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EDITORIAL por Raphael Rocha
Ainda sob o frescor de sua juventude, nada mais justo que,
nesta segunda edição, homenagear esta cidade. Embrionária se
comparada a cidades do velho continente, mas de vida tão intensa e
próspera, o Rio de Janeiro já deixou de ser a muito a cidade do futuro para ser a cidade da realidade.
Difícil é escolher um ponto para abordar dentre seus 450
anos. O espaço físico deste boletim é pouco para contemplar tudo
que a equipe gostaria. Sendo assim, para não fugir de nossa natureza
Geológica, a escolha para esta edição foi abordar a mineração e exploração de metais e minerais preciosos no Rio de Janeiro.
Incansáveis reuniões. Cada detalhe e seção cuidadosamente
pensada para você, leitor. Esperamos que gostem tanto quanto gostaram do primeiro (diversas foram as manifestações de louvor e entusiasmo para com a edição anterior). Boa leitura a todos!
OS GERAES DE MINAS por Diogenes de Almeida Campos
Uma cuidadosa seleção de belos exemplares de minerais e
rochas do acervo do Museu de Ciências da Terra – CPRM, fazem
parte da exposição os Geraes de Minas que ocupa salas do terceiro
andar do Centro Cultural Correios, à rua Visconde de Itaboraí, 20,
no Centro do Rio de Janeiro. Sua visitação pode ser feita de terça a
domingo, das 12 às 19 horas, com entrada franca.
Essa exposição com o nome completo de Os Geraes de Minas, Rio de Janeiro, portal da cobiça, inserida nas comemorações dos
quatrocentos anos da cidade do Rio de Janeiro, encerra o ciclo de
exposições que se iniciou em Brasília, sempre nos Correios, continuou por Juiz de Fora, Minas Gerais, e, agora, apresenta-se aqui.
Os minerais expostos, cerca de três dezenas, representam as
riquezas do subsolo, principalmente, de Minas Gerais e permite ao
visitante apreciar desde minérios de ouro até exemplares de pedras
preciosas como topázios, esmeraldas, turmalinas, ametistas, ágatas e
opalas, além de espécimens de minérios de ferro, manganês e nióbio.
Todo esse acervo mineral faz parte da coleção originalmente
exposta no Museu de Ciências da Terra, que adquirida, por coleta
ou compra, durante todo o século XX constitui-se numa das mais
importantes coleções de minerais no Brasil. Além da coleção adqui-

SOBRE
 O informativo Gaia é uma
parceria do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e a
Biblioteca Octávio Barbosa:
espaços inseparáveis para o
convívio acadêmico, produção científica, educação, memória 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 Alexandria, como um centro de
preservação do conhecimento e desenvolvimento.

