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INTRODUÇÃO
A Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Geologia, em conformidade com o
disposto nos Estatutos da Sociedade, submete ao Conselho Diretor o Relatório de
Atividades desenvolvidas pela Sociedade no ano de 2011, conforme relacionadas a seguir.

I. ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA
1. Participação em reuniões e cerimônias
Participação do senhor Diretor Secretário, representando a Diretoria Executiva da SBG, na
reunião com os Senhores Guilherme Estrella, Ricardo Latgé e membros da Comissão
Organizadora do 46º CBG, sobre o patrocínio para esse evento, reunião esta realizada em 15
de março de 2011 às 14:00 horas na Petrobras, Rio de Janeiro, RJ.

Participação do senhor Diretor Secretário, representando a Diretoria Executiva da SBG, na
cerimônia de abertura do 13º Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos – SNET, 16 de
maio de 2011, Campinas, SP.

Participação do Geológo Edilson Pissato do IGc/USP , representando a Diretoria Executiva
da SBG, na cerimônia de Abertura do Evento: Riscos Geológicos e Hidrológicos no dia 25
de maio de 2011, São Paulo, SP.

Participação do senhor Diretor Presidente na reunião com o Sr. Fernando Greco sobre
comemorações dos 40 anos da RBG e os 65 anos da RBG no dia 02 de junho de 2011 às
16:00 horas na VALE, Belo Horizonte, MG.

Participação do senhor Flávio Erthal (NRJ) , representando a Diretoria Executiva da SBG,
na reunião da Comissão Especial – Medidas Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas
na Câmara dos Deputados – Serviços de Comissões Especiais no dia 07 de junho de 2011 às
14:30 horas, Brasília, DF.

Participação dos senhores Diretor Presidente, Diretor Financeiro e funcionário da SBG na
reunião com o senhor Ricardo Latgé, e pessoal administrativo e jurídico da Petrobras, sobre
questões relativas ao convênio entre a Petrobras e SBG para o apoio à RBG, no dia 27 de
julho de 2011 às 14:00 horas na Petrobras, Rio de Janeiro, RJ.
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Realização da Assembléia Geral Ordinária da Sociedade para a Eleição da Diretoria
Executiva para o biênio 2012/2014 no dia 04 de novembro de 2011, São Paulo, SP

Participação do senhor Diretor Financeiro, representando a Diretoria Executiva da SBG, na
cerimônia de abertura do 13º Simpósio de Geologia do Sudeste, promovidos pelos Núcleos
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, no dia 08 de novembro de 2011, em Nova
Friburgo, RJ

Participação do senhor Diretor-Presidente na cerimônia de abertura do XXIV Simpósio de
Geologia do Nordeste, promovido pelos Núcleos Bahia e Nordeste da SBG no dia 11 de
novembro de 2011, Aracaju, SE.

2. Publicações da SBG
Foram publicados nove fascículos (versões impressa e online) da Revista Brasileira de
Geociências, a saber: números 3 e 4 do Volume 39, correspondentes ao ano de 2009, os
números 1, 2, 3 e 4 do Volume 40 correspondentes ao ano de 2010 e os números 1, 2 e 3 do
volume 41 correspondentes ao ano de 2011.

3. Comunicação com o corpo de associados
Foram feitos ajustes e modificações no sistema online de admissão de novos sócios,
modificações no sistema de banco de dados para cadastro de sócios e encaminhados
regularmente divulgações por meio de mensagens de correio eletrônico aos associados.

4. Participação da Sede em eventos Nacionais e Internacionais
A secretaria da SBG participou com stand nos seguintes eventos em 2011:
- 13º Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos – SNET, Campinas, SP – maio de 2011.
- 12º Simpósio de Geologia do Sudeste, Nova Friburgo, RJ – novembro de 2011.
- 24º Simpósio de Geologia do Nordeste, Aracaju, SE – novembro de 2011.

Realização:
-

Mesa Redonda: Riscos Geológicos e o papel das Geociências, juntamente com ABGE,

SIGESP e IGc/USP, no Instituto de Geociências/USP, São Paulo, SP, 18 de maio de 2011.
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Apoios:
-

Apoio e divulgação: V FENAFEG - Feira Nacional de Fornecedores e Empresas de

Geologia, no Instituto de Geociências/USP, São Paulo, SP de 30 de maio a 03 de junho de
2011.
-

Apoio e divulgação: Gondwana 14 Reuniting Gondwana: East meets West de 25 a 30

de setembro de 2011, Armação dos Buzios, RJ.
-

Apoio financeiro ao XVIII SBPA – Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica, no

Instituto de Geociências da USP, São Paulo, SP, 21 de setembro a 23 de setembro de 2011.
-

Apoio e divulgação: XIII Congresso Brasileiro de Geoquímica e o III Simpósio de

Geoquímica dos Países do MERCOSUIL de 09 a 14 de outubro de 2011,Gramado, RS.
-

Apoio e divulgação: V Simpósio de Vulcanismo e Ambientes Associados, com repasse

da cota parte do IV Simpósio de Vulcanismo de 2009, de 01 a 05 de agosto de 2011,
Cidade de Goiás, GO.

5. Admissão de novos sócios
No ano de 2011, foram admitidos 589 novos sócios, sendo 162 da categoria Efetivo, 426
Estudante e 01 Corporativo (Bronze). Em dezembro a SBG perfazia um total de 2899
associados.

6. Reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor
Foram realizadas duas reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, em São Paulo, SP, nos
dias 18 e 19 de março de 2011 e em Nova Friburgo, RJ, nos dias 07 e 08 de novembro de
2011, esta por ocasião da realização do 13º Simpósio de Geologia do Sudeste, e uma
reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada em São Paulo, SP, nos dias 20 e 21 de
maio de 2011.

II. COMISSÕES OPERACIONAIS E TEMÁTICAS DA SBG
1. Comissão sobre o Código Estratigráfico:
Ao longo do ano de 2011 a Comissão sobre o Código Estratigráfico, realizou as
seguintes atividades e tomou as seguintes decisões:
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A comissão temática de estratigrafia, com o apoio da equipe de editoração da
CPRM-Serviço Geológico do Brasil da Superintendência Regional de Belém,
editorou textos, figuras e tabelas do Código e Guia Brasileiro de Nomenclatura
Estratigráfica (C/GBEN) publicado na Revista Brasileira de Geociências (RBG) em
1986.
Iniciou a editoração do volume da Reunião Aberta da Comissão Brasileira de
Estratigrafia (RACBE), publicado em 2004, sendo que a próxima etapa será a
editoração da versão em português do Guia Estratigráfico Internacional (GEI) da
IUGS.
Foi realizada uma consulta ao presidente e a alguns notórios membros da CBE
2003-2004 para saber do interesse deles em presidir uma nova CBE, os que
responderam ao convite declinaram. Dada à importância deste assunto a comissão
de estratigrafia do Conselho Diretor propõe uma reunião durante o 46 CBG para
formar uma nova CBE que conduza aprovação da GEI ou a elaboração de uma nova
versão do C/GBEN. Esta nova CBE deve ser composta por especialistas em
diferentes tipos de unidades estratigráficas e na geologia de diferentes eons/eras.
Pelo fato do material produzido pelas comissões de estratigrafia pretéritas terem
tido divulgação muito restrita, ou em volumes antigos da RBG, a atual comissão
pretende publicá-los novamente com ampla divulgação em forma de impresso.
Por ocasião da RACBE em 2004, a CBE propôs adoção GEI, mas a SBG nunca
aprovou formalmente esta proposta. Desse modo, o C/GBEN de 1986 continua em
vigência. Assim, uma versão atualizada C/GBEN também poderá ser preparada pela
CBE para posterior aprovação da SBG.
Sugere-se que a criação de uma nova CBE que terá caráter permanente, com
substituição dos seus membros conforme disponibilidade de participação dos
mesmos e interesse da comissão. Esta comissão solucionaria dúvidas do público e
alimentaria os bancos de dados de estratigrafia das instituições (ex. Geobank).
Também organizaria eventos e publicações pertinentes à estratigrafia de caráter
nacional e internacional. Caberá também, por parte da mesma, a comunicação ao
IUGS das resoluções adotadas para estratigrafia no Brasil.
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2. Demais comissões temáticas
A Comissão Geologia no Ensino Fundamental e Médio não teve atuação no ano
de 2011 e a Comissão sobre o Ensino de Graduação em Geologia encontra-se em
fase de organização.

