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I –  Introdução  

 
A respectiva missão técnica à Viena, especificamente à sede da Agência 
Internacional de Energia Atômica (doravante AIEA) decorre de um convite 
realizado à CPRM para participar do Primeiro Seminário de Centros 
Colaborativos (CC). A CPRM está prestes a tornar-se oficialmente por mais 
uma temporada um CC da AIEA e, com este status, fez-se representada no 
respectivo seminário. Toda a missão foi financiada pela AIEA, portanto com 
ônus limitado (liberação do ponto e manutenção do salário). O referido evento 
ocorreu entre os dias 13 de Novembro a 15 de Novembro de 2019, conforme a 
programação. Após a realização deste compromisso oficial a estadia do 
representante da CPRM foi estendida para acomodar demandas técnicas 
relacionadas aos projetos isotópicos em curso na empresa, conforme será 
pormenorizado adiante. Esta extensão ocorreu até o dia 24 de Novembro de 
2019. A missão da CPRM foi composta do colaborador Roberto Eduardo 
Kirchheim (Pesquisador DHT e Coordenador Nacional do Programa de 
Aplicações Isotópicas na Hidrologia). 
 
Em função da programação estabelecida, todos os trâmites legais para a 
participação no respectivo evento foram adotados, em concordância com a 
Instrução para Viagem ao Exterior, AAS 04.01 – 01 de Edição – 01 / 10 / 2010.  
 
Do ponto de vista formal podem ser citados os seguintes documentos 
referenciais: 
 
 

 Memorando Nº 193/SEGER/2019 – 29 de agosto de 2019. Assunto: 
Autorização do Diretor-Presidente para Afastamento do País visando 
participação na Reunião de Centros Colaborativos na AIEA, Viena-
Áustria. 
 

 Memorando 200/2019-ASSUNI – 05 de novembro de 2019. Assunto: 
Viagem ao Exterior: AIEA, Viena-Áustria. 
 

 
 

II–  Objetivos da Viagem:  
 

Especificamente os objetivos desta missão à AIEA foram: 
 

I. Representar a CPRM no Seminário sobre este mecanismo de 
cooperação denominado de Centro Colaborativo (doravante denominado 
de CC); 

II. Dar sequência aos projetos envolvendo a isotopia e apoiados 
financeiramente tecnicamente pela AIEA, como a rede GNIP e GNIR; 

III. Realizar trabalho de aproximação e articulação com a Representação 
Diplomática Brasileira junto à AIEA; 
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III –  Programa da Viagem 

 

O programa de viagem foi coerente com a agenda final do referido evento, 
tendo sido cumprido em toda sua extensão e conteúdo. O programa da viagem 
encontra-se no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1. Programação geral da missão 
Data Programação 

11/11 Viagem à Viena - Áustria 

12/11 Chegada em Viena e organização geral pré-evento 

13/11 Reunião de CC 

14/11 Reunião de CC 

15/11 Reunião de CC 

16/11 Atividades relacionadas ao Doutorado 

17/11 Atividades relacionadas ao Doutorado 

18/11 Apresentação no Seminário 

19/11 Reuniões Técnicas com oficiais GNIP e GNIR 

20/11 Reunião com Missão Permanente Brasileira - AIEA 

21/11 Reuniões Técnicas com oficiais GNIP e GNIR 

22/11 Reuniões Técnicas com oficiais GNIP e GNIR 

23/11 Atividades relacionadas ao Doutorado 

24/11 Viagem à São Paulo - Brasil 

25/11 Chegada em São Paulo - Brasil 

 

 

IV – Descrição e Análise dos Assuntos Tratados 

 

O conteúdo da participação do técnico nos eventos será detalhado nos 
seguintes ítens: 

 

Seminário de Centros Colaborativos - AIEA 

 

O mecanismo de CC foi inaugurado como uma estratégia alternativa de cumprir 
com o mandato geral da AIEA de difundir aplicações nucleares para fins 
pacíficos. Nos últimos anos cerca de 40 instituições técnicas do mundo todo, 
em virtude de suas capacidades cooperativas, foram convidadas para exercer 
a função de CC. O referido seminário, no âmbito da AIEA com a participação 
de todos estes CC’s foi o primeiro do gênero e teve a função de avaliação e 
otimização da utilização de CC’s no desenvolvimento de pesquisa e aplicações 
nucleares. Conforme pode ser apreciado na agenda do Evento abaixo, a 
programação apontava para discussões em torno do trabalho em rede entre os 
CC’s, no estabelecimento de sinergias entre os CC’s e a AIEA e identificação 
de possibilidades futuras. Existem somente 03 CC ativos no tema de Recursos 
Hídricos, dentre os quais figura a CPRM. A proposta de redesignação da 
CPRM como CC foi amplamente aceita restando apenas os trâmites 
burocráticos de assinatura dos documentos pertinentes. Esta assinatura formal 
está prevista para ocorrer entre Março e Abril de 2020. No Anexo IV encontra-
se a Proposta de Redesignação de CC, recentemente aprovada pela AIEA. 