HÁ CEM ANOS (1915):
PROMULGAÇÃO DO DECRETO 2.933 por Nathalia
Roitberg e Eliana Garcia
Villas Boas
Em 1915, Pandiá Calógeras (1870-1934) promulgou o Decreto 2.933.
Este decreto, de 6 de janeiro de 1915 — publicado no Diário Oficial da
União em 7 de janeiro de
1915 – possuía o art. 7.º
que estabelecia que a mina
constitui propriedade distinta do solo, sendo alienável isoladamente (art. 2º),
dando inicio ao atual regime mineral presente na
Constituição Federal (CF)
do Brasil. A Constituição
de 1891 não abrange a
Mineração, já a CF de
1937 se tornou um marco,
instituindo a Propriedade
do Solo como distinta à do
subsolo estimulando a
Produção Mineral.
João Pandiá Calógeras
nasceu no Rio de Janeiro,
então capital do império,
em 1870, foi político, historiador e geólogo. Formou-se em Engenharia
pela Escola de Minas, de
Ouro Preto em 1890.
Fonte: Dicionário
histórico biográfico brasileiro pós 1930. 2. ed. Rio
de Janeiro: Ed. FGV,
2001.
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rida da família de Eugen Hussak, encontram-se na mesma exemplares coletados
por Orville Derby, Djalma Guimarães, Eusébio de Oliveira, Evaristo Pena Scorza, Gonzaga de Campos, Jacques Cassedanne, entre outros. De especial importância, também, nesse conjunto de minerais é a grande quantidade de exemplares
provenientes de localidades, lavras e minas que já não existem mais, o que dá e
essas peças relevante valor histórico. Esse acervo pode ser resumido no belíssimo cristal de topázio azul, encontrado na Lavra do Funil, em Itabira de Mato
Dentro, Minas Gerais.
Lembramos que a exposição nos Correios se encerra no dia 4 de outubro
próximo vindouro. Se você ainda não a viu, corra! A próxima oportunidade de
ver esses exemplares, no entanto, será na própria exposição do Museu de Ciências da Terra, no majestoso Palácio da avenida Pasteur, 404.
BIBLIO CANTO por Roberta Silva e Jéssica Gonçalves
Livros
SILVA, Maria da Gloria da (Org.) et al. Metalogênese das
províncias tectônicas brasileiras. Belo Horizonte: CPRM,
2014. 589 p. il. color. ISBN 978-85-7499-221-1. Disponível
em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/
Metalogenese_Provincias_Tectonicas_Brasileiras.pdf>
Relatórios de Projetos - Programa Geologia do Brasil (PGB)
MACAMBIRA, Edesio Maria Buenano; RICCI, Paulo dos Santos Freire. Geologia e recursos minerais da Folha Tucuruí
SA.22-Z-C, Estado do Pará, Escala 1:250.000. Belém: CPRM,
2014. 122 p. il. color. Programa Geologia do Brasil. Informações integradas para proteção da Amazônia. Sistema de cartografia da Amazônia. ISBN 978-85-7499-209-9. Disponível em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/Folha_Tucurui
(SA.22-Z-C)NotaExplicativa.pdf>.
COSTA NETO, Manoel Corrêa et al. Geologia e recursos minerais da Folha Imperatriz SB.23-V-C-V, Estado do Maranhão, Escala 1:100.000. Belém: CPRM, 2014. 87 p. il. Programa Geologia do Brasil. Informações Integradas para Proteção
da Amazônia. Sistema de Cartografia da Amazônia. ISBN 97885-7499-210-5. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/
publique/media/Folha_Imperatriz(SB.23-V-C-V)
NotaExplicativa.pdf>.
ROSA-COSTA, Lúcia Travassos da; CHAVES, Cesar Lisboa;
KLEIN, Evandro Luiz. Geologia e recursos minerais da Folha Rio Araguari - NA.22-Y-B, Estado do Amapá, Escala:
1:250.000. Belém: CPRM, 2014. 159 p. (Levantamentos Geológicos Básicos-PGB. Integração, Atualização e Difusão de Dados
da Geologia do Brasil). ISBN 978-85-7499-211-2. Disponível
em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/
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DAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL

DE

GEOLOGIA, NA

UNIVERSIDADE DO BRASIL
por Nathalia Roitberg
Em 1957, foi criada a
Campanha de Formação de
Geólogos - CAGE. Logo
após, em 1965, o Curso de
Geologia passou a integrar a
Universidade do Brasil (UB), à
Escola Nacional de Geologia.
Tudo começou dentro do
edifício do Museu de Ciências
da Terra (MCTer), no antigo
Serviço Mineralógico Brasileiro, após DNPM e hoje CPRM
- Serviço Geológico do Brasil.
Com a Reforma Universitária
de 1967, a Escola Nacional
passou a fazer parte do atual
Instituto de Geociências
(IGeo) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
juntamente com outros cursos
da antiga Faculdade Nacional
de Filosofia, da UB (Decreto
60.455-A de 13.03.1967). A
criação de um curso de geologia dentro da Faculdade de
Filosofia se tornou motivo de
chacota. Alunos da sede da
CAGE, zombavam dos alunos
de Geologia da Faculdade de
Filosofia como alunos de
“Geologia da Filosofia”.