3. Comissões Operacionais
A Comissão de Admissão de Sócios e a Comissão Eleitoral e de Estatutos
operaram regularmente no ano de 2011, prestando apoio à secretaria da sede e à
Diretoria Executiva.

III. ATIVIDADES DOS NÚCLEOS REGIONAIS
Os núcleos regionais apresentaram relatórios de atividades no ano de 2011 que são
sumarizados a seguir.

1. Principais Pontos do Programa de Trabalho propostos pelas diretorias eleitas
para o biênio 2011/2013.

Núcleo Bahia
- Agregar novos associados e estimular os associados atuais e futuros a participarem
de modo mais efetivo da vida da Sociedade.
- Continuar a promover de modo intensivo a divulgação das geociências, mostrando
a sua importância para o nosso desenvolvimento econômico e social.
- Prosseguir na ampliação dos espaços de atuação da SBG, consolidando o seu papel
de sociedade científica atuante e participativa.

Núcleo Brasília
- Organizar e promover palestras mensais na UnB seguidas de confraternização;
- Promover e divulgar palestras e defesas de dissertações e teses para a comunidade
geológica de Brasília;
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- Promover e divulgar eventos realizados por outras organizações;
- Divulgar concursos realizados pela UnB e outras instituições;
- Organizar e promover atividades para comemoração do dia do geólogo.
- Dar continuidade ao processo de regularização do Núcleo Brasília (financeiro e
jurídico)

Núcleo Centro-Oeste
O Núcleo Centro-Oeste da SBG teve como principais finalidades apoiar as
realizações de cursos, palestras, seminários e simpósios na área de geociências.

Núcleo Minas Gerais
- finalização do novo site da SBG-NMG junto ao programador Nazareno Júnior. o
site está atualizado e com média de 1500 acessos mensais.
- doação do mobiliário usado da SBG-NMG (cadeiras e mesas) para a associação
dos moradores do aglomerado da serra (junto à senhora Dalila) e para a senhora
Valdiva de Oliveira – responsável pela editoração eletrônica do livro “a Bacia do
São Francisco” – que se encontrava em situação financeira difícil em decorrência de
um problema de saúde.
- continuação da parceria com o comitê brasileiro de barragens – núcleo Minas
Gerais no uso do espaço físico da sede da SBG-NMG, participando com 50% dos
custos de manutenção (salário, condomínio, IPTU e outros).
- digitalização dos boletins do Núcleo MG para a disponibilização no site.

Núcleo Nordeste
A Chapa Caminhos Geológicos segue os passos, bem trilhados, de seus
antecessores em busca de uma união maior entre os geólogos e geólogas
nordestinos, em especial daqueles que estão na área de jurisdição do Núcleo NE,
representados pelos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio
Grande do Norte.
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Compondo a chapa Caminhos Geológicos estão representantes dos três estados
que possuem cursos de geologia (PE, RN e CE), de onde saem os profissionais que
irão trabalhar de forma sustentável nosso Planeta Terra e trilhando assim seus
caminhos geológicos.
Nossa intenção é levar informações geológicas a toda sociedade mostrando a
importância dessa ciência no nosso dia-a-dia. Para isso iremos promover:
- Criação do site da SBG-NE;
- Publicação de material didático (livros, cartilhas, folders entre outros);
- Auxiliar na promoção de eventos (simpósio, feiras, semana de geologia);
- Divulgação da sociedade em diferentes eventos;
- Participação da sociedade em comissões; e
- Apoio a ações extensionistas que visem à divulgação das Geociências em colégios
da rede pública e privada.

Núcleo Norte
- Integrar com os sócios de Manaus, Porto Velho, Marabá e Boa Vista e captar
sócios em Macapá, São Luís e Rio Branco;
- Promover o 12o Simpósio de Geologia da Amazônia, em 2011 em Boa Vista;
- Continuar editando a coletânea Contribuições à Geologia da Amazônia;
- Estimular a publicação de trabalhos na Revista Brasileira de Geociências;
- Implantar a homepage do núcleo para divulgar suas ações e produtos;
- Estimular os Sócios Estudantes a participar das ações da SBG e suas filiadas
(SBPC, SBGf, SBGq, SBP, ABAS,.....);
- Apoiar a Comissão Organizadora do 46º Congresso Brasileiro de Geologia.

Núcleo Paraná
As principais propostas da nova diretoria do Núcleo têm como objetivo principal a
manutenção das ações realizadas pela gestão anterior, em sintonia com as ações
propostas pela Diretoria Executiva. Estas propostas visam o fortalecimento da SBGPR, principalmente quanto à expansão do número de associados, como
consequência da promoção de eventos e publicações técnico-científicas da Geologia
no Paraná. Com este objetivo, as propostas para o biênio 2011-203 são:
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- Promoção de Eventos: após o sucesso da Comemoração dos 45 anos da Comissão
da Carta Geológica do Paraná e do 5º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante,
pretendemos promover pelo menos um evento científico durante o biênio. Também
pretendemos continuar apoiando as realizações da Semana do Geólogo e o
SEGEPAR, eventos que a SBG-PR participa nos últimos anos como um dos
patrocinadores.
- Projeto Tardes-Geológicas: dar continuidade ao projeto da gestão anterior, que
promove palestras com profissionais de destaque no âmbito da geologia nacional e
internacional.
- Criação do website da SBG Núcleo Paraná: com o intuito de aproximar ainda mais
o associado, pretendemos criar o website da SBG-PR, difundindo informações da
comunidade geológica nacional e disponibilizando material técnico-científico de
qualidade.
- Promoção de publicações: Apoio à publicação de livros e periódicos.
- Promoção de cursos: realização de cursos de extensão com inscrições facilitadas
para os associados, nas diferentes áreas da Geologia.
- Seminários de campo: realização de pelo menos duas excursões de campo, com
roteiros no âmbito do Estado do Paraná.

Durante o primeiro ano de gestão, as atividades foram concentradas principalmente
na realização de palestras do Projeto Tardes Geológicas, apoio e promoção de
publicações, e na organização de cursos para os associados e comunidade externa.

O website do núcleo ainda se encontra em fase de construção (organização e edição
do conteúdo), devendo ser lançado na rede no início do segundo semestre de 2012.
A realização do primeiro Seminário de Campo foi comprometida pelo calendário de
reposição de aulas e a falta de datas neste primeiro semestre, devido à paralisação do
calendário letivo de 2011 pela greve dos servidores da UFPR. Contudo, o roteiro
encontra-se finalizado e a primeira excursão será realizada possivelmente em Julho
próximo.
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Núcleo Rio de Janeiro
A Diretoria do Núcleo Rio de Janeiro da SBG, biênio 2011/2012, com base no
Artigo 20º, alínea e, item II do Regimento Padronizado dos Núcleos Regionais da
Sociedade Brasileira de Geologia – SBG, apresenta o seguinte Relatório Anual de
Atividades referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2011.

CHAPA GEOLOGIA E SUSTENTABILIDADE - 2011-2013
Principais Pontos do Programa de Trabalho:

- A Geologia trabalhando pela sustentabilidade
- Por uma SBG-RJ integrada e participativa
- Dar continuidade ao fortalecimento da Geologia nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, apoiando as atividades técnico-científicas e de apelo social, onde os
geólogos estejam inseridos, e promover uma maior interação entre a
comunidadeacadêmica, o setor produtivo e a sociedade.
- Continuar a integração dos geólogos do sudeste do Brasil, através da realização do
Simpósio de Geologia do Sudeste 2011, em parceria com os Estados de Minas
Gerais e São Paulo.
- Ampliar a participação da SBG-RJ nos fóruns de decisão, junto às entidades
governamentais e não governamentais, com foco no papel da geologia e do geólogo
junto à sociedade, em especial na questão dos desastres naturais e no ensino da
Geologia no País.
- Ampliar a atuação conjunta com os Núcleos Minas Gerais e São Paulo, assim
como as entidades afins como APG-RJ, ABGE-RJ, ABAS-RJ, SBGf, ABGP, SBP e
ABEQUA, entre outras, somando esforços para realização conjunta de eventos e a
participação ativa da comunidade geológica nas decisões políticas e técnicocientíficas, nas quais a Geologia e o conhecimento geológico são elementos
decisivos e importantes para a sociedade.
- Estabelecer como prioridade a maior integração com a comunidade geológica do
Espírito Santo.
- Difundir conceitos e apoiar ações e iniciativas que firmem o compromisso da
Geologia com a Sustentabilidade.
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Núcleo São Paulo
Dentre os objetivos propostos pela diretoria do Núcleo São Paulo destacam-se:

