1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA

2010
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 2010, conforme relacionadas a seguir.

I. ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA
1. Participação em reuniões e cerimônias
Participação do Sr. Diretor Presidente na reunião preparatória da quarta Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia.
Participação na cerimônia de lançamento do Catálogo de Teses e Dissertações 2005-2009 e
do Portal de Periódicos Eletrônicos em Geociências – PpeGeo nas comemorações do Dia do
Geólogo, São Paulo, SP, em 31 de maio de 2010.
Participação na inauguração oficial do novo espaço da SBPC, onde funcionará a Unidade
Administrativa da Sociedade, no 5º andar do Edifício da COGEAE/PUC, São Paulo, SP, em
27 de agosto de 2010.
Participação na cerimônia de inauguração do Laboratório de Microsssonda Iônica de Alta
Resolução tipo SHRIMP IIe, Instituto de Geociências/USP, São Paulo, SP, 26 de novembro
de 2010.
Participação nas cerimônias de abertura e encerramento do 45º Congresso Brasileiro de
Geologia, Belém, PA, realizado no período de 26 de setembro a 1 de outubro de 2010.
Realização da Assembléia Geral Ordinária da Sociedade no dia 29 de setembro de 2010
durante o 45º Congresso Brasileiro de Geologia, Belém, PA.
Participação do Sr. Diretor Presidente reunião do CT Mineral na cidade de Brasília
convocada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

2. Publicações da SBG
Publicação de dois fascículos da Revista Brasileira de Geociências, correspondentes aos
números 1 e 2 do Volume 39, correspondentes ao ano de 2009.
A Revista Brasileira de Geociências online foi colocada em dia no mês de dezembro de
2010.
Publicação do livro Introdução à Geocronologia, de autoria de Mauro Geraldes.
Foi solicitado e concedido pelo CNPq recursos à Revista Brasileira de Geociências no

valor de quinze mil reais.

2

3. Consulta sobre a remessa da versão impressa da RBG
Foi realizada em 03/08/2010 consulta aos associados sobre o interesse ou não de receber os
fascículos impressos da RBG. Foram feitas mudanças no sistema de cadastro de associados
visando permitir esse envio apenas aos sócios que assim o desejarem. Esta medida permitiu
uma apreciável economia da Sociedade com os gastos de impressão e correio.

4. Comunicação com o corpo de associados
Foi realizado processo de atualização cadastral dos associados, visando a atualização de
dados de endereço de correio eletrônico e endereço para correspondência, visando agilizar a
comunicação com o corpo de associados principalmente por via eletrônica.

Foi contratado e implantado um serviço de e.mail marketing, visando o envio e o
controle sobre as mensagens de correio eletrônico enviadas aos quase 3.000
associados.
Foi iniciada a implantação do sistema online de admissão de novos sócios, como
modificações na homepage e no sistema de banco de dados..
Foi implementado o serviço de atualização da homepage.

5. Participação da Sede em eventos Nacionais e Internacionais
A secretaria da SBG participou com stand nos seguintes eventos em 2010:
- 62ª Reunião Anual da SBPC, Natal, RN – julho 2010.
- 45º Congresso Brasileiro de Geologia, Belém, PA – setembro de 2010.
- 5º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, Tibagi, PR, novembro de 2010.

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.

Apoios:
-

Apoio na divulgação e financeiro do lançamento do Catálogo de Teses e Dissertações
2005-2009 e do Portal de Periódicos Eletrônicos em Geociências – PpeGeo nas
comemorações do Dia do Geólogo, São Paulo, SP, em 31 de maio de 2010.

-

Apoio financeiro ao XVII SBPA – Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica, no
Instituto de Geociências da USP, São Paulo, SP, 29 de setembro a 01 de outubro de
2009.
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6. Admissão de novos sócios
No ano de 2010, 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.

7. Reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor
Foram realizadas duas reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, em São Paulo no dia 09
de janeiro de 2010, e em Belém no dia 26 de setembro de 2010, por ocasião da realização
do 45º Congresso Brasileiro de Geologia, duas reuniões da diretoria executiva com a
editoria da Revista Brasileira de Geociências, em São Paulo no dia 08 de maio de 2010 e em
Belém no dia 29 de setembro de 2010, e uma reunião ordinária do Conselho Diretor,
realizada em São Paulo nos dias 28 e 29 de maio de 2010.

8. Premiação 2010 da SBG
Foram entregues as medalhas e diplomas aos premiados da SBG na cerimônia de abertura
do 45º Congresso Brasileiro de Geologia em 26 de setembro de 2010, na Cidade de Belém,
PA. Abaixo a relação dos premiados:

Medalha de Ouro
"José Bonifácio de Andrada e Silva”
2009 – Carlos Schobbenhaus Filho
2010 – José Maria Landim Dominguez
Medalha de Ouro
"Pandiá Calógeras"
2009 – Giles Carriconde de Azevedo
2010 – Fernando Grecco
Medalha de Ouro
“Orville Derby”
2009 – Setembrino Petri
2010 – Inácio de Medeiros Delgado
Medalha de Ouro
“Henri Gorceix”
2009 – Marcondes Lima da Costa
2010 – René Rodrigues
Medalha
Martelo de Prata
2009 – Ana Paula Soares
2010 – André Oliveira Sawakuchi
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Medalha de Ouro
“Fernando Flávio Marques de Almeida”
“Heterogeneidades Hidroestratigráficas no Sistema Aqüifero Guarani”.
Rev.Bras.Geociências, 38(4): 598-617.
Autores: Ana Paula Soares, Paulo César Soares & Michael Holz. 2008.

