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A afirmação é do Prof. Dr. Hernani Aquini Fernandes 
Chaves, geólogo de Petróleo P.V. Emérito FAPERJ, Diretor 
Presidente do Núcleo RJ/ES da Sociedade Brasileira de 
Geologia e Presidente da Comissão Organizadora do 
49º Congresso Brasileiro de Geologia, a ser realizado em 
agosto no Rio. Nesta entrevista, à Rochas de Qualidade, 
Chaves traça um panorama da geologia brasileira 
atualmente, seus principais desafios e qual o futuro da 
Geologia e da Geociências na construção do futuro do 
País. 

“A mineração tem ação pontual e precisa 
ser bem conduzida (e controlada) para 

fazer seu papel correto”

entrevista

rochas de Qualidade – Quan-
do foi criada a sociedade Bra-
sileira de Geologia e qual sua 
finalidade e atribuições?

Hernani Chaves – A primeira 
reunião realizada por um grupo de 
jovens geocientistas, em São Paulo, 
com o objetivo de criar uma socie-
dade científica de geologia, acon-
teceu em 6 de maio de 1945. Dela 
participaram: Josué Camargo Men-
des, Rui Ribeiro Franco, José Setzer 
Gutmans, Plínio de Lima, Fernando 
Flávio Marques de Almeida, Jesuino 
Felicíssimo Junior, Jordano Maniero, 
William Gerson Rolim de Camargo 
e Ruy Osório de Freitas. A sociedade 
nascia de uma dissidência da Asso-
ciação dos Geógrafos Brasileiros, no 
momento em que sua diretoria de-
cidiu enquadrar os geocientistas não 
geógrafos na categoria de sócios co-
laboradores, sem os mesmos direitos 
dos sócios efetivos. Durante o ano de 
1945, como conseqüência dessa reu-
nião, duas circulares foram expedidas 
para geocientistas, engenheiros de 
minas e professores de geologia do 
país. Em 27 de dezembro, foi então 
formalizada a criação da Sociedade. 
Nessa ocasião, foram escolhidos os 

primeiros cinco sócios efetivos, aos 
quais se juntariam mais 20, antes da 
eleição da primeira diretoria, que vi-
ria a ocorrer quatro meses depois. O 
nome da Sociedade, que até hoje é 
mantido, foi também decidido nes-
se dia. Era o mesmo nome de uma 
sociedade criada no Rio de Janeiro 
em 1940, mas que não chegou a se 
constituir formalmente. Em abril de 
1946, foi formalmente eleita e em-
possada a primeira diretoria, que 
realizou seu primeiro Congresso 
Brasileiro em 1947, no Rio. Os se-
tenta anos da SBG foram comemo-
rados em 2016. De acordo com seu 
Estatuto, a Sociedade Brasileira de 
Geologia tem como missão fomen-
tar o conhecimento e o desenvolvi-
mento das geociências, da geologia 
aplicada e da pesquisa e tecnologia 
correlata e o aproveitamento racio-
nal e sustentável de recursos mine-
rais e hídricos. Dentro dos temas 
abrangidos e vinculados à sua mis-
são, a Sociedade terá por fim con-
cretizar os seguintes objetivos, sem 
a eles limitar-se: manter intercâmbio 
com sociedades nacionais e estran-
geiras congêneres; incentivar e con-
correr para o aperfeiçoamento do 

ensino, do treinamento e da forma-
ção profissional e na especialização 
de cientistas e técnicos; assessorar e 
colaborar com órgãos públicos e en-
tidades privadas; e defender a utiliza-
ção dos recursos minerais e hídricos 
segundo os princípios do desenvol-
vimento sustentável; dentre outras 
atribuições.

rQ – Qual o panorama da geo-
logia brasileira atualmente e qual 
o futuro da Geologia e da Geo-
ciências na construção do futuro 
do País?