- Proporcionar uma maior interação com as entidades afiliadas (ABGE, SBGf, etc) e
sócios corporativos, tanto na organização de eventos, como na divulgação de
informações;
- Divulgar as geociências para a comunidade em geral, por meio de entrevista para
os principais veículos de comunicação televisa, rádio e mídia impressa do país
(Jornal Estado de São Paulo, Revista Veja e Rádio CBN).
2. Principais Realizações

Núcleo Bahia
Participação na organização de atividades e eventos técnico-científicos

Palestra:
“História geológica da Terra: Sua origem e evolução primitiva, a dança dos
continentes e a dinâmica atual do planeta” – Umberto G. Cordani (Instituto de
Geociências da USP)
Data: 05/04/2011
Local : Auditório do IGEO-UFBA

Mesa Redonda:
“Ações preventivas e emergenciais em situações de tragédia de escorregamento”
Data: 06/04/2011
Local : Auditório Leopoldo Amaral /Escola Politécnica –UFBA
Este evento foi organizado conjuntamente com a Associação Brasileira de Geologia
e Engenharia Ambiental (ABGE) e Associação Brasileira de Mecânica de Solos
(ABMS). Aconteceram duas mesas-redondas e três versando sobre o tema do evento
ao tema
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Evento técnico-científico:
“VII Semana do Geólogo”
Data: 30/5 a 3/6/11
Local: Auditório Profa. Ieda de Andrade Ferreira, no Instituto de Geociências da
Universidade Federal da Bahia.

Este evento, com o tema geral “Geologia: Ciência do passado presente e futuro” foi
organizado em conjunto com o Diretório Acadêmico do Curso de Geologia. Vinte
palestras foram ministradas por profissionais de empresas públicas e privadas
abordando assuntos relacionados com Mineração, Estratigrafia de Sequências,
Processos Metalogenéticos, Geoturismo, Geologia aplicada à Engenharia, Mudanças
Climáticas, as Atribuições dos Geólogos, Geologia do Petróleo, no período de 30/5
a 2/6/2011, de 10 -12hs e de 14-18hs.

Ainda em comemoração ao dia do Geólogo, no dia 30 de maio, os seguintes eventos
foram realizados:

Palestras :
- Geologia do Pré-Sal - João de Deus (Petrobras)
- História Geológica da Bahia – Rubens Antônio

Solenidade de outorga da Medalha Teodoro Sampaio ao Geól. Johildo Salomão
Barbosa (UFBA)

Lançamento do livro História Geológica da Bahia, de autoria do Geólogo Rubens
Antonio, editado pelo Núcleo e cuja publicação foi realizada com apoio da CBPM e
da CPRM.

Coquetel de congraçamento, realizado com apoio da BEMISA e Rio Tinto.

I Workshop “Investimentos e Oportunidades no Setor Mineral da Bahia”
Data: 3/6/2011
Local: Auditório Profa. Ieda de Andrade Ferreira, no Instituto de Geociências da
Universidade Federal da Bahia
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Este evento contou com a participação das entidades/empresas UFBA-Grupo de
metalogênese, UFBA-Chapter da SEG, DNPM, FERBASA., MIRABELA, CBPM,
MINERAÇÃO CARAIBA, CPRM, InB e BEMISA que apresentaram os seus
projetos e perspectiva de contratação de mão de obra.

I SEMINÁRIO STUDENT CHAPTER SEG-UFBA
Data: 5 e 6/12/2011
Local: Auditório Profa. Ieda de Andrade Ferreira, no Instituto de Geociências da
Universidade Federal da Bahia
Realização: Student Chapter UFBA, SBG- Núcleo Bahia-Sergipe, Grupo de
Metalogenese.

O Projeto Mapa Metalogenético do Estado da Bahia foi debatido pelos seus
pesquisadores que discorreram sobre as novas descobertas e interpretações para as
principais províncias. O urânio da província uranífera de Lagoa Real foi tema de
uma mesa redonda onde Simone Cruz – SBG-BA/SE – IG/UFBA foi a moderadora.

Núcleo Brasília
O Núcleo promoveu e realizou o 12o Simpósio de Geologia do Centro-Oeste
(SGCO), na Pousada dos Pirineus, em Pirenópolis/GO, de 16 a 19 de outubro de
2011.

O Núcleo promoveu 07 palestras ao longo do ano de 2011, todas foram realizadas
nos auditórios do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília contanto
sempre com o apoio da diretoria do instituto.

Foi organizada e promovida uma festa em comemoração ao Dia do Geólogo de
2011 no Clube da Aeronáutica contando com a presença de cerca de 100 geólogos e
familiares, no dia 27 de maio de 2011.
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Núcleo Centro-Oeste
- Regularização da situação jurídica do Núcleo Regional Centro-Oeste, com o
registro e reconhecimento da diretoria biênio 2009/2011 e da atual diretoria, biênio
2011/2013;
- Apoio para realização do Simpósio Regional do Centro-Oeste, realizado em
Pirinópolis, GO;
- Apoio financeiro para a realização do evento de comemoração dos 35anos do
Curso de Graduação em Geologia da UFMT.
- Apoio financeiro na realização do evento comemorativo ao dia do Geólogo
realizado em Goiânia;
- Apoio com despesas de passagem e hospedagem de um pesquisador para
administrar palestras no evento comemorativo do dia do Geólogo realizado durante
a Semana de Estudos do Curso de Geologia em Cuiabá;
- Participação da reunião anual da SBG através dos representantes Diretores
Presidente Rúbia Ribeiro Viana e Financeiro Gislaine Amorés Battilani, realizada
em São Paulo no mês de maio/2011;
- Incentivo à adesão de novos sócios no período de janeiro a dezembro de 2011.

Núcleo Minas Gerais
- participação na realização do dia do geólogo no Museu Minas e Metal – 27/05/2011,
juntamente com as entidades coligadas, ABAS, ABGE e SINGEO (Participação de
membros da Diretoria).
- doação de brindes para a associação dos geólogos e engenheiros do centro-oeste de Minas
Gerais visando à realização do dia do geólogo na cidade de Vazante, MG.
- doação de material para a VI Semana de Geologia da UFMG, organizada pelo CPEGEL e
realizada na própria universidade, no período entre 22 a 26 de agosto de 2011.
- patrocínio (ajuda financeira) e doação de livros “a Bacia do São Francisco” à LI Semana
de Estudos Geológicos (SICEG), realizada em Ouro Preto, no período de 24 a 28 de outubro
de 2011 (participação de membros da diretoria).
- doação de brindes (cadernetas, livros “a Bacia do São Francisco” e outras publicações
históricas do núcleo) para o curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo,
campus Alegre – ES, no mês de novembro de 2011.
- venda de produtos (cadernetas e publicações) do Núcleo MG durante todo o ano de 2011.

Sociedade Brasileira de Geologia - Relatório de Atividades - 2011

14

Núcleo Nordeste
- Patrocínio da Semana de Geologia do curso de Geologia da UFC, realizada na
última semana do mês de maio de 2011, em Fortaleza/CE. Neste evento foram
realizadas palestras, mini-cursos e exposições muitas vezes com participação de
membros do Núcleo NE da SBG, residentes no Estado do Ceará;
- Criação do Boletim Informativo da SBG Núcleo NE, em meio eletrônico, com a
divulgação de cinco números (número 1 - 28/05; número 2 - 06/07; número 3 25/08; número 4 - 26/10 e número 5 - 20/12);
- Participação no 24º Simpósio de Geologia do Nordeste realizado em Aracaju-SE,
no período de 11 a 14 de novembro de 2011;
- Visita ao 2º Cartório, em Recife/PE, no dia 04 de outubro de 2011 para
esclarecimentos sobre a atualização do estatuto da SBG Núcleo NE; e
- Início da criação do site do Núcleo Nordeste. O mesmo encontra-se em fase de
testes e acréscimos das informações. Link provisório e em fase de atualização:
http://www.wix.com/sbgnordeste/home#

Núcleo Norte
- Realização do 12o Simpósio de Geologia da Amazônia;
- Publicação do livro Contribuições à Geologia da Amazônia – Volume ;
- Apoio à reorganização da Associação dos Profissionais de Geologia da Amazônia
(APGAM) para retomar a vaga da Câmara de Geologia e Minas do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA);
- Indenização e regularização do funcionário Luiz Otávio F. Santos.

