
 
 

RETOMADA DO SETOR DE PETRÓLEO 
ABRE PERSPECTIVAS PARA GEÓLOGOS 

Rio de Janeiro vai sediar em agosto o 49º Congresso Brasileiro de Geologia,  
que apresentará 2.175  trabalhos técnicos e científicos sobre o segmento 

 
 
A retomada, ainda que tímida, dos investimentos na mineração e no petróleo e gás no Brasil 
aponta perspectivas mais positivas para os geólogos no Brasil. Novas oportunidades nestes 
setores serão apresentadas no 49º Congresso Brasileiro de Geologia, que será realizado 
de 20 a 24 de agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. O diretor-
geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Décio Oddone, estará presente na 
abertura para falar sobre a previsão de novos investimentos no setor de óleo e gás. 
 

“Será uma oportunidade para se discutir as grandes questões em torno do desenvolvimento 

da Geologia hoje no país”, afirma Hernani Aquini Fernandes Chaves, presidente do 

Núcleo RJ da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e da Comissão Organizadora 

do Congresso. Especialista em óleo e gás, o geólogo vê com otimismo os novos leilões 

previstos para 2018 e 2019, a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional 

e a atual administração da Petrobras. 

 

Atualmente, o setor petrolífero absorve 27% dos geólogos que atuam no mercado, 
enquanto 34% estão na mineração. Hoje, são 11.578 geólogos registrados no 
Confea/Crea e cerca de 9 mil em atividade (dados Linkedin) em todo o país, sendo 
4.685 associados associados à SBG. Se antes os homens dominavam este mercado, hoje 
as mulheres já disputam de igual para igual as vagas nos 33 cursos de Geologia e nos três 
cursos de Engenharia Geológica existentes no país. 
 
Sobre o evento 
 
Considerado o maior evento das Geociências na América Latina, o 49º Congresso 
Brasileiro de Geologia espera reunir cerca de 4 mil profissionais (da indústria, comércio e 
serviços), pesquisadores, professores, estudantes (graduação e pós-graduação) das 
diversas áreas de conhecimento das Ciências da Terra. Também deverá atrair interessados 



nos temas que envolvem as Geociências, seja na área aplicada ou teórica/acadêmica, além 
da comunidade em geral.  
 
Deverão ser apresentados 2.175 trabalhos técnicos e científicos. Em pauta, além de 
sessões tradicionais sobre temas relacionados com a formação básica dos profissionais da 
área de Geologia, serão discutidos aspectos sobre a atividade do geólogo e o mercado de 
trabalho, ao lado de outros grandes temas como Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho, 
Defesa das Instituições Públicas de Geologia e da Ciência Brasileira e Meio 
Ambiente e Licenciamento. 
 
Baixo investimento em P&B preocupa 
 
O número de trabalhos inscritos para o congresso este ano é 15% menor do que 2016 
(2.557 para 2.175) e reflete o atual momento do País e da ciência, o que motivou uma das 
mais importantes discussões do congresso. “A Mesa Redonda Defesa das Instituições 
Públicas de Geologia e da Ciência Brasileira, sob a coordenação da SBG Nacional, tem 
como propósito discutir o atual estágio das políticas públicas na área de Ciência e 
Tecnologia e seus reflexos danosos ao País, com a falta de incentivo à Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D), que se verifica nos últimos anos”, afirma o diretor-secretário do 
Núcleo RJ da SBG, Flávio Erthal, ex-presidente do DRM-RJ. 
 
Enquanto na área acadêmica discute-se o cenário preocupante quanto à drástica redução 
nos investimentos em P&D e seu reflexo sobre a formação de novos profissionais e a 
retenção dos talentos, na vertente da mineração, a expectativa pelo equilíbrio econômico do 
País e a retomada do crescimento trazem esperança de melhores oportunidades neste 
setor básicos. “Estes assuntos, juntamente com a discussão sobre os recentes desastres 
ambientais na área de mineração, formam a linha mestra dos Grandes Temas que estarão 
em discussão durante o Congresso”, destaca Hernani Chaves. 
 
  

Mais informações: 

49º Congresso Brasileiro de Geologia - https://www.49cbg.com.br/ 

Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) - http://www.sbgeo.org.br/ 

Atendimento à imprensa: Rosayne Macedo - imprensa@49cbg.com.br 

Tao Inteligência em Comunicação - (21) 2578-3275 - (21) 98117-7187 

 