Hernani Chaves – A Geologia e 
o conhecimento geológico são base 
para o entendimento do meio físico, 
estudando o passado para discutir 
o presente e o futuro. Por exemplo, 
toda a base do bem-estar da popu-
lação está na disponibilidade dos re-
cursos minerais e energéticos, que 
é uma das mais importantes tarefas 
do geólogo e do geocientista. Prati-
camente tudo que usamos vem dos 
bens minerais, nas suas mais diversas 
formas de ocorrência. Não moramos 
sem bens minerais, não nos deslo-
camos sem utilizar os componentes 
minerais e por aí afora. A agricultu-
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que usamos vem dos 
bens minerais, nas suas 
mais diversas formas de 

ocorrência. Não moramos 
sem bens minerais, não 

nos deslocamos sem 
utilizar os componentes 

minerais e por aí afora. A 
agricultura, outra base do 
desenvolvimento humano 
tem uma visibilidade muito 

mais efetiva e recebe 
a simpatia da opinião 

pública, como vemos nas 
recentes campanhas na 
televisão. A mineração, 
tão essencial quanto à 

agricultura, acaba sendo 
um “patinho feio”, o 

que é demonstrado pela 
mídia, influenciando 

negativamente a opinião 
pública. A tendência é 

achar uma vasta plantação 
de soja ou eucalipto uma 

linda paisagem e uma 
mina uma degradação 

injustificável. Entretanto, 
a mineração tem ação 

pontual e precisa ser bem 
conduzida (e controlada) 

para fazer seu papel 
correto”.

ra, outra base do desenvolvimento 
humano tem uma visibilidade mui-
to mais efetiva e recebe a simpatia 
da opinião pública, como vemos nas 
recentes campanhas na televisão. A 
mineração, tão essencial quanto à 
agricultura, acaba sendo um “pati-
nho feio”, o que é demonstrado pela 
mídia, influenciando negativamente a 
opinião pública. A tendência é achar 
uma vasta plantação de soja ou euca-
lipto uma linda paisagem e uma mina 
uma degradação injustificável. Entre-
tanto, a mineração tem ação pontual 
e precisa ser bem conduzida (e con-
trolada) para fazer seu papel correto. 
A agricultura, por outro lado, é uma 
atividade extremamente extensiva e 
que desmata grandes áreas contínu-
as, como o exemplo da agropecuá-
ria. Ambas têm seu papel e não há 
porque demonizar a mineração, mes-
mo com desastres como Mariana. O 
que é preciso é discutir estes efeitos 
e a necessidade de aprimorar técnicas 
e controles, fazendo a correta con-
traposição entre as necessidades da 
população e como atendê-las com 
tecnologia e técnicas adequadas. É 
imprescindível promover este debate 
e é o que pretendemos fazer durante 
o Congresso, em agosto.

rQ – Quantos geólogos exis-
tem atualmente no Brasil e em 
quais regiões eles estão concen-
trados? O número é suficiente pa-
ra atender a demanda? em sua 
opinião, há estímulo à formação 
de geólogos? existem ações polí-
ticas indutoras e específicas para 
este fim? 

Hernani Chaves – A profissão de 
geólogo no Brasil surgiu da necessida-
de de atender à demanda no cresci-
mento do País, em meados da década 
de 1950, com a criação da Petrobras 
e a política de industrialização prati-
cada por Juscelino. Daí surgiu a Cam-
panha de Formação de Geólogos, a 
CAGE, que fomentou a criação de 
quatro cursos: um em Porto Alegre, 
um em São Paulo, um no Recife (PE) 
e um em Ouro Preto (MG), havendo 
ainda o curso da Bahia, promovido 
pela Petrobras e, logo em seguida, o 
curso do Rio de Janeiro. Para se ter 
ideia da vontade política de Juscelino, 
os formandos pela CAGE, quando da 
conclusão dos primeiros cursos, fo-