Núcleo Paraná
Projeto "Tardes Geológicas":
Durante o primeiro ano de gestão, o Núcleo organizou três palestras inseridas no projeto
"Tardes Geológicas", que visa a apresentação e o debate sobre temas atuais e relevantes nas
diversas áreas da Geologia:
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- “Aquecimento Global: água e gás carbônico”, ministrada pelo Prof. Dr. Paulo César
Soares, no dia 25 de março de 2011. Evento realizado no auditório LAME-SESEC, Centro
Politécnico da UFPR.
- "Geocronologia como ferramenta para datação de fases de deformação e eventos
metamórficos”, proferida pelo Professor Dr. Cláudio M. Valeriano, no dia 16 de junho de
2011. Evento realizado no auditório PH04, Centro Politécnico da UFPR.
- “Planeta Terra: O homem e o Clima”, proferida pelo Geólogo Dr. Almerio França, no dia
24 de agosto de 2011. Evento realizado no auditório LAME-SESEC, Centro Politécnico da
UFPR.

Organização da Semana de Palestras GeoCiclos:
A SBG-PR, em parceria com o Grupo PET-Geologia (Programa de Educação Tutorial) e
CEGEP (Centro de Estudos Geológicos do Paraná), promoveu e organizou a primeira
semana de palestras GeoCiclos, realizado entre os dias 31 de outubro e 04 de novembro de
2011, com as seguintes apresentações:
- Bruno Guimarães: "Pedalando nos Andes"
- Renato Lima: "Mapa dos desastres significativos no território brasileiro - 2011"
- Rubens Nadalin: "4 décadas de Geologia no Paraná"
- Edmundo Talamine: "Problemas geológicos em obras subterrâneas: desafios para o metrô
de Curitiba"

Apoio e Patrocínio ao XIV Seminário da Pós-Graduação em Geologia:
A SBG - Núcleo Paraná apoiou e patrocinou o XIV Seminário da Pós-Graduação em
Geologia da UFPR, evento realizado entre os dias 24, 25 e 26 de Agosto de 2011, no prédio
do Setor de Ciências da Terra / Centro Politécnico - Curitiba - PR.
Neste período, foram apresentados 35 trabalhos, com temas relacionados às teses e
dissertações em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Geologia - UFPR.
Ainda durante o evento, foi oferecida a oficina “Processamento e análise de dados
hidrológicos de estuário altamente impactado na Califórnia”, ministrada pelo Prof. Dr.
Guilherme Camargo Lessa – UFBA, com duração de 8 horas.
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Núcleo Rio de Janeiro
Reuniões da Diretoria da SBG-RJ em 2011
Foram realizadas 10 (dez) reuniões ordinárias (reuniões ordinárias da Diretoria foram
programadas para as últimas quintasfeiras de cada mês, às 17h30min), além de diversas
reuniões extras para organização do Simpósio de Geologia do Sudeste:

Divulgação de Notícias do Setor Mineral através da Internet
O Núcleo continuou a divulgar aos associados, através dos seus endereços eletrônicos,
notícias do setor mineral e informações sobre eventos, que foram consideradas relevantes
para os sócios, destacando-se os informativos do Brasil Mineral on line, o Informativo
DRM-RJ e o Informativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

Representação da SBG-RJ no Conselho Curador da Fundação Instituto de Geotécnica do
Município do Rio de Janeiro (Geo-Rio)
Por solicitação da Geo-Rio – Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, a SBG-RJ
participa do seu Conselho Curador, representada pelos geólogos Cássio Roberto da Silva
(geólogo e chefe de Departamento da CPRM/Serviço Geológico do Brasil) e Francisco de
Assis Dourado da Silva (geólogo e professor da UERJ), respectivamente titular e suplente,
conforme lista tríplice encaminhada à Fundação, através da carta nº 010/SBG-RJ/2009, de
01/04/2009.
Não houve relato de reuniões do Conselho Curador da GeoRio no ano de 2011.

Participação da SBG-RJ nas comemorações do Dia do Geólogo, do Geógrafo e do
Cartógrafo (em 29/5) e do Dia do Geólogo (em 30/5) em cerimônias no Clube de
Engenharia
A SBG-RJ apoiou a APG-RJ na realização do evento do “Dia do Geólogo”, realizado no dia
30 de maio de 2011, na sede do Clube de Engenharia, tradicionalmente organizado pela
Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro (APG-RJ), em parceria
com diversas instituições sediadas no estado (SBG-RJ, ABGE-RJ, DRM-RJ, CPRM,
DNPM, Petrobras, Universidades).

A SBG-RJ foi representada na solenidade pelo seu Diretor-Presidente e Diretor- Secretário,
que promoveram a divulgação do SGS 2011 e EnsinoGeo 2011 entre os presentes ao
evento, incluindo a distribuição de cartões postais e exposição de 2 banners alusivos ao
Simpósio.
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No dia 29 de maio, ambos os diretores participaram das comemorações do Dia do Geólogo,
do Geógrafo e do Cartógrafo, também realizada no Clube de Engenharia, quando
promoveram a divulgação do SGS 2011 e EnsinoGeo 2011 entre os presentes ao evento.

Foi encaminhada aos sócios mensagem alusiva ao Dia do Geólogo, com o seguinte teor:
“Mensagem aos Geólogos e Geólogas pela passagem do seu Dia - A diretoria executiva da
Sociedade Brasileira de Geologia - Núcleo RJ, que congrega os geólogos dos estados do Rio
de Janeiro e Espírito Santo, parabeniza a todos os seus sócios e a todos colegas geólogos
que atuam nesta nobre rofissão pela passagem de mais um Dia do Geólogo. Nossa
profissão, exercida om muita dignidade, competência e dedicação, a cada dia que passa
amplia sua mportância junto à sociedade. Cabe a cada um de nós, pesquisadores,
profissionais e estudantes, fazer com que a Geologia possa, cada vez mais, esponder a estas
demandas do dia a dia, cumprindo nosso papel de profissionais

contribuindo para a

melhoria da qualidade de vida de nosso povo. Parabéns, Geólogos e Geólogas. Rio, 30 de
maio de 2011. Diretoria Executiva da SBG-RJ”.

Apoio da SBG-RJ ao Simpósio de Geologia da UERJ
A Diretoria-Executiva da SBG-RJ apoiou o Simpósio de Geologia da UERJ, oganizado
pelos alunos de Geologia, com o repasse de R$ 500,00 (quinhentos reais) à Comissão
Organizadora, que foram aplicados no evento.

Participação da SBG-RJ no Congresso Internacional de Geofísica promovido pela SBGf
A convite da Diretoria da SBGf, o Núcleo RJ da SBG participou com um estande no 12o
Congresso Internacional da SBGf, que se realizou entre 15 e 18 de agosto de 2011, no
Centro de Convenções Sul América, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo principal
de divulgar o SGS 2011, assim como o Congresso Brasileiro de Geologia 2012 - CBG 2012.

A SBG sede declinou de participar do evento, indicando a participação do Núcleo no evento
da SBGf, que convidou a Comissão Organizadora do CBG 2012 para dividir o estande, que
participou através dos presidentes do Congresso e do Núcleo-SP, tendo sido distribuído aos
participantes material informativo sobre os dois eventos.

