Terça-feira, Abril 27, 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano
Núcleo

2020
Rio de Janeiro

Programa de Trabalho - Principais Pontos
O ano de 2020 foi atípico, em função da Pandemia de COVID-19. Em comunicado emitido em
19/3/2020, a Sociedade Brasileira de Geologia informou o fechamento de sua unidade física, localizada
no Instituto de Geociências da USP, a partir de 23/3, sem previsão de reabertura, passando todas as
atividades para a modalidade remota.
Em decorrência da Pandemia e da orientação geral da SBG, o Núcleo RJ/ES passou a atuar na
modalidade remota, a partir da reunião ordinária virtual realizada em 21/4/2021, tanto para as reuniões
ordinárias de diretoria (mensais), como para a execução dos eventos programados.
Esta situação perdurou em 2020, o que será detalhado neste Relatório Anual
1. Apoio ao Patrimônio Cultural e Científico do País, incluindo a recuperação do Museu Nacional e a
ampliação de recursos destinados ao apoio aos Museus e ao eventos técnico-científicos;
2. Apoio às iniciativas relativas à Segurança na Geologia, incluindo a proposta da SBG se engajar
neste processo de mudança de cultura, tornando permanente a discussão deste tema nos eventos que
promove;
3. Apoio aos debates sobre Política de Petróleo & Gás, recomendando sua ampliação e pluralidade
de opiniões, no entendimento que as reservas do Pré-Sal brasileiro devam atender prioritariamente às
necessidades de redução das desigualdades sociais em nosso País, como forte instrumento de
desenvolvimento;
4. Apoio à ampliação dos Recursos para Ciência e Tecnologia, reconhecendo, explicitamente, que
Ciência não é gasto, é investimento;
5. Apoio à discussão quanto ao enfrentamento dos Desastres Ambientais na Mineração,
reconhecendo a importância de ouvir todas as partes interessadas e repudiando o aparelhamento
político das agências reguladoras, em especial a nova Agência Nacional de Mineração – ANM, que
deve ter seu quadro diretivo composto por profissionais especializados e respaldados pelo seu
conhecimento técnico;
6. Apoio à criação da Associação Brasileira das Mulheres nas Geociências – ABMG, como
expressão do respeito à equidade de gênero, congregando e promovendo a integração de mulheres
que atuem na área de Geociências no Brasil;
7. Recomendação para os próximos congressos e eventos da Sociedade Brasileira de Geologia,
com a manutenção e ampliação das discussões de Grandes Temas em seus eventos regionais e
nacionais, como forma de ampliar a participação de geólogos e geocientistas no debate das grandes
questões que afetam a Sociedade Brasileira.
8. Trabalhar para a realização do Geosudeste 2021 no estado do Espírito Santo;
9. Continuar a apoiar as iniciativas dos estudantes para organização das Semanas Acadêmicas de
Geologia no RJ e ES, visando ampliar a sua interação com a SBG e maior participação na Sociedade;
10. Promover a realização de cursos de curta duração em parceria com entidades co-irmãs, passando
a atuar na interface academia/mercado;
11. Promover, em parceria com as Universidades e Serviços Geológicos, iniciativas que aproximem a
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Geologia das escolas, como forma de desdobramento das atividades realizadas durante o 49CBG;
12. Difundir conceitos e apoiar ações e iniciativas que firmem o compromisso da Geologia com o
desenvolvimento em bases sustentáveis e com a Carta do Rio, promovendo ações conjuntas e
cooperativas com as entidades parceiras de Geologia e Geociências no Rio e Espírito Santo;
13. Apoiar a realização do Geosudeste 2019, que será realizado em São Paulo e do 50o Congresso
Brasileiro de Geologia, que será realizado em Brasília, em 2020, lutando para que os pontos da Carta
do Rio continuem a ser debatidos e gerem propostas concretas para a Sociedade Brasileira; e
14. Continuar o processo contínuo de renovação da Diretoria Executiva do Núcleo, agregando as
novas gerações ao processo decisório da SBG.
Das 14 metas da Gestão 2019-2020, consideramos que 10 (71%) foram atingidas, com algumas
superando em muito a expectativa inicial, após a realização do 49o CBG. Uma meta foi parcialmente
atingida (meta 11), pois somente foi feita iniciativa no Espírito Santo, com a participação na VII
Semana de Geologia do Espírito Santo, assim como a meta 5, com a realização da mesa redonda
“Mineração em Tempos de Pandemia – o que vivemos e o futuro que nos espera”, realizada dia 31 de
julho, dentro do Programa Juntos à Distância, que foi organizada pelo Núcleo. E duas metas (metas 2
e 3) não foram atingidas, considerando que são temas nacionais e não tiveram evolução no período. A
redução no atingimento de metas, em comparação com 2018, pode ser parcialmente explicada pelo
diferencial do ano do 49CBG, que conseguiu alavancar discussões de cunho nacional. A meta 2,
infelizmente, não conseguiu sensibilizar a SBG.