ram recebidos pelo próprio presiden-
te, numa audiência realizada no dia 
8 de dezembro de 1960. Era preciso 
estudar o território e encontrar jazi-
das! Infelizmente a Geologia, como 
ciência básica e ligada ao desenvolvi-
mento, é vítima das crises periódicas 
que rondam a economia. Tivemos o 
desestímulo na década de 1980 (a 
década perdida) e uma belíssima reto-
mada na virada do século XXI. Nos úl-
timos anos, houve nova baixa, com a 
grave crise. Com a economia em bai-
xa, as empresas fecham, os governos 
investem menos no conhecimento do 

meio físico e a atratividade para a for-
mação de novos geólogos cai. A SBG 
tem hoje cerca de 4.223 associados 
(2017), número que dobrou nos últi-
mos três anos. É bom citar os núme-
ros de pesquisa publicada, em agosto 
de 2017, com dados do LinkedIn, pe-
lo pesquisador Leandro Thomaz, re-
latando cerca de 9.000 profissionais 
em atividade, sendo a maioria em 
mineração (34%) e petróleo e ener-
gia (27%). O CONFEA informa, no 
seu site, cerca de 11.578 profissio-
nais registrados na autarquia, entre 
geólogos e engenheiros geólogos, re-
alçando que existem muitos profissio-
nais atuando na área de ensino e que 
não têm registro nos CREAs. A maior 
parte dos profissionais está registrada 
em São Paulo, seguido do Rio, Minas 
e Rio Grande do Sul. Temos hoje cer-
ca de 30 escolas de geologia no País, 
formando geólogos, com um cresci-
mento acentuado de escolas nos úl-
timos anos. A grande ação indutora 
é a economia em alta e parece que o 
ciclo de baixa está se fechando.

rQ – a preocupação com a sus-
tentabilidade e preservação do 
meio ambiente vem sendo cada 
vez mais freqüente nos dias atu-
ais. Quais tecnologias aplicadas 
ao setor o senhor aponta como 
grandes avanços?

Hernani Chaves – Acho que em 
todas as áreas temos avanços, tan-
to na questão tecnológica como na 
questão do controle ambiental sobre 
as atividades produtivas. Um exemplo 
candente é a tecnologia desenvolvida 
pela Petrobras, para exploração em 
águas profundas, em decorrência da 
descoberta do Pré-Sal. É um exemplo 
de referência mundial. Na área de mi-
neração, os controles que estão sendo 
implantados para melhor convivência 
entre exploração mineral e meio am-
biente são muito efetivos, apesar de 
tropeços como o recente acidente em 
Mariana. Mas, daí, tiram-se lições e 
novos procedimentos são adotados 
para que os problemas não se repi-
tam. As diversas possibilidades de 
controle à distância beneficiam as em-
presas que querem atuar corretamen-
te, assim como possibilitam um maior 
controle dos órgãos fiscalizadores e 
da sociedade. Teremos discussões no 
Congresso sobre licenciamento am-
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ta o Reveillon e o Carnaval deste ano 
apresentaram uma grande afluên-
cia de visitantes. Temos certeza que 
a cidade vai estar mais preparada 
em agosto para receber os pesqui-
sadores e profissionais. Acreditamos 
no Rio de Janeiro. Este Congresso, a 
exemplo de Porto Alegre, terá espa-
ços como a ExpoGeo, com cerca de 
30 estandes e também o GeoThea-
ter, onde empresas e pesquisadores 
vão poder apresentar seus produtos 
e pesquisas aos participantes, em es-
paço aberto. Também teremos uma 
série de minicursos que estão sendo 
montados e excursões com a temá-
tica de Geologia do Rio de Janeiro. 
O Rio tem muitos pontos de interes-
se, que podem ser apresentados aos 
participantes, tanto no aspecto geo-
lógico propriamente dito, como no 
aspecto cênico e turístico. O Rio é 
uma Cidade Geológica por natureza, 
juntando mar e montanha!

rQ – O segmento de rochas 
ornamentais será contemplado 
de alguma forma neste congres-
so?