Representação da SBG-RJ na Reunião do Conselho Diretor da SBG nos dias 20 e
21/05/2011
O Diretor-Presidente Chaves e o Diretor Vice-Presidente Egberto Pereira representaram o
Núcleo Rio de Janeiro nesta reunião, acompanhados do Diretor- Secretário Flavio Erthal.
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Na palavra aberta aos conselheiros, os representantes do Núcleo RJ fizeram breve
explanação sobre o ano de 2010, conforme o relatório apresentado e explanaram sobre o
SGS 2011, a ser realizado em conjunto com o Simpósio de Ensino 2011, destacando o
evento como apoio da SBG à recuperação da cidade de Nova Friburgo, duramente atingida
pelos desastres em janeiro de 2011; destacaram também a contribuição à Comissão de
Ensino, através de proposta levada ao Congresso de Belém e o posicionamento da entidade
quanto aos desastres no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis (janeiro) e Niterói e
São Gonçalo (abril), com cartas ao Governador do Estado e publicação de nota no jornal O
Globo, em parceria com a APG-RJ e a ABGE-RJ; o Diretor-Presidente também levantou
que o valor da mensalidade da SBG para estudantes é alto, se comparado à SBGf, o que faz
com que os estudantes filiem-se à SBGf, em detrimento da SBG, o que precisa ser
enfrentado pela entidade.

Foi feita exposição de Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente do Núcleo RJ sobre Ensino
em Geologia, apresentado no Congresso de Belém, com a aprovação do Diretor preparar
minuta de documento a ser encaminhado ao Ministro da Educação e Cultura.

Proposta de Homepage da SBG-RJ
No ano de 2011 a Diretoria-Executiva da SBG-RJ optou pela concretização da página
eletrônica do Simpósio de Geologia do Sudeste 2011, ficando para outra oportunidade o
projeto

da

página

do

Núcleo.

O

endereço

da

página

do

SGS

2011

é

www.simposiogeologiadosudeste2011.com.

Situação do Cadastro de Sócios em 31/12/2011
Conforme informação da sede, houve a adesão de 17 novos sócios no período de janeiro a
dezembro de 2011. Com isto, a SBG-RJ possui em seu cadastro, em 31/12/2011, 394 sócios
filiados.

Núcleo São Paulo
No ano de 2011, as atividades principais realizadas foram:

- Apoio financeiro e estrutural da Semana de Estudos (UNESP, UNICAMP,
UNIFESP);
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- Organização do 13° Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos/7° International
Symposium on Tectonics, realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 15 a 19 de
maio de 2011;
- Preparativos iniciais para a organização, com pedidos de patrocínios, para o 46º
Congresso Brasileiro de Geologia na cidade de Santos-SP, que será realizada do dia
30 de Setembro a 05 de Outubro de 2012;
- Participação da Revitalização do Parque dos Varvitos na Cidade de Itu, junto com
Agência Reguladora (órgão vinculado a Prefeitura Municipal de Itu);
- Apoio técnico, incondicional, a revista Geociências, na sua editoração e
expediente;
- O núcleo São Paulo apoiou as Semanas de Estudos dos Estudantes da UNESP,
UNICAMP e UNIFESP;
- Realizou, promoveu e organizou o 13° Simpósio Nacional de Estudos
Tectônicos/7° International Symposium on Tectonics, realizado na cidade de
Campinas-SP, nos dias 15 a 19 de maio de 2011;
- Publicou de forma on-line, com o ISSN (1980-900X), quatro números da revista
Geociências (B2 - http://www.revistageociencias.com.br). Também é responsável
pelo servidor e domínio registrado;
- Participa juntamente com as universidades (UNESP, UNICAMP e USP) da
Revitalização do Parque dos Varvitos na Cidade de Itu, junto com Agência
Reguladora (órgão vinculado a Prefeitura Municipal de Itu);
- Captou recursos suficientes para a realização do 46 Congresso Brasileiro de
Geologia da cidade de Santos, que será realizado entre os dias 30 de setembro a 5 de
outubro de 2012.

3. Simpósios, Cursos, Outros

Núcleo Bahia
- I FÓRUM DE PALEONTOLOGIA DE CAVERNAS DO NORDESTE
Data: 27 e 28/08/2011

Local: Instituto de Geociências- UFBA
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Apoio: Grupo de estudos de Paleovertebrados, Sociedade Brasileira de
Paleontologia, Sociedade Brasileira de Espeleologia, Sociedade Brasileira de
Geologia, Núcleo BA-SE, UniJorge

- V GEONORDESTE (Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento
Remoto) e o III Seminário de Geotecnologias.
Data: 06 a 10/11/2011

Local: Campus da UEFS- Feira de Santana-Bahia

Apoio: Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo BA-SE, SELPER Internacional e
SELPER Capítulo Brasil

- Desenvolvimento do site do Núcleo Bahia-Sergipe: a homepage do Núcleo está
ativa: , http://www.sbgeonucleobase.org.br

24º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE realizado em Aracaju-SE, no
período de 11 a 14 de novembro de 2011, sendo uma promoção conjunta entre a
SBG Núcleo BA-SE e a SBG Núcleo NE, com o tema “Geologia sem Fronteiras”. O
evento contou com quase 600 inscritos, tendo sido publicado um volume de Anais
contendo os 310 resumos aprovados, agrupados nas 15 Sessões Técnicas,
correspondendo a 130 apresentações orais e 180 pôsteres. Vale ressaltar ainda a
participação dos oito palestrantes convidados, expondo sobre as diversas áreas das
Geociências.

Mini-cursos:
Os mini cursos foram realizados no 1˚ dia do congresso e tiveram 183 inscritos. Eles
foram:
1. Geologia Isotópica Aplicada à Metalogenia e Exploração Mineral
INSTRUTOR: Colombo C. G. Tassinari – USP
Carga horária: 4 horas - 40 vagas
2. Introdução à Caracterização Petrofísica de Reservatórios
INSTRUTOR: Fernando Maia Jr. – Petrobras [8:00 às 12:00 - 13:30 às 17:30 h]
Carga horária: 8 horas - 30 vagas
3. Evaporitos
INSTRUTOR: Cristiano Rancan – Petrobras
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Carga horária: 8 horas - 30 vagas
4. Sedimentação em Águas Profundas
INSTRUTORES: Rosilene Menezes e Filipe Silva Lira - Petrobras
Carga horária: 8 horas - 40 vagas

Excursões:
As excursões foram realizadas no 1˚ dia do congresso e tiveram 07 participantes.
Elas foram:
1) Serra da Miaba
Guia de Campo: Reginaldo Alves dos Santos (CPRM-Salvador)
Roteiro: Aracaju > Macambira > Fazenda Capitão (Serra da Miaba) > Aracaju
2) Caracterização de Reservatórios em Intervalos Siliciclásticos da Bacia
Sergipe-Alagoas
Guia de Campo: Cláudio Borba (UNSEAL-Petrobras)
Roteiro: Aracaju > BR-101 (Formação Serraria) > Pedreira Tatu (Japoatã) >
Pindoba

(Formação

Feliz Deserto) > Propriá (Morro do Chaves e Embasamento) > Aracaju

Sessões Técnicas:
As quinze sessões técnicas ocorreram no período de 12 a 14/1/2011. Os 310
resumos aceitos e publicados foram distribuídos entre 130 apresentações orais e 180
posters
ST-01: Cartografia Geológica Aplicada e Geoprocessamento
ST-02: Ensino de Geociências, Patrimônio Geológico e Geoturismo
ST-03: Geologia Aplicada, Geologia Ambiental e Geomedicina
ST-04: Geologia do Petróleo e Geofísica
ST-05: Geologia Econômica, Recursos Minerais e Pesquisa Exploratória
ST-06: Geologia Isotópica
ST-07: Geologia Marinha e Costeira
ST-08: Geologia Regional, Estrutural e Evolução Crustal
ST-09: Geologia Sedimentar, Estratigrafia e Paleontologia
ST-10: Geomorfologia E Pedologia
ST-11: Geotecnia e Riscos Geológicos
ST-12: Hidrogeologia
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ST-13: Mineralogia, Geoquímica, Petrologia
ST-14: Rochas Ornamentais e Minerais Industriais
ST-15: Terrenos Arqueanos e Faixas Móveis Proterozóicas

Conferências:
As conferências realizadas foram :
1. Exploração Mineral de Depósitos de Potássio: Métodos e Técnicas
- Afonso L. Pires de Carvalho Júnior (VALE)

Data: 12/11/2011

2. Pré-Sal: Oportunidades para o Brasil
- Eugênio Dezen (PETROBRAS)

Data: 12/11/2011

3. Magmatismo Kimberlítico e Rochas Alcalinas Carbonatíticas e/ou Rochas
Alcalinas Relacionadas do Nordeste do Brasil
- Francisco Valdir Silveira (CPRM)