Principais Realizações - Organização/Promoção/Realização de eventos técnico-cientí cos
1. Organização das Comemorações do Dia do Geólogo 2020
O Núcleo promoveu, em parceria com a APG-RJ, a Festa do Dia do Geólogo 2020, com uma mesa
redonda virtual sob o tema “Passado, Presente, Futuro: Perspectivas na Carreira do Geólogo no
Cenário Pós-Pandêmico”, realizada em 30 de maio, com a ementa: “Estamos vivendo um momento
único em nossa geração, que possivelmente, deixará grandes marcas na sociedade e uma profunda
crise econômica. Nesse sentido, gostaríamos de saber, por quem passou por diferentes crises, como
lidar com o presente e ter esperanças no futuro”.
Participaram da mesa, coordenada pela diretora Ana Caroline Duarte Dutra, os geólogos Hernani
Chaves (diretor presidente da SBG-RJ/ES), Fábio Reis (presidente da FEBRAGEO), Marcela Thuler
(diretora secretária da ABGE-RJ), Marize Muniz (presidente da ABMGeo-RJ) e Renato Ramos
(presidente da APG-RJ). O evento alcançou o número de 1.334 participantes totais (entradas e saídas),
nos canais da SBG e do 50 CBG no You Tube, além dos canais da SBG-RJ/ES.
Após a Mesa Redonda, aconteceu o Festival Virtual de Bandas, com representantes de todo o Brasil,
que contou com 5.426 participantes, sendo em torno de 1.000 fixos. A programação teve um grande
retorno e comentários na página da SBG-RJ/ES, no Instagram.
2. A programação do “Mês do Geólogo” contou, ainda, com uma série de apresentações (lives) no
canal da SBG-RJ/ES no Instagram. A primeira, dia 12/5, “Como Anda o Museu Nacional”, com a
paleontóloga Luciana Carvalho; a segunda, dia 19/5, “O Mercado do Petróleo e suas Oscilações”, com
o professor Hernani Chaves; e a terceira, dia 26/5, com a Geóloga Ingrid Lima, que abordou o tema “O
Risco Geológico e o Fortalecimento das Ações antes do Período de Contingência”.
3. Mesa Redonda Mineração em Tempos de Pandemia
A Mesa Redonda virtual, sob o tema “Mineração em Tempos de Pandemia – o que vivemos e o futuro
que nos espera”, foi realizada dia 31 de julho, com a participação de representantes da Secretaria de
Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia - SGM/MME, do Instituto Brasileiro de
Mineração - IBRAM, da Associação Brasileira de Pesquisa Mineral - ABPM, da Associação Nacional
das Empresas de Agregados para Construção Civil - ANEPAC, da Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral - CBPM-BA e da revista Brasil Mineral, que fez a mediação, juntamente com a SBG-RJ/ES.
O evento ocorreu como parte da programação do “Juntos à Distância” e foi coordenada pelo diretor
secretário do Núcleo RJ/ES, juntamente com a segunda diretora secretária da Sede.
4. Evento Virtual 20 Anos do Projeto Caminhos Geológicos
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A SBG realizou um evento virtual para comemoração dos 20 anos de lançamento do Projeto Caminhos
Geológicos, criado e implementado pelo Departamento de Recursos Minerais e lançado em agosto de
2000, durante o 31st International Geological Congress, realizado entre 6 e 17 de agosto de 2000, no
Rio Centro e tornado realidade um ano depois, em agosto de 2001, com a inauguração dos primeiros
paineis em Armação dos Búzios, sob o tema “Búzios, o Himalaia Brasileiro”.
Foram feitas postagens, no aplicativo Instagram da SBG, com fotos e informações de dez dos painéis
produzidos pelo DRM-RJ, organizadas pela diretora Ana Caroline Dutra, a partir de informações da
antiga coordenadora do Projeto, a professora Kátia Mansur, assim como material coletado na página
do DRM-RJ e encaminhado pelo antigo presidente do DRM-RJ, Flavio Erthal.
5. Aplicativo Geologia do Estado do Rio de Janeiro
A SBG-RJ/ES apoia o projeto da professora Nely Palermo, de criação de um aplicativo para divulgação
da Geologia do Estado do Rio de Janeiro, projeto este aprovado pelo BNDES para financiamento
parcial. O projeto está em andamento, com dois pagamentos já feitos à executante dos serviços, com
previsão de lançamento do produto durante as comemorações do Dia do Geólogo 2021.