Hernani Chaves – Estamos con-
versando com setores de rochas, 
através de entendimentos com o 
DRM e também com a FIRJAN, com 
o objetivo de mostrar um pouco so-
bre o setor de rochas do Estado, que 
passa por momentos de transfor-
mação gradual, com o licenciamen-
to de diversas atividades nas regiões 
Norte e Noroeste, o APL de Rochas 
Ornamentais do Noroeste, o selo de 
Indicação Geográfica de Rochas do 
Noroeste, o novo catálogo de Ro-
chas etc. Contamos com o DRM nes-
ta empreitada, para trazer entidades 
como o SEBRAE, SIMAGRAN-RIO, 
SINDGNAISSES e ABIROCHAS, entre 
outros. Seria bom poder mostrar as 
rochas para o grande contingente de 
geólogos e geocientistas que estará 
no Congresso e na ExpoGeo. Em pa-
ralelo, acreditamos ter espaço para 
alguns passeios pelo Rio, abordando 
a rica variedade de arte de cantaria 
da cidade, que remonta aos séculos 
passados. É belíssima a cantaria em 
nossa cidade, em especial os exem-
plares de gnaisse facoidal que vemos 
na região do centro, na Urca e Praia 
Vermelha e tantos outros lugares. Te-
mos expectativa que possamos reali-

biental e a visão da sociedade so-
bre o setor, procurando aproximar 
quem produz dos pesquisadores 
e de representantes da sociedade.

rQ – Como está sendo estru-
turado o 49º Congresso Brasileiro 
de Geologia da sBG e por que foi 
escolhida a cidade do rio de Ja-
neiro para sediá-lo? Quais as ex-
pectativas em relação ao número 
de inscritos e submissão de traba-
lhos e qual a importância de um 
evento como este?

Hernani Chaves – Inicialmen-
te, desde 1984, o Rio não sedia um 
Congresso Brasileiro de Geologia, 
com exceção do Congresso Inter-
nacional de 2000, realizado no Rio-
Centro. Pelas normas da SBG, o 
Congresso acontece de dois em dois 
anos, havendo rodízio entre as se-
des. No Congresso de Salvador, em 
2014, o Conselho Diretor da SBG in-
dicou o Rio para realizar o evento de 
2018 e aceitamos o desafio. O Con-
gresso é o maior evento de Geologia 
e Geociências do Brasil e da Améri-
ca do Sul e representa o momento 
de congraçamento entre os geólo-
gos e geocientistas, em torno de te-
mas que permeiam todas as áreas de 
atividade. Escolhemos o Centro de 
Convenções Sul América para sede 
e pretendemos fazer a abertura do 
evento na Quinta da Boa Vista, co-
memorando os 200 Anos de Funda-
ção do Museu Nacional. Em paralelo, 
teremos atividades em parceria com 
o Museu do Amanhã, discutindo o 
tema Antropoceno, ou seja, a nova 
Era Geológica que reflete a ação do 
Homem na Natureza, assim como 
pretendemos fazer atividades em es-
paços como a Praia Vermelha, onde 
estão o Museu de Ciências da Terra, 
a ANP, a CPRM e a UNIRIO, e na Ilha 
do Fundão, onde a UFRJ tem o belo 
Museu da Geodiversidade. Pretende-
mos aí atrair a sociedade e escolas, 
em torno da Geologia e Geociências. 
Estamos conversando com a Secre-
taria de Educação do Estado sobre 
a parceria e estamos otimistas. No 
Sul América, pretendemos fazer pe-
lo menos quatro grandes debates, 
incluindo Petróleo&Gás, que terá 
a presença do diretor-geral da ANP, 
Décio Oddone; Segurança do Traba-
lho, coordenada pela área de explo-

