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Editorial por Denise Pimentel de Assis
Costuma-se dizer que o Rio de Janeiro é uma espécie de espelho
do Brasil, o lugar onde se concentram todos os seus estereótipos e
mazelas, uma cidade onde cabem vários mundos. E foi para este Rio
de Janeiro contraditório que o mundo focou seu olhar e se curvou
diante dos atletas, na primeira Olimpíada realizada na América do Sul.
O megaevento esportivo transformou a cidade em uma festa repleta
de musica, cores e animação. Foi um mês e meio no topo do mundo,
esbanjando sua criatividade artística e suas belezas de tirar o fôlego.
Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram muito além do esporte, mostrando que o Brasil, com a maior floresta e a maior reserva de biodiversidade do planeta, se preocupa com o meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais e o aquecimento global. Mostramos que
entre índios, navegantes europeus e escravos africanos, esse caldo que
nos constituiu como nação, existe um povo comprometido com a tolerância, com a paz e com o espírito criativo.
E foi nesse clima de confraternização entre nações e aproveitando
o acender do espírito de equipe, que a CPRM e o Museu de Ciências
da Terra receberam em suas dependências, o The Global Summit: Fórum Social, Econômico e Ambiental, bienal, que fornece uma plataforma neutra para a colaboração de todos em prol de uma vida mais
saudável, culturalmente rica e sustentável. É um catalisador para a mudança transformadora, unindo pessoas para um futuro mais saudável,
rico culturalmente e ecologicamente próspero.
A promoção da paz mundial é a base do espírito olímpico e nos
faz crer que com disciplina e empenho, concentração e espírito de
equipe conseguimos alcançar soluções audaciosas capazes de promover avanços na cultura e na civilização. A CPRM e o Museu de Ciências da Terra acreditam que através da significativa colaboração de
todos, voltados para os setores da saúde, riqueza cultural e futuro
próspero, poderosas mudanças podem acontecer.
Mineração e meio ambiente por Diógenes de Almeida Campos
Tem sido um truísmo a afirmação de que a mineração degrada o
meio ambiente. Quando se tem notícias, por exemplo, de catástrofes
como o rompimento de barragens de contenção de rejeitos, como
ocorreu em Mariana, Minas Gerais, nas cabeceiras do vale do rio Doce, essa afirmação pode parecer verdadeira.

 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 50 ANOS (1966): DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CARTOGRAFIA PELA

ASSOCIA-

ÇÃO INTERNACIONAL DE

CARTOGRAFIA (ACI) por
Nathalia Roitberg
A promoção de iniciativas voltadas à reflexão crítica
sobre o meio ambiente é um
dos temas que mobilizam a
divulgação científica e também das Geociências. Uma
das iniciativas de divulgação
científica que merece destaque nesse momento, em sua
décima edição, é a Primavera
dos Museus, temporada cultural promovida pelos museus brasileiros em parceria
com o Instituto Brasileiro de
Museus.
Nessa edição, com o tema Museus, Memórias e
Economia da Cultura, traz
uma reflexão à importância
das instituições museais como agentes de um desenvolvimento sustentável capaz de
gerar recursos, promover
ricas trocas culturais e proporcionar experiências e trocas de aprendizados.
O tema da exposição do
Museu de Ciências da Terra
para a Primavera dos Museus será “Fóssil: testemunha da evolução das espécies” e terá lugar de 20 a 25
de setembro de 2016.
Projetos educacionais
como este incentivam a sociedade a pensar propostas
para a melhoria da saúde e
do meio ambiente no Brasil
através de iniciativas inter2