Principais Realizações - Apoio à organização de eventos técnico-cientí cos
1. Apoio a Semanas Acadêmicas e Eventos Promovidos pelos Estudantes de Geologia
Como instrumento de aproximação com a comunidade de alunos de Geologia na área de jurisdição do
Núcleo, a diretoria executiva apoia as iniciativas das Semanas Acadêmicas de Geologia das diversas
Universidades, na modalidade de patrocínio, assim como os eventos de menor porte, com uma verba
correspondentemente menor. Como contrapartida, é solicitada a exposição da marca da SBG, espaço
para SBG na abertura dos eventos, além de temas de interesse da Sociedade e do público-alvo.
- IX Semana de Estudos Geológicos da Universidade do Espírito Santo / VII Semana de Geologia do
Espírito Santo, programada para 27 a 30 de abril e que ocorreu de forma remota no período de 3 a
7/8/2020;
- Semana Acadêmica do curso de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) SAGEO, que esse ano se realizaria entre os dias 10 e 14 de agosto.
2. O Núcleo RJ/ES apoiou as comemorações do Dia do Geólogo, promovidas pela Associação
Brasileira de Geólogos do Petróleo – ABGP, realizada pela entidade parceira com live no dia 29 de
maio.
3. Evento: “I Encontro de Astrogeologia”, que aconteceu nos dias 5 e 6 de março de 2020, no Planetário
da Gávea);
4. Evento: “Dia do Paleontólogo 2020”, realizado em 7 de março, no qual o Núcleo foi representado
pelo diretor presidente, Hernani Chaves;
5. Evento: Workshop "Mulheres na indústria de óleo e gás - status e perspectivas futuras ", realizado
em 8 de março, promovida pela ABGP, em parceria com a Firjan e Onip, com a diretora Ana Caroline
Dutra representando a SBG, a pedido da diretora presidente Simone Cruz;
6. Evento: palestra de divulgação da SBG, pelo diretor Paulo Fortes, durante a IX Semana de Estudos
Geológicos da Universidade Federal do Espírito Santo / VII Semana de Geologia do Espírito Santo, que
ocorreu de forma remota no período de 3 a 7/8/2020;
7. Evento: Cooperação com a ABGP - “Seminário de Inteligência Artificial Aplicado à Indústria do
Petróleo”, realizado entre 23 e 27/11/2020;
8. Divulgação via Mala Direta: foram divulgadas iniciativas de interesse dos sócios através da mala
direta eletrônica, como cursos, eventos e o Processo Eleitoral da SBG RJ/ES para a Gestão 2021-2022.
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9. apoio institucional e divulgação do 50º Congresso Brasileiro de Geologia;
10. apoio e divulgação aos eventos do “Juntos à Distância”, criado para atender à necessidade do
distanciamento social, decorrente da Pandemia de COVID-19;
11. apoio ao evento SBV – Espeleo 2020 - I Simpósio Brasileiro Virtual de Espeleologia, realizado em
5/6/2020;
12. apoio ao evento promovido pela AAPG-UERJ, “Saindo dos Clichês – Diversidade e Continuidade do
Segmento de Energia”, realizado em 25/8/2020.
13. Divulgação e Mídias Sociais
No exercício de 2020 foi dada continuidade ao Plano de Divulgação e Mídias Sociais da SBG-RJ/ES,
coordenado pelas diretoras Ana Caroline Dutra e Tayla Werneck, que manteve no ar o sítio do Núcleo,
no endereço http://www.sbg-rj.org.br e os perfis no Instagram (@sbgrjes2) e Facebook (SBG Nucleo
RJ).
A comunicação com os sócios é realizada também via correspondência eletrônica, com os endereços
sbg.rjes@gmail.com e marketing.sbgrjes@gmail.com.

Principais Realizações - Lançamento de Livros, periódicos e outras publicações
1. Calendário de Mesa SBG-RJ/ES 2021
O Calendário de Mesa 2021 teve como base um Concurso de Fotogra as com temática geológica,
constando de doze fotogra as de cunho geológico, escolhidas entre aquelas enviadas pelos
associados
O projeto do Calendário 2021 da SBG-RJ/ES foi coordenado e executado pela diretora Tayla Werneck,
para distribuição entre todos os associados, assim como aos diretores da Sede e presidentes de
Núcleos da SBG e principais parceiros (entidades, instituições), totalizando 1.200 exemplares.
O Calendário apresenta as principais datas de interesse da SBG e do Núcleo, com o objetivo de
aproximação com os associados e parceiros, sendo proposta do Núcleo torná-lo permanente.