 



6 
 

 



7 
 

 

Figura 1. Agenda da Reunião de CC’s 
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Figura 2.Apresentação formal da CPRM na Reunião CC’s (com obrigatoriedade 
de apenas 03 lâminas) 

 

 

 
Figura 3. Foto do Trabalho em Grupo 

 



Reuniões Técnicas sobre GNIP e GNIR 

 

O Programa Nacional de Aplicações Isotópicas, além de responsabilizar-se 
pela rede de monitoramento isotópica de chuvas em todo o território nacional, 
participa ativamente em dois projetos específicos denominados CRP 
(Coordinated Research Project), a saber: 

 

 CRP: Isotope Variability of Rain for Assessing Climate Change Impacts; 

 CRP: Creation and Establishment of the National Network of Isotopes in 
Rivers (GNIR) in Brazil. 

 

O tempo de permanência na AIEA foi aproveitado para delinear as atividades 
futuras em cada CRP com as contrapartes técnicos da agência. Como 
resultado específico pode-se mencionar: 

 

 Foi aprovado o custeio das atividades de campo para alavancar o 
monitoramento isotópico dos Rios Amazonas e São Francisco; 

 A campanha do Rio Amazonas será robusta contando com barco 
específico aproveitando missões de rotina da hidrologia da SUREG de 
Manaus. A duração será de aproximadamente 02 semanas com coletas 
ao longo de todo o Rio Amazonas, de Tabatinga a Manaus. 

 Dita campanha será aberta a pesquisadores de outras instituições com 
objetivos correlatos, a saber, monitoramento de Estrôncio Sr (Polícia 
Federal) e monitoramento de CO2 (Federal Fluminense). 

 As coletas do Rio São Francisco já estão em curso igualmente foram 
aprovadas e deverão ser realizadas pelas equipes GEHITE das 
SUREG´s mais próximas dos alvos do respectivo curso da água. 
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Figura 4. Apresentação formal realizada para o CRP de Isotope Variability of 
Rain for Assessing Climate Change Impacts 

 

 

Articulação com Representantes Diplomáticos 

 

O Brasil conta com uma Missão Diplomática Permanente junto à AIEA em 
Viena, a qual tem como objetivo apoiar as ações e projetos em território 
nacional e posicionar o país como ator protagonista nas discussões 
geopolíticas internacionais. O status de CC conferido à CPRM a coloca como 
instituição focal para aplicações isotópicas na hidrologia no Brasil. Neste 
sentido, foram articuladas reuniões específicas para tornar o trabalho da CPRM 
conhecido junto ao referido corpo diplomático. As reuniões contaram com a 
participação do Embaixador do Brasil junto à AIEA, Marcel Biato e Gustavo 
Martins Nogueira, Embaixador Adjunto. 

 

 

V –  Conclusões 

 

 A participação do pesquisador do SGB-CPRM nesta missão foi 
considerada exitosa e muito importante para a compreensão do 
significado da condição de Centro Colaborativo da AIEA; 

 Entender do ponto de vista institucional a dimensão do alcance deste 
status e as portas de cooperação que podem ser abertas são de 
fundamental importância para a continuidade e expansão do programa 
nacional de isotopia; 

 O programa de isotopia está sendo alicerçado na base de atividades da 
empresa e os resultados alcançados até o presente são contudentes. As 
capacitações a novos colaboradores vão ocorrendo assim como o 
número de amostras coletadas e analisadas; 

 Novas frentes de estudos e trabalhos estão sendo desenvolvidas, 
sempre contando com a participação de parcerias institucionais como 
USP, UNESP, Polícia Federal, entre outros. 

 Em paralelo aos esforços de articulação, objeto principal desta missão, é 
mister alocar tempo e recursos para a transformação da informação em 
produtos concretos para a sociedade e demais atores técnicos 
nacionais. 
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VI) – Recomendações 

 

I. A cooperação entre o SGB-CPRM e AIEA é um caminho de ganhos 
mútuos. O SGB-CPRM muito se beneficia deste apoio ainda mais 
considerando as possibilidades de capacitação e apoio específico a 
projetos técnicos; 

II. A empresa carece de facilidades analíticas isotópicas, as quais podem 
ser providas mediante proposição de projetos de cooperação técnica 
com a AIEA atavés de editais bianuais divulgados pela CNEN 
(Comissão Nacional de Energia Atômica); 

III. É fundamental que a CPRM participe e envie propostas em todos os 
editais abertos; 

IV. A articulação institucional com a CNEN e com a Missão Permanente do 
Brasil junto à AIEA é fundamental; 

V. Os programas de monitoramento isotópico estão se consolidando e 
requerem ainda o apoio da DHT; 

VI. O próximo e importanta passo do programa é consolidar as publicações 
e criar um espaço de divulgação da isotopia aplicada à hidrologia no site 
oficial da CPRM; 

VII. É fundamental que o documento formal entre CPRM e AIEA seja 
assinado e que neste processo a ASSUNI esteja a frente dos trâmites. 

 

 

VII – Agradecimentos 

 

De forma geral agradecemos enormemente o apoio recebido pela CPRM, 
desde as Gerências Técnicas Regionais (GEHITE-SP), finalmente ao Diretor 
da DHT, bem como ao Presidente da Empresa. Sem as respectivas anuências, 
a participação do pesquisador não teria sido possível. Também agradecemos a 
dedicação e empenho da Assessora de Assuntos Internacionais. 

 



Anexo I – Memo 202/2019 Assuni 

 

 
 



Anexo II – Convite Nominal ao Pesquisador 
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Anexo II – Publicação Diário Oficial 

 
 



Anexo IV – Atvidades propostas na Redesignação CPRM como CC 
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