Por outro lado, é inegável a importância e a necessidade da mineração para o
progresso e a prosperidade da humanidade e, dessa forma, não se pode parar
toda a atividade de mineração para se proteger indiscriminadamente o meio ambiente.
A expressão meio ambiente, ou simplesmente ambiente, é adotada aqui como o
conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Já a palavra mineração é tomada em
seu sentido mais amplo, qual seja a de extração e enriquecimento do minério
para atender à enorme demanda de insumos minerais que o mundo necessita.
Há uma dificuldade de controlar a extensão do uso do termo a outras atividades
extremamente predatórias, tais como garimpos, que desorganizam a paisagem e
utilizam mercúrio para a recuperação do ouro, e outras escavações clandestinas
para retirada de material de construção, tais como dragagens de areia de rio e
desmontes de terra para aproveitamento de argilas.
Chega-se a uma dualidade de ações. Minerar para promover o futuro da Sociedade e proteger e conservar o meio ambiente, que é o resultado de milhões de
anos de transformações naturais e adaptações às novas condições física, químicas e biológicas. Fica evidente que todo o esforço tem de ser feito por mineradores, administradores, legisladores, ambientalistas, cientistas e formadores de opinião para que se possa extrair minérios sem prejudicar o meio ambiente. É preciso minerar protegendo e conservando o meio ambiente.
Algumas empresas de mineração têm enfrentado esse dilema de uma forma
bem eficiente, adequando-se à legislação ambiental e protegendo, inclusive, os
monumentos naturais. Ainda persistem algumas dificuldades, tais como, disposição dos rejeitos resultantes do tratamento de minérios.
Algumas extrações minerais provocam efeitos imediatos, que podem ser facilmente sanados e que não perduram no uso posterior do material lavrado. Outros, como os materiais radioativos, por exemplo, têm efeitos mais duradouros e
requerem uma prática adequada de disposição desses rejeitos – o lixo nuclear.
Os combustíveis fósseis, tais como o carvão e o petróleo, apresentam efeitos
indesejáveis que vão além da contaminação do solo e das águas, criando problemas na atmosfera, modificando sua composição química e provocando situação
de descontrole como o aumento do buraco de ozônio e a intensificação do efeito-estufa, com consequente aumento da temperatura média do planeta.
Convém lembrar, no entanto, que não é somente a mineração a única atividade realizada pelo homem que afeta o meio ambiente. A agricultura, o uso de
pesticidas e outros venenos, os meios de transporte, a descontrolada expansão
das cidades, a poluição e contaminação das águas dos rios e lagos, o crescente
acúmulo de plásticos nos oceanos, a disposição do lixo no meio ambiente contendo, inclusive, metais pesados como o chumbo, o cádmio e o mercúrio. Todas
essas atividades desempenham o seu triste papel de poluir e contaminar o meio
ambiente.
Nem tudo, no entanto, está perdido, pois ao se examinar uma imagem de
satélite que mostra a Floresta Nacional de Carajás, que é uma unidade nacional
de conservação sob a responsabilidade de uma grande empresa de mineração,
dentro da qual aparecem duas áreas de onde é extraído o montante principal do
minério de ferro, vê-se que a ocupação total da mineração não supera 3% da
área de conservação. Dessa forma, a mineração protege a floresta, em contraste
com a área de desmatamento e ocupação humana (agricultura e pastagem), visível nas imediações da cidade de Parauapebas, Pará.

Celebramos em 7 de junho um evento voltado aos
profissionais das Geociências. Sob uma perspectiva
multidisciplinar foi comemorado o dia do Geólogo, Dia
do Cartografo e do Geógrafo. Você sabe o quê esses
profissionais fazem? Qual a
diferença entre essas áreas?
Como cada uma delas atua
na CPRM? Como cada uma
delas atua na sociedade? Se
você perdeu o evento assista
o vídeo: Homenagem da TV
CPRM ao ‘dia do geólogo’
através do link https://
www.youtube.com/watch?
v=tkxUhgqb4V8 e descubra
o que os profissionais de outras áreas do conhecimento
pensam que esses profissionais das Geociências fazem,
e a resposta por eles mesmos. Além disso foi anunciada a realização do 38º International Congress of Geology na cidade do Rio de Janeiro.
Em 1966 foi definido
o conceito de Cartografia
pela Associação Internacional de Cartografia (ACI) como o “Conjunto de estudos
e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por
base o resultado de observações diretas ou da análise da
documentação, se voltam
para a elaboração de mapas,
cartas e outras formas de
expressão e representação de
objetos, fenômenos e ambi3

Bibliocanto por Roberta Silva e Jéssica Gonçalves
Exaltando a temática dos recursos naturais, destacamos dois documentos, a disposição no Repositório Institucional de Geociências da CPRM (RIgeo), que tratam do uso de
um dos recursos mais importantes para o mundo: a água.
 PANTOJA, Nilda Gorethe Palma. O uso da água de rio para o consumo humano nas

comunidades ribeirinhas na região de Itacoatiara à Coari/Amazonas - Brasil. Manaus,
2015. 123 f. Dissertação(Mestrado em Química)-Programa de Pós-Graduação em
Química, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. Disponível em:
<http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15315>.