Data: 12/11/2011

4. Proveniência de Sedimentos Detríticos e a Evolução de Bacias Sedimentares:
Exemplos Sul-Americanos
- Marcio Pimentel (UFRGS)

Data: 12/11/2011

5. Investimentos e Oportunidades Minerais na Bahia, CBPM
- Rafael Avena Neto (CBPM)

Data: 12/11/2011

6. Os Marcos da Evolução Geocronológica da Plataforma Sul-Americana
- Benjamin Bley Brito Neves (USP)

Data:

13/11/2011
7. Evolução Tectono-Estratigráfica e Sistemas Petrolíferos da Bacia SergipeAlagoas: Projeto ANP-UFRN
- Emanuel F. Jardim de Sá (UFRN)

Data:

13/11/2011
8. Aquecimento Global: Perspectiva Geológica e Impacto na Zona Costeira do
Nordeste Brasileiro
- José Maria Landim Dominguez (UFBA)

Data:

13/11/2011
9. Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
- Reinhardt Adolfo Fuck (MCT)

Data: 13/11/2011

10. Cracking the genetic code of phogopite deposit in Quebec and Madagascar
- Robert Martin (McGill University, Canadá)

Data: 13/11/2011
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Lançamento de livro:
"GLOSSÁRIO DE GEOTECTÔNICA, de autoria do Dr. Benjamin Bley de Brito
Neves.
Data: 13/11/2011

OUTROS CURSOS

1. Estratigrafia de Sequências
Data: 2 e 3/6/2011

carga horária: 14hs

Facilitador: Geólogo Vitor Abreu, da empresa ExxonMobil.
2. Tipologia e Metalogênese de Rochas Máficas e Ultramáficas
Data: 6 e 7/6/2011

carga horária: 18hs

Facilitador: Dra. Maria da Glória Silva (UFBA-CPRM).
Estes cursos integraram a programação da VII Semana do Geólogo, no Instituto de
Geociências da UFBA.
3. Capacitação de técnicos para prevenção e gerenciamento de riscos de desastres
naturais
Data: 8 a 12/8/2011
Local : Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

Núcleo Brasília
Foi realizado o 12º Simpósio de Geologia do Centro-Oeste, na Pousada dos
Pirineus, em Pirenópolis, estado de Goiás, no período de 16 a 19 de outubro de
2011, com o tema Faixa de Dobramentos e Cavalgamentos Brasília.
A realização do Simpósio contou com os seguintes patrocinados por categoria:
Diamante (TERRATIVA); Esmeralda (VOTORANTIM Metais); Turmalina
(SAMA, YAMANA Gold, MBAC, EDEM, AMARILLO Gold, AMBIENTAL
Tecnologia e IBRAM); Contou ainda com o apoio das seguintes instituições e
empresas: UnB, SBG Núcleo Centro-Oeste, FAP-DF, AGEO-DF, CAPES, CNPq,
CPRM, GEOMIM e GEO Lógica.
Durante a solenidade de abertura do 12o SGCO foi realizada uma Homenagem
ao Professor Marcel Auguste Dardenne (in memorian).
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O 12 SGCO contou com a participação de 210 pessoas, sendo 149 inscritos, 19
integrantes da comissão organizadora, 15 convidados (comunidade geocientífica e local), 27
patrocinadores isentos, aproximadamente 72 inscrições durante o evento e 77 antecipadas.
O evento contou com o apoio de 10 funcionários do hotel envolvidos diretamente na
logística, recepção, alimentação entre outros.

As sessões orais foram organizadas na forma de palestras convidadas pela
Comissão Organizadora. Sendo nove palestras sobre a Geologia da Faixa Brasília no
dia 17 de outubro; oito palestras sobre a Metalogenia e Recursos Minerais da Faixa
Brasília, no dia 18 de outubro; e, três palestras sobre Estudos Geofísicos Aplicados à
Geologia da Faixa Brasília, na manhã do dia 19 de outubro.
O evento foi encerrado com a realização de uma mesa redonda “Proposta de
criação do GEOPARQUE Pireneus – Geodiversidade, valores e ameaças”.
Foram apresentados 63 trabalhos nas Sessões Pôster, incluídos no CD
distribuído aos participantes do Simpósio.

Estes trabalhos foram divididos em

sessões temáticas da seguinte forma:

- onze em Sedimentologia / Estratigrafia
- treze em Geologia Regional / Geocronologia / Evolução Tectônica
- dez em Geoquímica / Petrologia / Mineralogia
- sete em Geologia Econômica / Metalogenia / Exploração Mineral
- oito em Meio Ambiente / Geotecnia / Riscos Geológicos / Hidrogeologia
- seis em Geologia Estrutural / Neotectônica
- sete em Geofísica
- um em Geotecnologias Aplicadas às Geociências

A programação sócio-cultural envolveu uma confraternização promovida pela
organização do evento no Museu Rodas do Tempo (idealizado pelo Prof. Dr.
Augusto Pires) e confraternizações organizadas pelos próprios congressistas durante
o evento, que também puderam desfrutar dos monumentos históricos, do artesanato
e culinária goiana na cidade histórica de Pirenópolis.
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Organização e promoção das seguintes palestras:
- Proterozóico da Bacia do São Francisco: discussão estratigráfica, proferida pelo
Prof. Carlos José Souza de Alvarenga do Instituto de Geociências, Universidade de
Brasília, em 20 de janeiro de 2011.
- O Grupo Vazante na Faixa Brasília: Litoestratigrafia, Geocronologia e Geoquímica
Isotópica, proferida pelo Prof. Marcel A. Dardenne, do Instituto de Geociências,
Universidade de Brasília, em 27 de janeiro de 2011.
- Aplicação de Geofísica Forense na Busca de Vestígios de Pessoas Desaparecidas
na Guerrilha do Araguaia, proferida pelo Prof. Dr. Welitom Rodrigues Borges, do
Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, em 31 de março de 2011.
-

Glaciações

do

Neoproterozóico:

Formação

Ferrífera,

Fosfato e

Salto

Evolucionário, proferida por Prof. Dr. Detlef Hans-Gert Walde, do Instituto de
Geociências, da Universidade de Brasília e Geólogo Guilherme M. Gonzaga, da
Gonzaga Geologia S/C Ltda, em 28 de abril de 2011.
- A Amazônia se transforma: para o Bem ou para o Mal, proferida pelo Geólogo
Breno

Augusto

dos

Santos,

ex-Presidente

da

Docegeo/CVRD

e ex-Secretário de Minas e Metalúrgia do MME, em 27 de maio de 2011.
- Sensoriamento Remoto Acústico e o Mapeamento dos Oceanos: modelagem e
análise da assinatura angular de sonares multifeixe, proferida pelo Prof. Luciano E.
N. Fonseca, da FGA e afiliado da UNH, em 15 de setembro de 2011.
- A disponibilidade e mobilidade do cromo nos solos ultramáficos de Niquelândia,
Goiás; proferida pelo Prof. Jeremie Garnier, do Instituto de Geociências da
Universidade de Brasília, em 29 de setembro de 2011.

Núcleo Minas Gerais
Participação na reunião do conselho diretor em São Paulo entre os dias 20 e 21 de
maio de 2011. Estiveram presentes o Diretor Presidente do núcleo Minas Gerais –
Custódio Netto – e um delegado – o Diretor Vice-Presidente Dalmo Pereira.

Participação no 12º Simpósio de Geologia do Sudeste, realizado em Nova Friburgo
– RJ, entre os dias 08 e 11 de novembro de 2011 (participação do presidente).
Aproveitando esta viagem, o Diretor Presidente Custódio Netto realizou os
primeiros contatos no EXPOMINAS de Juiz de Fora – MG, visando a realização do
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13º Simpósio de Geologia do Sudeste. Na oportunidade, ele foi recebido pelos
representantes do expominas e do convention & visitors bureau.

Núcleo Nordeste
24º Simpósio de Geologia do Nordeste realizado em Aracaju-SE, no período de 11 a
14 de novembro de 2011, sendo uma promoção conjunta entre a SBG Núcleo BASE e a SBG Núcleo NE, com o tema “Geologia sem Fronteiras”. O evento contou
com quase 600 inscritos, tendo sido publicado um volume de Anais contendo os 310
resumos aprovados, agrupados nas 15 Sessões Técnicas, correspondendo a 130
apresentações orais e 180 pôsteres. Vale ressaltar ainda a participação dos oito
palestrantes convidados, expondo sobre as diversas áreas das Geociências.