Principais Realizações - Realização de minicursos e o cinas
1. I Workshop Virtual de Geologia de Engenharia e Ambiental
A diretora de comunicação e publicações, Ana Caroline Duarte Dutra, organizou e coordenou o I
Workshop Virtual de Geologia de Engenharia e Ambiental, que foi realizado com seis palestras virtuais
às terças-feiras, a partir das 18 horas, nos canais virtuais da SBG-RJ/ES e da ABGE-RJ, fortalecendo a
parceria entre as entidades.
Foram os seguintes os eventos:
- 16/6 – “Evolução, Equilíbrio e Condições de Ocupação em Encostas – Condicionantes Naturais e
Antrópicos na Ocorrência de Desastres”, pela professora Ana Luiza Coelho Neto, da UFRJ;
- 23/6 – “Aplicabilidade do Monitoramento das Chuvas na Redução dos Desastres – Alerta Rio”, pela
geóloga Raquel Fonseca, da Fundação GeoRio;
- 30/6 – “Geociências Movida pela Tecnologia”, pelo engenheiro agrônomo Edgar Shinzato, da
CPRM/SGB;
- 7/7 – “Educação e Percepção de Riscos Relacionados a Movimentos de Massa”, pelo engenheiro civil
Marcos Barreto;
- 14/7 – “Casos Recentes de Estabilizações de Encostas no Brasil, Utilizando Tecnologia de Aço de
Alta Resistência”, pelo engenheiro geotécnico Felipe Gobbi, da Geobrugg;
- 21/7 – “Técnicas de Remediação em Áreas Afetadas por Hidrocarbonetos”, pela bióloga Marta
Moreira, da Nova Ambiente.
O I Workshop Virtual de Geologia de Engenharia e Ambiental teve um bom público, numa média entre
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80 e 120 participantes, com cerca de 1.400 visualizações.

Ações Políticas e do Setor
A Diretoria e o Comitê Auditor da SBG-RJ mantiveram intercâmbio com Instituições técnico-cientí cas
e Comunidades Acadêmicas, buscando uma integração ativa, para o fortalecimento da Sociedade. A
destacar:
1. As comemorações do Dia do Geólogo 2020, realizadas de forma virtual, em parceria com a APG-RJ
e diversas entidades pro ssionais e acadêmicas, com a mesa redonda “Passado, Presente, Futuro:
Perspectivas na Carreira do Geólogo no Cenário Pós-Pandêmico”, coordenada pela SBG-RJ/ES e com a
participação de FEBRAGEO, ABGE-RJ, ABMGeo-RJ e APG-RJ);
2. A Mesa Redonda “Mineração em Tempos de Pandemia – o que vivemos e o futuro que nos espera”,
dentro do projeto “Juntos à Distância”, com a participação de representantes de SGM/MME, IBRAM,
ABPM, CBPM e ANEPAC;
3. A palestra sobre a atuação da SBG, durante a VII Semana de Geologia do Espírito Santo;
4. A participação da SBG-RJ/ES no Conselho Curador da Fundação Geo-Rio;
5. A participação no Grupo em Defesa do DRM-RJ (“Em Defesa do DRM-RJ! Por um Serviço Geológico
do Rio de Janeiro! Pela Geologia em Defesa da Sociedade!”), coordenado pela APG-RJ e que resultou
na Moção de Apoio ao DRM-RJ/Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, encaminhada às
autoridades pelo Instituto de Geociências da UFRJ.
6. Deve ser citada, ainda, a decisão de realizar o Geosudeste 2021 no estado do Espírito Santo, em
cooperação com a UFES/Alegre, iniciativa que foi postergada, em função do adiamento do 50CBG para
2021 e a inde nição do calendário de eventos da SBG, em decorrência da Pandemia de COVID-19.
7. A estratégia de apoiar os eventos promovidos pelos estudantes, com patrocínio das Semanas
Acadêmicas de Geologia da UERJ e da UFES, foi prejudicada, pelo mesmo fato, o que forçou ao
cancelamento de eventos ou na realização de eventos virtuais O objetivo é aproximar a Sociedade
deste público de futuros geólogos, buscando ampliar e renovar a participação na Sociedade.
8. Durante o período, manteve-se a aproximação com a Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental – ABGE/Núcleo Regional Rio de Janeiro, a Divisão de Recursos Minerais do
Clube de Engenharia, a Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo - ABGP, a Sociedade Brasileira
de Geofísica – SBGf, a Associação Brasileira de Mulheres em Geociências - ABMGeo e com a Câmara
de Geologia e Minas do CREA-RJ.
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Estou ciente que, após aprovação na
Assembléia Geral da Sociedade estas
informações serão publicadas no site
da SBG
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verdadeiras e corretas
Sim
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Responsável pelo preenchimento

Flavio Erthal

Função

Diretor(a) Secretário(a)

E-mail

avio.erthal@gmail.com
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