
 

Entrevista com Antônio José Dourado Rocha, geólogo da CPRM 

 

Antônio José Dourado Rocha (70) é um dos geólogos afastados da CPRM em 2017 pelo 

Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada. Ao longo de sua trajetória, 

mostrou ser engajado com as suas atividades, tendo trabalhado com afinco na implantação e 

coordenação do Centro Integrado de Estudos Geológicos de Morro do Chapéu – CIEG.  

Formado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia – UFB (1971) e com Curso de 

Especialização em Geologia Econômica pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

(1972), trabalhou na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, na Superintendência 

Regional de Salvador, no período de novembro de 1972 a junho de 2017, sendo que inicialmente 

esteve cedido ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM até maio de 1977. 

O geólogo foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Morro do Chapéu 

(BA), Comenda Padre Juca e a Medalha Theodoro Sampaio (Núcleo BA/SE da SBG). 

A Assessoria de Comunicação conversou com Dourado sobre a sua experiência na empresa e na 

profissão. 

 

Assessoria: Quais os maiores desafios ainda enfrentados pelos geólogos brasileiros? 

Antônio Dourado: Um desafio da profissão, eu acredito, ainda é o processo de convencimento 

por parte dos próprios profissionais da área quanto ao cuidado com o meio ambiente e a 

preservação da geodiversidade brasileira.  

 

ASS: A CPRM pode ser considerada sua segunda casa? Qual é a sua melhor lembrança dos anos 

em que trabalhou aqui? 

AD: Até hoje ainda possuo uma ligação com a instituição na qual tive o prazer de trabalhar 

durante tantos anos. Para mim, a melhor lembrança da CPRM foi poder ter contribuído para o 

programa de treinamento de parcela dos técnicos da empresa. No CIEG de Morro do Chapéu a 

CPRM implantou o curso de Aperfeiçoamento em Terrenos Sedimentares, constituído pelas 

seguintes disciplinas: Sistemas deposicionais siliciclasticos (25 dias), Sistemas deposicionais 

carbonáticos (25 dias), geologia estrutural (15 dias), mineralizações em rochas sedimentares (15 

dias), análise de bacias (15 dias), e técnicas de mapeamento de rochas sedimentares (15 dias). 

Após essas disciplinas, cada dois geólogos mapeavam uma área de 200 km
2
, cuja integração 

viabilizou a publicação da folha Morro do Chapéu (1:100.000) e contribuiu para a publicação da 

folha Jacobina (!:250.000). Durante esse período (1987-2017) tive oportunidade de conviver com 

grandes profissionais a exemplo de Rodi Medeiros, Cicero Paixão Pereira (Petrobras), Fernando 

Alkmin (UFOP), Marcel Dardenne (UnB) e Ubiraran Faccini (UNISINOS), dentre outros. 

Também muito rica foi a convivência com os colegas que frequentaram os cursos, a exemplo de 

Luis Fernando Fontes de Albuquerque, Jaime Quintas Colares, Jose Pessoa Veiga, Dunaldson 

Rocha, Antonio Krebs, Thales Sampaio, Luis Bonfim, Nelson Ramos Menezes, Edgar Lazaro, 

Jose Torres e outros. 

O fato de a empresa disponibilizar as instalações do CIEG para as universidades o transformou 

em um dos principais instrumentos de relação institucional. Atualmente a Sureg/SA contabiliza 

mais de 350 excursões realizadas nesta região com apoio deste Centro, o que representa uma forte 

contribuição na formação dos nossos geólogos. 



 Menção especial, pelo incentivo, merecem os geólogos Augusto Pedreira, grande professor, 

Inácio Delgado, João Dalton, Walter Marques, Regina Celia Armesto, Carlos Schobbenhaus e 

Cassio Roberto. Dos técnicos de uma geração mais nova devo agradecer a Marcelo Dantas, Jorge 

Pimentel, Edgar Shinzato e Mylene Berbet. Sempre contamos também como apoio de Leonardo 

Cusnir. 

 

ASS: Em relação a sua especialização, do que se trata a geologia econômica? 