ENTREVISTA COM A AUTORA, NILDA
PANTOJA:
Gaia: Em sua visão quais as principais conclusões da sua dissertação?
Nilda: O estudo revelou que a água utilizada
nas comunidades ribeirinhas situadas no rio
Solimões, Amazonas encontra-se em condições inadequadas ao consumo humano.
Tendo em vista que as características e a
composição das amostras de água empregadas para consumo nas residências se assemelhavam aos parâmetros registrados nas
amostras da água do rio. Isto ocorre, possivelmente, devido às iniciativas independentes e metodologias ineficientes para o tratamento da água usada pelos ribeirinhos, sem
apoio e ação eficiente de políticas públicas
nessas localidades.
Gaia: Como vê o papel da sociedade na
questão da água contaminada?
Nilda: O aumento populacional causou um
impacto ambiental muito grande, com consequências drásticas para a população de
baixa renda, que por falta de recursos, localiza-se às margens dos igarapés, dizimando a
mata ciliar para construção de barracos, sem
infraestrutura, degradando uma área que
deveria ser preservada. A ocupação desordenada do solo e a utilização do igarapé de
forma irracional prejudica todo meio ambiente. Além disso, a poluição dos igarapés

localizados em área urbana transforma essa
fonte de água em um foco de transmissores
de várias doenças, colocando em risco a
vida dos rios e a saúde da população.
O assentamento desordenado atinge diretamente à saúde da população, que por falta
de informação, ou Educação Ambiental,
constroem fossas nas margens dos rios e
jogam lixo nas mesmas proporções. Os rios
e igarapés, que antes abasteciam os moradores com água potável, agora estão todos
poluídos, entupidos de lixo, tornando-se
criadouros de insetos vetores de várias doenças, que atacam as populações ribeirinhas,
colocando em risco a saúde e prejudicando
principalmente as crianças, que são mais
suscetíveis às doenças como a malária, dengue e verminoses.

Fonte: PANTOJA, 2015.

disciplinares. O Museu de
Ciências da Terra e a CPRM
acreditam que a divulgação
geocientífica é uma urgência
social que só poderá ser melhor atendida apostando na
interação entre as disciplinas.

 DINIZ, João Alberto Oliveira et al. Mapa hidrogeológico

do Brasil ao milionésimo: nota técnica. Recife: CPRM, 2014.
(Programa de Cartografia Hidrogeológica). Disponível em:
<http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15556>.

entes físicos e sócioeconômicos, bem como sua
utilização.”
O Dia do Geólogo é
celebrado em 30 de maio em
homenagem a aprovação do
Projeto de Lei nº 2028/60,
em 30 de maio de 1962, sendo criada a Lei nº 4.076,
que regulamenta a profissão
de geólogo. A História do
Museu de Ciências da Terra
está entrelaçada a história da
consolidação acadêmica da
Geologia.
Devido à carência de
geólogos principalmente
para a pesquisa e exploração
de petróleo, em 1957, quatro anos após ter sido criada,
em 3 de outubro de 1953, a
Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras) foi iniciada a
Campanha de Formação de
Geólogos – CAGE. No período conhecido como Reforma Universitária, em
1967, diversas instituições
de ensino criaram cursos de
Geologia, como a Escola de
Minas de Ouro Preto e a
Universidade do Brasil (UB),
transferindo para a Escola
Politécnica do Largo de São
Francisco as atividades do
curso de Geologia, que antes funcionava onde hoje é o
edifício do MCTer. A Escola de Geologia foi engendrada no edifício da Avenida
Pasteur no antigo Serviço
Mineralógico, sob a chefia
de Derby. Os técnicos, sua
excelente biblioteca, “todas
as salas, laboratórios, corredores, eram salas de aula,
vivas.” (RAMOS, 1987). O
DNPM possuía uma estimu4

clipping por Nathalia Roitberg, Roberta Silva e Denise Pimentel

Em 7 de junho de 2016 o MCTer realizou um evento em homenagem aos profissionais das Geociências. A foto acima traz a mesa de abertura. Da esquerda para a direita
estão os senhores: Benedicto Francisco, vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Geografia; Gilmar Bueno, presidente da Sociedade Brasileira de Geologia; Diógenes
Campos, representando Manoel Barreto Diretor Presidente da CPRM; e Reynaldo
Barros, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA-RJ,
Paulo Cesar Trino Presidente da Sociedade Brasileira de Cartografia - SBC.