ração da Petrobras; Meio Ambiente e 
Licenciamento e também Meio Am-
biente e as consequências de desas-
tres como o de Mariana, além de 
debates sobre a formação do geólo-
go e o mercado de trabalho. A ideia 
é mesclar os pesquisadores e executi-
vos com representantes da sociedade 
civil e mídia, buscando discutir alter-
nativas e trazer esclarecimento sobre 
a mineração e a indústria do petró-
leo, por exemplo. Em Porto Alegre, 
no último Congresso, tivemos 3.179 
inscritos e 2.557 trabalhos técnicos 
apresentados. No Rio, a expectativa 
gira em torno de 4 mil participantes 
e um número equivalente de traba-
lhos. Há incertezas quanto à atual si-
tuação pela qual passa a cidade, mas 

“A SBG tem hoje cerca de 
4.223 associados (2017), 
número que dobrou nos 
últimos três anos. É bom 

citar os números de pesquisa 
publicada, em agosto 

de 2017, com dados do 
LinkedIn, pelo pesquisador 
Leandro Thomaz, relatando 
cerca de 9.000 profissionais 

em atividade, sendo a 
maioria em mineração 

(34%) e petróleo e energia 
(27%). O CONFEA informa, 
no seu site, cerca de 11.578 
profissionais registrados na 
autarquia, entre geólogos 
e engenheiros geólogos, 
realçando que existem 

muitos profissionais atuando 
na área de ensino e que não 
têm registro nos CREAs. A 

maior parte dos profissionais 
está registrada em São 

Paulo, seguido do Rio, Minas 
e Rio Grande do Sul. Temos 
hoje cerca de 30 escolas de 
geologia no País, formando 

geólogos, com um 
crescimento acentuado de 
escolas nos últimos anos”.
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sabe, uma excursão à Região Noroes-
te, para os geólogos conhecerem as 
rochas de Pádua e vizinhanças. Ainda 
são ideias, mas poderemos viabilizar.

rQ – em relação aos demais 
países como anda a competitivi-
dade do setor mineral brasileiro, 
levando-se em conta o atual con-
texto geo-político e sócio-econô-
mico mundial?

Hernani Chaves – O Brasil é um 
grande exportador de commodities e 
o grande país do Pré-Sal. Isto não é 
pouco! Em minha opinião, não ne-
cessariamente da SBG, a instabilida-
de política da história recente trouxe 
uma série de problemas para o setor, 
tanto o de mineração, com a paralisa-
ção causada pela indefinição do no-
vo Código de Mineração, como na 
área de Petróleo e Gás, com a parali-
sação dos leilões. Vivemos muita tur-
bulência interna e momentos difíceis 
na economia mundial. Afinal, o Brasil 
não era uma “ilha de tranquilidade”, 
os fatos mostraram. O setor de Pe-
tróleo está retomando, com as novas 
rodadas e o novo perfil da Petrobras, 
que ficou no centro do furacão nos 
últimos anos. Na mineração, houve 
grande evasão de empresas de pes-
quisa, em especial, as pequenas, na 
esteira da incerteza. O mercado de 
trabalho deu uma feia retraída, o que 
foi muito ruim, mas reflete o momen-
to nacional. Parece que a retomada é 
gradual, vem uma nova eleição este 
ano e pretendemos extrair uma “Car-
ta do Rio de Janeiro”, a partir dos 
debates que promoveremos, e enca-
minhar aos candidatos. Por isto, an-
tecipamos um pouco o evento para 
fim de agosto, ao invés do tradicio-
nal início de outubro. A proposta é 
conseguir levar pontos de consenso 
e sugestões aos candidados, extrapo-
lando as discussões internas lá do Sul 
América.

rQ – em relação às pesquisas 
em geociências como está o an-
damento delas e qual o foco atual 
das pesquisas? O parque labora-
torial nacional existente na área 
de geociências é suficiente para 
atender a demanda?