AD: A geologia econômica, juntamente com a prospecção mineral, tem por objetivo avaliar áreas 

com potencial para novas descobertas de bens minerais. Para tanto, conta com a colaboração da 

prospecção geoquímica, geofísica, mapeamento geológico em diferentes escalas, tratamento 

estatístico dos dados, sondagem, ou outras técnicas a depender de cada caso.  

 

ASS: Atualmente vários profissionais da empresa tem se dedicado a trabalhos de 

geoconservação e sugestões de áreas passiveis de serem geoparques. Qual a razão deste 

interesse? 

AD: Se considerarmos que o nosso estágio de desenvolvimento exige portos, 

aeroportos, represas para abastecimento humano e geração de energia, instalação de 

torres de energia eólicas, o crescimento do tecido urbano, etc, etc. Verificamos que a 

geodiversidade está permanentemente ameaçada. Durante um simpósio em Paris, em 

1991, foi decidido que a proteção à geodiversidade se daria a nível de alguns m² ou ha 

em locais de relevante interesse científico, denominados geossitios. Um local com um 

significativo número de geossitios pode se candidatar a ser um geoparque, que deve ter 

uma área definida, não ter implicações de desapropriação ou tombamento, e não ter 

semelhança com um parque do SNUC, além de levar em consideração a cultura local, 

culinária, artesanato, música etc. 

O sucesso de uma candidatura a Geoparque significa geoturismo, convênio com 

diferentes universidades, receber apoio técnico-científico de outros geoparques, e 

principalmente ser visto internacionalmente. 

Um Geoparque não é de fácil compreensão. A implantação demanda muito trabalho e a 

manutenção desse título é muito difícil, em face de rigorosas auditorias internacionais 

realizadas periodicamente. Nestes territórios procura-se desenvolver atividades que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável com envolvimento da população local. 

Desse modo um Geoparque busca promover uma identidade do território representado 

por seus aspectos materiais (geológicos, flora e fauna) e culturais. O Geoparque é, 

portanto, um modelo novo de gestão de um território, a ser implementado em harmonia 

com a prefeitura.  

 

ASS: Como o geoturismo pode influenciar na geração de renda para a população?  

AD: Em diversos casos o geoturismo ocorre em locais com tradição turística. Entretanto 

onde antes o turista se contentava em desfrutar da emoção ao contemplar a atração 

local, ele passa a contar com a informação técnica em linguagem jornalística de modo a 

ser absorvida por leigos, seja através de painéis informativos, prospectos, folder, etc.  

Associada a esta vertente pode ocorrer o turismo didático, o turismo científico ou 

turismo pedagógico, tendo alunos do segundo grau ou de universitários como clientes. 



Esses jovens, apesar de geralmente não terem grande poder aquisitivo, necessitam de 

alimentação, hospedagem, adquirem artesanatos e influenciam os pais e amigos a 

visitarem o local. Em resumo, movimentam a economia, ao tempo em que tem aulas 

práticas sobre relevo, drenagem, hidrografia, clima, vegetação, solos, etc.. 

Resumindo, podemos considerar que a mineração é um cliente de destaque do 

conhecimento geológico, porem não é o único. Existem outras abordagens visando 

geração de emprego e renda. 

 

ASS: Quais os projetos em que você colaborou na CPRM? 

 

AD: 

 Prospectos: Descoberto-Iuiú, Manoel Vitorino e Irecê-Central-Lapão  

 Projetos: Turfa na Faixa Costeira BA/SE, Turfa de Barra dos Carvalhos, 

mapeamentos geológico de folhas na escala 1:100.000 (Irecê, Canarana, Morro 

do Chapéu), folha na escala 1:250.000 (Jacobina), Cadastramento de Poços/SE, 

Mapas Municipais de Morro do Chapéu e Porto Seguro / Santa Cruz Cabrália, 

além da Coordenação do CIEG de Morro do Chapéu. 

 Coautor da proposta de Geoparque de Morro do Chapéu e do aplicativo Geossit, 

além de uma participação na Comissão de Ética da empresa. 

 

ASS: Por fim, que recado o senhor gostaria de deixar aos colegas? 

AD: Gostaria de agradecer aos colegas que  trabalharam pela implantação da BB 

PREVI, o que nos permite uma aposentadoria  com  relativa tranquilidade. Aos colegas 

mais novos, eu gostaria de afirmar: A CPRM é um excelente local de trabalho. 