Núcleo Norte
12o Simpósio de Geologia da Amazônia (12SGA), 02 a 05 outubro de 2011, Boa Vista –
RR, Fabio L. Wankler - Presidente do 12SGA e Stélio Tavares - Coordenador Financeiro.

Núcleo Paraná
Organização de Curso de Extensão Universitária:
Título: "Input Paths and Ttransport Process of Pharmaceutical Compounds in the Aquatic
Enviroment."
Ministrante: Prof. Dr. Traugott J. Scheytt - Institute of Applied Geosciences - Berlin
University of Technology, Hydrogeology.
Carga Horária: 15 horas.
Data: 23 a 27 de maio de 2011.
Local: Auditório CESEC - Centro Politécnico - UFPR, Curitiba - PR.

Núcleo Rio de Janeiro
Organização do 12º Simpósio de Geologia do Sudeste e 16º Simpósio de Geologia de Minas
Gerais, realizado no período de 8 a 11/11/2011 em Nova Friburgo, em conjunto com o
Simpósio de Ensino
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Os Simpósios de Geologia do Sudeste e o de Geologia de Minas Gerais são realizados nos
anos ímpares e organizados pelos Núcleos Regionais da SBG-MG, SBG-RJ e SBG-SP,
havendo revezamento no que tange à responsabilidade da organização geral na área de
jurisdição de cada um dos Núcleos Regionais. No ano de 2011 coube à SBG-RJ a
responsabilidade pela organização geral do evento no Estado do Rio de Janeiro. O resultado
do evento está apresentado no Relato Sucinto do SGS 2011 e no Relatório da Exposição Isto
É Geologia, que acompanham o presente Relatório Anual.

Núcleo São Paulo
- Estrutura organizacional, site, cronograma de tarefas, sistema on-line de inscrições,
editoração de anais e programa do 13º Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos /
VII International Symposium on Tectonics (http://www.snet.org.br), realizado entre
15 a 19 de maio de 2011;

- Curso de Interpretação Sísmica aplicada à indústria do Petróleo, durante a 41°
Semana de Estudos Geológicos do Estado de São Paulo, realizado na UNESP-Rio
Claro, em Outubro de 2011, para 20 alunos do curso de geologia, administrado por
integrantes da diretoria com a emissão de certificados;

- Apoio incondicional, no que concerne organização, ao núcleo Rio de Janeiro
durante a realização do Simpósio de Geologia do Sudeste em 2011 (Nova Friburgo);

Núcleo Rio Grande do Sul
“Workshop: rochagem, uma alternativa sustentável aos fertilizantes e à
mineralização de solos no Brail”, organizado pela SBG Núcleo-RS em colaboração
com a APSG, no período de 24 a 28 de outubro de 2011.
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4. Publicações dos Núcleos (periódicas e eventuais)

Núcleo Bahia
Lançamento do livro intitulado Intemporalibus. A História Geológica da Bahia de
autoria do Geólogo Msc. Rubens Antônio.

Anais do XXIV Simpósio de Geologia do Nordeste : Geologia sem fronteiras, 11-14
novembro 2011, Aracaju, SE; organizado por Maria de Lourdes da Silva Rosa &
Maria José Marinho do Rêgo . -- Aracaju : J. Andrade, 2011.39 p. : il.

Núcleo Brasília
Foi publicado um CD com os resumos submetidos ao 12o. Simpósio de Geologia do
Centro-Oeste.

Núcleo Minas Gerais
Não houve publicações no período.

Núcleo Nordeste
Boletim Informativo da SBG Núcleo NE, em meio eletrônico, com a divulgação de
notícias sobre geologia da região nordeste do Brasil. Neste primeiro ano o referido
boletim contou com cinco números (número 1 - 28/05; número 2 - 06/07; número 3
- 25/08; número 4 - 26/10 e número 5 - 20/12).

Núcleo Norte
Contribuições à Geologia da Amazônia – Volume 7, organizado por Rielva S.C.
Nascimento, Adriana M.C. Horbe e Carolina M. Almeida, 500 exemplares, lançado durante
o 12 SGA.
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Núcleo Paraná
Desde julho de 2011, a SBG - Núcleo Paraná vem apoiando o Boletim Paranaense
de Geociências, periódico que em 2010 completou 50 anos de existência, sendo um
dos mais antigos boletins nacionais na área de geociências. O principal objetivo
deste apoio é a manutenção e a atualização deste periódico, incentivando os sócios
da SBG a submeterem artigos ao Boletim Paranaense.

Boletim de Resumos do XIV Seminário do Programa de Pós-Graduação em
Geologia da UFPR. Editores: Eduardo Chemas Hindi, José Eduardo Gheno Becker e
Laís Ribas. Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, 2011. 61 p.

Boletim com os resumos das apresentações realizadas durante o XIV Seminário do
Programa de Pós-Graduação em Geologia, realizado entre os dias 24, 25 e 26 de
Agosto de 2011, no prédio do Setor de Ciências da Terra / Centro Politécnico Curitiba - PR.

Quatro Décadas do Curso de Geologia na Universidade Federal do Paraná. Rubens
José Nadalin, Mauro Salgado Monastier, Luiz Felipe Nadalin. Editora UFPR,
Curitiba - PR, 2011. 279 p. O objetivo do livro é registrar o histórico dos alunos e
professores que participam ou participaram do Curso de Geologia da Universidade
Federal do Paraná, trazendo também informações sobre as áreas de atuação dos
geólogos formados na UFPR.

Núcleo Rio de Janeiro
Não houve publicações no período.

Núcleo São Paulo
O núcleo São Paulo é responsável pelo expediente da Revista Geociências (B2),
http://www.revistageociencias.com.br/, através de seu presidente e vice-presidente

Sociedade Brasileira de Geologia - Relatório de Atividades - 2011

30

5. Ações Políticas

Núcleo Bahia
Nota pública sobre a extinção / recriação do Parque de Morro do Chapéu que foi
enviada ao governador do Estado da Bahia, sócios da SBG, universidades,
Secretaria do Meio Ambiente e empresas.

Núcleo Brasília
Articulação com representantes da AGEO-DF para a defesa dos interesses dos
geólogos no sistema CONFEA e em órgãos governamentais, e com o IG-UnB,
IBRAM e ADIMB para a divulgação e promoção de eventos técnico-científicos.

Núcleo Minas Gerais
Participação ativa da diretoria do núcleo em todos os eventos significativos da área no
Estado de MG.

Núcleo Nordeste
Participação na posse do Superintendente do Departamento Nacional de Produção
Mineral do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Roger Garibaldi Miranda, no dia 29
de julho de 2011, na sede da Superintendência do DNPM no Rio Grande do Norte.

Núcleo Norte
Em abril e maio de 2011 a SBG-NO deflagrou junto à comunidade de profissionais
de geologia da Amazônia Oriental (Pará e Amapá) uma campanha de retomada das
atividades da APGAM. A associação encontrava-se desarticulada, a diretoria em
situação irregular e sem representatividade junto ao CREA-PA e aos conselhos do
setor mineral. Promovemos uma assembléia no dia do geólogo no Auditório do
CREA-PA, que depois de apresentações, debates e alternativas de solução sobre a
situação da APGAM, foi nomeada uma comissão que providenciou a devida
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documentação para regularização da mesma. Devido à falta de recursos financeiros
da associação, a SBG-NO cobriu as despesas de cartório. A situação da APGAM
junto ao CREA-PA está regular e para 2012 ela pode retornar a Câmara de Geologia
e Minas.

Núcleo Paraná
A SBG-PR participou da assinatura do termo de cooperação entre o Governo do
Estado do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, que visa integrar e articular
ações da Defesa Civil do Paraná e do Centro de Apoio Científico em Desastres
(Cenacid) da UFPR. Esta cooperação prevê ações em todo o Paraná, buscando
promover e intensificar estudos geológicos. Também busca capacitar profissionais
de todas as áreas do governo e na sociedade civil, para atuar na prevenção e no
atendimento a desastres.