Hernani Chaves – O termo ge-
ociências é muito abrangente e suas 

pesquisas são amplamente desenvol-
vidas no território nacional. Especifi-
camente em geologia, as pesquisas 
desenvolvidas têm destaque no ce-
nário científico internacional. Têm 
destaque as desenvolvidas nas univer-
sidades federais e estaduais na gran-
de maioria de estados, com pesquisas 
na área de petróleo, de mineração e 
meio ambiente, mas principalmente, 
na pesquisa científica básica, contri-
buindo para o conhecimento das ci-
ências geológicas. Além dos centros 
de pesquisa universitários, merecem 
destaque as pesquisas efetivadas pe-
la CPRM – Serviço Geológico do Bra-
sil, pelo CENPES – Centro de Pesquisa 
Leopoldo Migues de Mello da Petro-
bras, o INPE - Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais e vários outros 
centros de pesquisa voltados aos vá-
rios aspectos das ciências geológicas.

rQ – O que o senhor sugere 
para que as ciências geológicas 
possam atuar de forma a contri-
buir com as demandas da socieda-
de brasileira?

Hernani Chaves – Como falei 
antes, a Geologia e Geociências está 
na base de tudo, seja como matéria-
-prima para uso direto ou transfor-
mação, seja como para entender o 
meio físico no qual vivemos. Fala-
mos em deslizamentos, inundações, 
ordenamento territorial, desastres. 
E qual é o profissional habilitado a 
tratar destes desafios? Os geólogos 
e geocientistas, que são treinados (e 
pesquisam) a dinâmica do nosso am-
biente, fornecendo as informações 
para os diversos profissionais, para 
os administradores e para a socieda-
de. Vivemos situações de caos urba-
no e social, nos quais o entendimento 
desta dinâmica é imprescindível pa-
ra que os planejadores, executores 
e gestores possam melhorar a qua-
lidade de vida de nossa população. 
De outro lado, somos um País de di-
mensões continentais. Parece jargão, 
mas é a realidade: nosso potencial é 
dos maiores do planeta. Tanto na Mi-
neração como na área de Petróleo e 
Gás temos matérias-primas incontes-
táveis. O que precisamos discutir, a 
partir das informações produzidas pe-
los geólogos e geocientistas, é como 
utilizar essas riquezas. Será exportan-
do minério de ferro para fortalecer a 
economia chinesa ou devemos forçar 
a ampliação da industrialização do 
minério de ferro no Brasil para forta-
lecer a indústria nacional? O que fa-
zer com a riqueza do Pré-Sal? Ampliar 
o processo de exploração e parcerias, 
com novos leilões, ou reservar para o 
futuro? Pretendemos provocar o de-
bate sobre questões como estas. Afi-
nal, nosso tema central é “Geologia: 
Conhecer o Passado para Construir 
o Futuro”. Pretendemos trazer infor-
mação para que se possa discutir as 
respostas para questões como estas 
e gerar a “Carta do Rio de Janeiro”. 
E esperamos contar com uma grande 
participação em agosto, transforman-
do o Rio de Janeiro na “Capital Nacio-
nal da Geologia”. n

“O Brasil é um grande 
exportador de commodities 

e o grande país do Pré-
Sal. Isto não é pouco! 

Em minha opinião, não 
necessariamente da SBG, 
a instabilidade política da 

história recente trouxe 
uma série de problemas 

para o setor, tanto o 
de mineração, com a 

paralisação causada pela 
indefinição do novo Código 

de Mineração, como na 
área de Petróleo e Gás, 
com a paralisação dos 
leilões. Vivemos muita 
turbulência interna e 
momentos difíceis na 

economia mundial. Afinal, 
o Brasil não era uma “ilha 
de tranquilidade”, os fatos 
mostraram.Na mineração, 
houve grande evasão de 
empresas de pesquisa, 

em especial, as pequenas, 
na esteira da incerteza. O 
mercado de trabalho deu 

uma feia retraída, o que foi 
muito ruim, mas reflete o 

momento nacional”. 


