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A CPRM desenvolveu um aplicativo denominado Geossit (www.cprm.gov.br/geossit), destinado 
ao inventário, qualificação e avaliação quantitativa de Geossítios e de Sítios da 
Geodiversidade, em nível nacional. O referido aplicativo é de livre consulta e foi estruturado 
segundo as metodologias de BRILHA (2005) e GARCIA-CORTÉS & URQUÍ (2009). 
Recentemente, o aplicativo passou a adotar a metodologia e conceitos de BRILHA (2015), com 
adaptações. 
O aplicativo possui dois módulos: o de visualização, de livre acesso, e o de preenchimento, que 
exige uma senha. Atualmente, 116 pessoas podem usar o Geossit em seus trabalhos, sendo 
que na CPRM a utilização ocorre principalmente no âmbito do projeto Geoparque. 
Considerando o número de profissionais que dispõem da senha do aplicativo, são possíveis as 
seguintes considerações: 
a) 100 (86,2%) possuem Curriculum Lattes;  
b) 65 (56,0%) são graduados em geologia; 20 (17,2%) em geografia; 4 (3,4%) em biologia; 1 

(0,8%) em Ciências Sociais, Ciências da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Florestal, Economia, Física, Medicina, Museologia, Gestão Ambiental, Serviços Sociais e 
Turismo, que representam 8,8%; 

c) 16 (13,7%) são graduados na UFBA; 10 (8,6%) na UFRS; 8 (6,8%) na USP; 6 (5,1%) na 
UFOP e UFRJ; 4 (3,4%) na UFF, UFPE, UFPR e UFRRJ, 3 (2,5%) na UNISINOS; 2 (1,7%) 
na UNB, UFMG e UFAM; além de 1 (0,8%) em cada uma de outras 29 instituições de 
ensino, representando 25%; 

d) 20 (17,2%) possuem especialização, sendo 4 na UFRJ; 3 na UFOP; 2 na UNIP; 1 em cada 
uma das outras 11 instituições de ensino, representando 8,8%. 

e) 60 (51,7%) cursaram mestrado, sendo 10 na USP; 8 na UFBA; 7 na UFRJ; 4 na UFRS; 3 na 
UNB, UFOP e UFPE; 2 na UFRN; além de 1 em cada uma das outras 20 instituições. 

f) 37 (31,8%) cursaram doutorado sendo 6 na USP; 4 na UNB e UFBA; 3 na UFPE, UMINHO 
e UFRS; 2 na UERJ; além de 1 em cada uma de outras 12 instituições. 

Como existem colaboradores que possuem duas ou três pós-graduações, na avaliação do 
quantitativo dos colaboradores foi necessário adotar o critério da maior titulação. Desse modo, 
é verificado que o atual quadro de colaboradores do GEOSSIT é composto por 25 profissionais 
com graduação, 8 com especialização, 30 com mestrado e 37 com doutorado, além de outros 
16 técnicos sobre os quais não foram obtidas informações. Cerca de 50% dos profissionais que 
trabalham com o GEOSSIT têm sua formação acadêmica relacionada aos estados do RJ (18), 
BA (15), SP (15) e RS (10). 
O levantamento dos 299 geossítios cadastrados, com preenchimento parcial do GEOSSIT, 
mostra que 66 estão na BA, 50 em SP, 46 no CE, 33 no RS, 25 no RN, 18 no RJ e PE, 12 na 
PB, 10 no PI, 6 em MG, 2 no AC, PR, MS, AM, AL e SC e 1 em SE, RO e MA.  
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