Friedrich William Sommer,
paleobotânico do DNPM que
atuou na CAGE. Posteriormente, foi professor do Programa
de Pós-Graduação em Geologia
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
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Informes de Recursos Minerais
LARIZZATTI, João Henrique; MARQUES, Eduardo
Duarte; SILVEIRA, Francisco Valdir. Mapeamento
geoquímico do quadrilátero ferrífero e seu entorno:
Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro: CPRM, 2014.
208 p. il. (Informe de Recursos Minerais. Séries Metais
- Informe Gerais, 2). Disponível em: <http://
www.cprm.gov.br/publique/
mediaquadrilatero_ferrifero_mg_entorno.pdf>.
Teses e Dissertações
BINOTTO, Raquel Barros. Identificação de padrões espectrais em depósitos minerais: uma aplicação nas minas do Camaquã, RS, Brasil. Orientadora: Dejanira Luderitz Saldanha. Porto Alegre, 2015. 1 CD-ROM. Tese
(Doutorado em sensoriamento remoto) - Centro Estadual de Pesquisas em
Sensoriamento Remoto e Meteorologia, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2015.

Qual a importância dos padrões espectrais para a detecção dos depósitos minerais?
Raquel Binotto: Os padrões espectrais das rochas
são utilizados na localização e mapeamento de áreas
potenciais para mineralizações, especialmente na etapa inicial de reconhecimento de prospectos. A possibilidade de análise de uma amostra de rocha sem nenhuma preparação, com geração de seu espectro no
instante da leitura no espectrorradiômetro, implica
em redução de tempo e custos no desenvolvimento
de qualquer projeto.

CLIPPING por Nathalia Roitberg e Roberta Silva

Com a curadoria de Diogenes de Almeida Campos —
diretor do Museu de Ciências da Terra (MCTer), e
membro da Comissão Benemérita em comemoração
aos 200 anos do Museu Nacional desde 18 de setembro de 2015 —, o MCTer empresta parte do seu acervo para a exposição “Geraes de Minas: Rio de Janeiro
Portal da Cobiça”, no Centro Cultural dos Correios
(ver detalhes na coluna Blitz Cultural, página 5).

Começa dia 1º de outubro, de 19h às 22h, a exposição
“Art B Exhibition” dos alunos da Escola Britânica no
Museu de Ciências da Terra da CPRM—Serviço Geológico do Brasil.

CARTAS DOS LEITORES
“Prezadas(os) parabéns pela
iniciativa de lançamento do
I Boletim GAIA, nome
sugestivo que nos remete à
nossa "Mãe Terra" tão maltratada atualmente. Sucesso
no empreendimento, desejando vida longa à Série que
vem preencher mais uma
lacuna na divulgação da
história/memória e atualidades das Geociências.”
José Márcio Henrique
Soares
Chefe da Divisão de Marketing e Divulgação
(DIMARK) da Superintendência de Belo Horizonte
do Serviço Geológico do
Brasil - CPRM.
“Boa tarde a todos,
Gostaria de dar os parabéns
à equipe do Informativo
Gaia. Ao toque de um clique, informações interessantes e em uma linguagem
acessível, que possibilita
uma maior comunicação
com a sociedade. Aprendi
com o editorial. As seções
também estão interessantes.
Pode ser a semente de uma
futura revista. Agradeço ao
meu aluno Raphael por ter
me levado, pelos caminhos
do ciberespaço, a este sítio
informacional. Desejo muito sucesso a todos.”
Prof. Dr. Gustavo Henrique de Araújo Freire
CBG/FACC/UFRJ
Editor das revistas Informação & Sociedade: Estudos; Revista Conhecimento
em Ação (RCA); e da Revista PBCIB.
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O professor Antonio Carlos Magalhaes Macedo
visita mapa de sua criação, publicado inicialmente
em trabalho do Congresso Brasileiro de Geologia
em 1965, no edifício do MCTer. Ele também visitou a exposição da Primavera dos Museus sobre os
Sambaquis. Ocorrendo com mais de 2300 eventos
simultâneos em todo país, a partir de iniciativa do
Instituto Brasileiro de Museus, a Primavera dos
Museus dobrou o número de visitantes, de 21 a 27
de setembro, no Museu de Ciências da Terra.

Francesca Romana Diana, empreendedora italiana
apaixonada pela Geologia brasileira, visita o Museu
de Ciências da Terra. Na foto, Francesca, a presidente da Associação de Amigos do Museu Clarisse
Gandelmann, e funcionárias do Museu. Com 21
lojas por todo Brasil, Francesca utiliza em suas peças pedras naturais brasileiras, com lapidação exclusiva.