Núcleo Rio de Janeiro
A Diretoria e o Comitê Auditor da SBG-RJ mantiveram permanente intercâmbio
com Instituições técnico-científicas e Comunidades Acadêmicas, buscando uma
integração ativa, sempre em prol do fortalecimento da nossa Sociedade. Durante o
exercício também houve atuação política conjunta com os demais Núcleos do
Sudeste (MG e SP) durante o planejamento e execução do 12º Simpósio de Geologia
do Sudeste – 2011, organizado pelo Núcleo RJ, o qual foi realizado na cidade
serrana de Nova Friburgo, RJ, no período de 08 a 11/11/2011.

Foram encaminhadas cartas ao Diretor de Exploração e Produção da Petrobras,
geólogo Guilherme de Oliveira Estrella e ao Diretor-Presidente do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM, Manoel Barretto da Rocha Neto, parabenizando-os,
respectivamente, pela recondução no cargo de Diretor de E&P da Petrobras e pela
posse na direção da CPRM, desejando sucesso nas suas gestões.

A principal ação política da SBG-RJ foi o apoio à cidade de Nova Friburgo,
duramente castigada pelo Mega Desastre da Serra Fluminense, que ocorreu na noite
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de 11 para 12 de janeiro de 2012. Apesar das condições desfavoráveis, pelo
comprometimento da infraestrutura da cidade, a SBG-RJ, com o apoio da SBGSP e
da SBG-MG reafirmou a decisão de realizar o SGS 2011 e EnsinoGEo 2011 em
Nova Friburgo, como forma de apoio da entidade técnico-científica e dos
geocientistas do sudeste à reconstrução da cidade. Esta decisão e a presença de mais
de 600 geocientistas na cidade no período de 8 a 11 de novembro trouxe grande
repercussão na cidade, comprovada pela citação na mídia e participação em eventos
locais.

Como culminância do SGS 2011, foi promovida a mesa redonda “Gestão de Risco
Geológico em Mega Desastres”, coordenada pelo Diretor de Geologia do Serviço
Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM-RJ, Claudio Amaral, que fez uma
apresentação geral sobre os eventos de janeiro de 2011. Após, foram feitas
apresentações do representante do Ministério Público Estadual, promotor Felipe
Morais; do coordenador da Defesa Civil municipal, Robson Teixeira e do
coordenador da Cruz Vermelha de Nova Friburgo, Luiz Claudio Rosa, seguidas de
debates com os presentes, incluindo participantes do SGS 2011, representantes de
associações locais e moradores.

Destaca-se nas ações políticas e de divulgação da Geologia para a Sociedade, a
realização das exposições “Isto é Geologia”, sob a responsabilidade do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM e “Tendas na Praça”, sob a responsabilidade da
Comissão Organizadora do EnsinoGeo 2011. A primeira ocorreu no espaço ao lado
do Teatro Municipal, com a participação de 1.360 estudantes e interessados. A
segunda ocorreu na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade de Nova Friburgo. Os
detalhes da exposição “Isto é Geologia” estão em documento anexo a este relatório.

Entre as principais conclusões da ações políticas do Núcleo Rio de Janeiro em 2011,
está o acerto de manter a realização do evento na cidade de Nova Friburgo, apesar
de todos os percalços dos desastres naturais que assolaram a Serra Fluminense em
janeiro de 2011 e das dificuldades da política local (na véspera da abertura do
evento o vice-prefeito em exercício foi afastado do cargo, assumindo o cargo o
presidente da Câmara de Vereadores). Com todas estas dificuldades, a Comissão
Organizadora conseguiu contornar a maioria dos problemas e realizando os
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Simpósios (SGS 2011 e EnsinoGEo 2011) de forma adequada, a partir da gestão
política junto às autoridades locais e à imprensa local. Como destaque, a
participação da comunidade local no evento (cerca de 8% dos participantes foram
locais, incentivados pela Comissão Organizadora, com liberação de taxa de
inscrição); a repercussão na imprensa local; a realização de excursões da sessão de
Risco Geológico durante os dias do SGS, em locais próximos ao evento, onde
ocorreram os desastres de janeiro de 2011; a grandiosidade da exposição “Isto é
Geologia”, realmente um marco na relação com a comunidade local e estudantes; a
grande interação com as autoridades locais e a exposição “Tendas na Praça”.

No encerramento do SGS 2011 e do EnsinoGeo 2011, o compromisso de continuar a
interação realizada no evento de Nova Friburgo e o esforço para ampliar a relação
com a comunidade local, para o próximo SGS, que se realizará em Juiz de Fora, sob
a coordenação do Núcleo Minas Gerais.

Núcleo São Paulo
Apoio na Revitalização do Parque dos Varvitos na Cidade de Itu, junto com a
Agência Reguladora (órgão vinculado a Prefeitura Municipal de Itu)

6. Outros Assuntos

Núcleo Minas Gerais
Foi assinado um termo de compromisso com a APROMIN (Associação Brasileira
para o Progresso da Mineração), sob a presidência de José Mendo Mizael de Souza,
para a cessão do espaço físico do núcleo quando necessário.

Continuar com ajuda financeira/patrocínio às Semanas de Estudos Geológicos
das Universidades de Minas Gerais - UFMG e UFOP.
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Núcleo Nordeste
- Participação na reunião anual do Conselho Diretor da SBG, na USP, nos dias 20 e
21 de maio de 2011, em São Paulo/SP;
- Participação na Semana de Geologia da UFRN, de 30 de maio a 03 de junho de
2011, nas dependências do Departamento de Geologia, em Natal/RN;
- Participação na II Semana de Geofísica (II SeGef) da UFRN, de 17 a 21 de
outubro de 2011, nas dependências do Departamento de Geofísica, em Natal/RN;
- Participação na audiência pública em Rememoração aos 25 anos do Terremoto de
João Câmara/RN, no dia 30 de novembro de 2011 na Câmara dos Vereadores do
Município João Câmara/RN.
- Participação nas comemorações dos 15 anos da Pós-Graduação em Geodinâmica e
Geofísica da UFRN, de 01 a 02 de dezembro de 2011, no anfiteatro do
CCET/UFRN, em Natal/RN.

Núcleo Norte
Em outubro de 2011 o funcionário Luiz Otávio F. Santos foi indenizado pelo tempo
em que prestou serviços a SBG-NO sem contratação formal e sem recolhimento de
obrigações trabalhistas (GPS e FGTS). Para isso foi contratado um escritório de
contabilidade em agosto, que calculou as indenizações devidas, elaborou um acordo
e orientou na contratação com carteira assinada. O funcionário aceitou os termos, foi
indenizado (R$40.752,70) e imediatamente contratado, a partir de outubro de 2011.

Núcleo Rio de Janeiro
Situação do Núcleo SBG-RJ junto à SBG-SEDE: desde 2007 foi regularizada a
situação do Núcleo da SBG-RJ em relação aos registros do Estatuto da SBG-Sede e
do Regimento do Núcleo da SBG-RJ, tornando o Núcleo da SBG-RJ inteiramente
regular perante a SBG-Sede.
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Núcleo São Paulo
O núcleo encontra-se totalmente mobilizado em função da organização do próximo
46º Congresso Brasileiro de Geologia, mesmo assim, está empenhado em
regularizar a sua situação estatutária.

Núcleo Rio Grande do Sul
A nova Diretoria da SBG Núcleo-RS para o Biênio 2011-2013 foi eleita em
Assembléia Geral Ordinária, realizada em segunda convocação, às 14 horas do dia
1° de Agosto de 2011, na sala 204 do Prédio Administrativo do IG-UFRGS, em
conformidade com o Regimento, Art. 24, parágrafos primeiro, segundo e terceiro do
Código Eleitoral do Núcleo Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Geologia.
Considerando, que o registro da Ata de eleição da respectiva Diretoria para o Biênio
2011-2013 foi homologado, somente, em 09.04.2012, com emissão do respectivo
registro em 21.03.2012, em razão de exigências efetuadas pelo ao 3° oficial de
registro de títulos e documentos e civil de pessoa Bel. José Maria Siviero, a
consolidação de ações da nova Diretoria do Núcleo Regional do RS junto aos sócios
dos estados do RS e SC e à comunidade de Geologia e áreas afins restou
prejudicada.

Aprovado pelo Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Geologia reunido em
04 e 05 de maio de 2012 em São Paulo, SP.