Em parceria com a UniRio, tivemos a
participação do projeto GeoTales em
mediação para crianças na Casa Brasil,
na primeira visita da Fundação Bradesco ao Museu de Ciências da Terra
(MCTer).

Alunos da Universidade Estadual de
São Paulo (UNESP) visitam o MCTer
e diversas áreas da CPRM.

Os alunos da UNESP também conheceram o acervo de livros, periódicos e
relatórios técnicos da Biblioteca Octávio Barbosa da CPRM, onde receberam
doação de publicações da empresa.

lante atmosfera de tradição
do conhecimento geológico
(CARVALHO, 1976, p. 126).
Já o Dia do Geógrafo
é comemorado em 29 de
maio. Essa data, não por acaso, coincide com o dia de
fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, geógrafo é o profissional bacharel em Geografia, legalmente
habilitado através da Lei nº
6664/79, regulamentada pelo
Decreto n° 85.138/80 e alterada pela Lei n° 7.399/85,
com regulamentação dada
pelo Decreto n° 92.290/86.
Pela legislação, todo geógrafo
deve possuir registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da unidade da
federação onde exerce seu
trabalho.

No período de 29 de junho à 16 de
agosto, aconteceu a exposição temporária “Araripe”, no MCTer.

A inauguração da exposição
“Araripe” ocorreu em clima de festa
junina, na qual as bailarinas do SESC
-RJ apresentaram uma ciranda, no dia
29 de junho.

Na foto à direita, os bisnetos de Llewellyn Ivor Price interagem no espaço educativo do Museu de Ciências
da Terra da CPRM.

As Olimpíadas Rio 2016 trouxeram ao
MCTer o The Global Summit, de 23 a
26 de agosto, que teve como propósito discutir soluções sustentáveis aos
desafios existentes no mundo. Na foto à esquerda vemos Roberta Silva,
chefe da DIDOTE, e Patrícia Jacques,
chefe da DIGEOP, durante o evento.
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Ocorreu no dia 31 de agosto de
2016 a primeira reunião da Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos (CPAD/CPRM) com
os integrantes do Arquivo Nacional
que orientarão os trabalhos de Gestão Documental na empresa.

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 Peixoto da Rocha
Abaixo, separamos algumas exposições em andamento ou que terão início
no mês de outubro em museus e centros da cidade do Rio de Janeiro.
1 Leopoldina, princesa da Independência, das artes e das ciências.
A exposição em comemoração aos quase 200 anos da chegada de Dona
Leopoldina ao Brasil, traz ao público de forma cronológica grandes fatos de sua
vida, contados por meio de diversos materiais pessoais, documentos e ainda,
itens de botânica, mineralogia e zoologia.
Local: Museu de Arte do Rio (MAR) - Praça Mauá, 5, Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Horário: Terça-feira a domingo, das 10h às 17h. Às terças-feiras, o MAR é
gratuito para todos.
Período: 12/07/2016 a 26/03/2017
2 O Casulo
A exposição fotográfica retrata o maravilhoso e desconhecido mundo das
cavernas brasileiras trazidos ao público por Ricardo Siqueira. Nestas cavernas,
os mais variados e impensáveis ambientes se formam possibilitando a conscientização de um mundo de possibilidades.
Local: Centro Cultural Correios - Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro Rio de Janeiro.
Horário: Terça-feira a domingo, das 12 às 19h. A classificação da exposição é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita.
Período: 05/10/2016 a 04/12/2016.

Equipe
Amanda Paula da Silva
Denise Pimentel de Assis
Diogenes de Almeida Campos
Irinea Barbosa da Silva
Jéssica dos Santos Gonçalves
Nathalia Winkelmann
Roitberg
Raphael Peixoto da Rocha
Roberta Pereira da Silva de
Paula
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