Lia Price, filha de Llewellyn Ivor Price
(1905-1980), um dos mais ativos paleontólogos do mundo, e seu neto Thomaz
Price, visitam o Museu de Ciências da
Terra e se emocionam com a exposição
do centenário do “artesão da ciência”.
Price foi um dos mais ativos paleontólogos do país e é mundialmente conhecido
por suas contribuições à Paleontologia.

No dia 28 de setembro de 2015 aconteceu a
visita guiada de 23 estudantes do curso de Biblioteconomia da UNIRIO. Durante a visita, os
alunos tiveram a oportunidade de conhecer o
acervo da Biblioteca Octávio Barbosa e do Multimeios da CPRM.

Visita da Escola CIEP 175 S. João de Meriti, uma das escolas públicas que corresponde a apenas 37% das estatísticas de
visitas programadas do MCTer no último
trimestre, contra 67% de Escolas Particulares. É notável a disparidade entre elas.
Através de convites por ofício enviado às
escolas, atividades pedagógicas estruturadas, e visitas estimuladas, o MCTer pretende reverter esse quadro.¹

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
Colaboração
Eliana Garcia Villas Boas
Priscila C. de Faria Ururahy

¹ Nota ao Clipping: A evolução
desse projeto será acompanhado
por aqui: Mediação, perspectivas
museológicas. Em Outubro, o Museu de Ciências da Terra retoma os
trabalhos itinerantes levando o seu
acervo ao Parque Madureira, de 23
a 25 de outubro de 2015 na Feira
Nacional de Ciência e Tecnologia,
cujo tema escolhido para este ano é
a Luz.
Participe! Envie suas sugestões
para o email seus@cprm.gov.br.
Visite a página do Museu de Ciências 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
Para o mês de setembro, a temática da seção é o Rio de Janeiro.
Não o que ele é hoje, mas aquilo que fez parte da sua história e ajudou a
formar a identidade desta cidade.
1. Rio setecentista, quando o Rio virou Capital
Capital por quase 200 anos, sua história como foco principal
do país inicia no século XVIII onde se torna capital do vice-reino do
Brasil. Mergulhada na efervescência cultural, arquitetônica, política e
social, a cidade ganhou contornos prósperos e modernistas, definindo
assim suas características. Outras indagações acerca dos meandros da
cidade são postas em xeque na exposição.
MAR – Museu de Arte do Rio
Praça Mauá, 5, Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20081-240
Terça a domingo, das 10h às 17h. Às terças-feiras, o MAR é gratuito para todos.
Tel: (21) 3031 2741
2. Rio de Janeiro 450 anos: Uma história do futuro
A exposição traz ao público um convite a olhar o quão misturada é a história da Biblioteca Nacional com a história da cidade do Rio
de Janeiro. Através de documentos, plantas, projetos e arquivos sob
guarda da biblioteca, a exposição remonta os traços e caminhos que a
cidade tomara no tempo. Contudo, a mesma trás para reflexão diversos projetos que visavam a integração e modernidade da cidade que
nunca saíram do papel por diversas razões. Com estas, apresenta a
questão: O que seria o Rio de Janeiro se eles tivessem sido executados?
Espaço Cultural Eliseu Visconti – Biblioteca Nacional –
Fundos
Rua México, s/nº – Centro – Rio de Janeiro/RJ
Cep: 20031-144
Período: 6/8/2015 a 30/10/2015
De terça a sexta, das 10h às 17h.
Aos sábados, das 10h30 às 14h.
3. Os Geraes de Minas – Rio de Janeiro, portal da cobiça
Mostrando passado e futuro da exploração mineral no Rio de
Janeiro, a exposição Geraes de Minas traz ao público a história desta
atividade, e ainda a possibilidade de tocar nos objetos e minerais.
Contempla ainda os duzentos anos do ciclo do ouro na cidade a mudança para exploração de outros minerais.
Centro cultural dos Correios
Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro – Rio de Janeiro
Período: 13/-8/2015 a 4/10/2015
De terça a domingo, das 12h às 19h
Entrada Gratuita e classificação Livre
Curadoria de Diógenes de Almeida Campos
Tel: 2253-1580

