base para os estudos de disponibilidade hídrica
em águas superficiais e subterrâneas no Brasil é
responsabilidade do SGB-CPRM, que opera a Rede
Hidrometeorológica Nacional-RHN, atualmente
gerenciada pela Agência Nacional de Águas-ANA, e
a Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas-
RIMAS nos principais aquíferos do Brasil.

Saiba Mais



geologia e recursos
minerais
Na área de Geologia e Recursos Minerais, o SGB-CPRM
desenvolve produtos gerados por meio do mapeamento
geológico em diferentes escalas cartográficas. 

A empresa também realiza pesquisas sobre minerais
estratégicos e faz levantamentos geoquímicos e
geofísicos, que estão entre os dados mais procurados
pelos investidores do setor mineral. 

Saiba Mais



instituto de ciências e
tecnologia
Recentemente, o SGB-CPRM foi credenciado como ICT,
colocando a empresa em uma posição de maior inovação
no conhecimento científico brasileiro, juntamente com o
avanço nas parcerias com as principais instituições de
ciências do país e internacionais. 

Todos os produtos gerados são disponibilizados em
plataformas digitais, sistemas de informações e
aplicações abertas, que são referência para a
comunidade geocientífica. 

Saiba Mais



Saiba Mais
O SGB-CPRM trabalha sistematicamente em municípios
críticos com relação a riscos geológicos, atuando na
identificação e setorização de áreas de risco e no
mapeamento da suscetibilidade frente a processos de
movimentos gravitacionais de massa e inundações. 

gestão territorial



Saiba Mais
O SGB-CPRM é responsável pelo conhecimento geológico,
hidrológico e ambiental do Brasil. 

Nossa atuação é essencial para subsidiar o gerenciamento de
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, o ordenamento
territorial e planejamento da ocupação do meio físico, assim como
ações que visam a proteção do meio ambiente. 

conhecimento geológico,
hidrológico e ambiental



agricultura e
sustentabilidade
Com as descobertas e estudos sobre minerais, o SGB-
CPRM ajuda a impulsionar a agricultura do Brasil a partir
dos remineralizadores, insumos usados na fertilização de
solos. 

Além disso, o monitoramento hidrológico das bacias de
norte a sul ajuda os agricultores a se prepararem para
cheias e estiagens. 

Saiba Mais



Contate a assessoria!

Heber Vieira de Oliveira
Chefe da Assessoria de Comunicação
heber.oliveira@cprm.gov.br

Priscila Façanha Klein
Coordenadora-executiva
priscilla.klein@cprm.gov.br

David Teles Ferreira
Coordenador de Relacionamento
com a Imprensa
david.ferreira@cprm.gov.br

imprensa@cprm.gov.br

mailto:janis.morais@cprm.gov.br