9. Comissões Operacionais e Temáticas da SBG:

- Comissão de Admissão de Sócios: conforme decisão da Diretoria Executiva da SBG,
foram convidados a permanecerem como membros da Comissão os sócios João Batista
Moreschi (Presidente) e Luiz Antonio Pereira de Souza.
- Comissão Eleitoral e de Estatutos: conforme decisão da Diretoria Executiva da SBG,
foram convidados a permanecerem como membros da Comissão os sócios Renato Paes de
Almeida (Presidente), Rômulo Machado e Rosa Maria da Silveira Bello.
- Comissão Geologia no Ensino Fundamental e médio: como os sócios anteriormente
indicados para esta comissão não se manifestaram sobre o convite para sua participação,
o Conselho Diretor resolveu convidar os sócios Paulo César Boggiani e Fábio Braz
Machado para comporem a mesma.
- Comissão sobre o Ensino de Graduação em Geologia: foi convidado pelo Conselho
Diretor o sócio Egberto Pereira para organizar e propor um plano de trabalho,
composição e regimento para a essa Comissão.
- Comissão sobre o Código Estratigráfico: foram convidados para organizar e propor
um plano de trabalho, composição e regimento para essa Comissão, os sócios Nelson
Custódio da Silveira Filho e Marcelo Lacerda Vasquez.

II. ATIVIDADES DOS NÚCLEOS REGIONAIS
Os núcleos regionais apresentaram relatórios de atividades no ano de 2010 que são
sumarizados a seguir.
1. Principais Pontos do Programa de Trabalho propostos pelas diretorias eleitas
para o biênio 2011/2013.
Núcleo Bahia
1. Agregar novos associados e estimular os associados atuais e futuros a participarem de
modo mais efetivo da vida da Sociedade.
2. Continuar a promover de modo intensivo a divulgação das geociências, mostrando a sua
importância para o nosso desenvolvimento econômico e social.
3. Prosseguir na ampliação dos espaços de atuação da SBG, consolidando o seu papel de
sociedade científica atuante e participativa.
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Núcleo Brasília
O Núcleo Brasília da SBG se propõe a:
1. Organizar e promover palestras mensais na UnB seguidas de confraternização;
2. Promover e divulgar palestras e defesas de dissertações e teses para a comunidade
geológica de Brasília;
3. Apoiar e divulgar eventos realizados por outras organizações;
4. Divulgar concursos realizados pela UnB e outras instituições;
5. Organizar e promover atividades para comemoração do dia do geólogo;
6. Continuar o processo de regularização do Núcleo Brasília.

Núcleo Centro-Oeste
O Núcleo Centro Oeste da SBG teve como principais finalidades:
1.

Apoiar as realizações de cursos, palestras, seminários e simpósios na área de
geociências.

Núcleo Minas Gerais
1. Continuação de atualizações do site da SBG-MG junto à Empresa TYNUS
TECNOLOGIA e posterior encerramento do contrato.
2. Contratação de um novo empregado, Bruno Tuller, que com menos de dois meses de
trabalho se desligou da SBG-MG.
3. No final do primeiro semestre de 2010 foi contratado David Felippe Ramos, que
continua até o presente.
4. Consultoria temporária de Roger Marinho, para desmembramentos de arquivos PDF
para inclusão no site.
5. Serviços de Informática.

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.
Compondo esta nova chapa 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 a divulgação das Geociências em colégios da
rede pública e privada.
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Núcleo Norte
1. Implantar a homepage, com ênfase na divulgação das publicações e promoções de
eventos;
2. Continuar editando coletânea Contribuições à Geologia da Amazônia;
3. Integrar mais com os sócios de Manaus e Porto Velho e ampliar o quadro de sócios em
Marabá, Boa Vista, Macapá, São Luís e Rio Branco;
4. Estimular a participação dos Sócios Estudantes em eventos e outras ações do núcleo;
5. Promover a realização de eventos: o 11o Simpósio de Geologia da Amazônia, em 2009
em Manaus, e o 45o Congresso Brasileiro de Geologia, em 2010 em Belém.

Núcleo Paraná
Após a realização do 44o Congresso Brasileiro de Geologia (CBG), em Curitiba, o
Núcleo PR da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG-PR) triplicou o número de sócios
quites. Para que este número se mantenha ou aumente, o Núcleo teve como objetivo
principal a manutenção de propostas de fortalecimento da SBG-PR, visando promover o
potencial técnico-científico da Geologia no Paraná.
Com este objetivo principal, as propostas para o biênio 2009-2011 foram:
1. Promover campanhas de valorização do profissional geólogo; Divulgar a Geologia para
a população, junto ao público leigo;
2. Realizar palestras e mesas-redondas sobre temas de relevância sobre a Geologia do
Paraná e reuniões científicas com grupos específicos para discutir o estado da arte da
geologia no Estado do Paraná com relação às áreas: ambiental, mineração e ensino;
3. Incentivar a retomada da elaboração do livro sobre a Geologia do Paraná, idealizado
durante o I GEOPAR, realizado em 2006;
4. Incentivar a cooperação entre as empresas e o Núcleo, por meio de atividades conjuntas
e cursos de reciclagem;
5. Realizar evento regional técnico-científico;

Núcleo Rio de Janeiro
CHAPA GEOLOGIA PARA A SOCIEDADE - 2009-2010
1. Fortalecer a atuação da Geologia em prol da Sociedade;
2. Por uma SBG-RJ integrada;
3. 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 comunidade
acadêmica e o setor produtivo;
4. Trabalhar pela integração dos geólogos do sudeste do Brasil, através da consolidação do
Simpósio de Geologia do Sudeste, em parceria com os Estados de Minas Gerais e São
Paulo, objetivando levar a Geologia à sociedade e aproximar o setor produtivo mineral
com a academia;
5. 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;
6. Fortalecer a atuação conjunta com os Núcleos Minas Gerais e São Paulo, ampliando os
esforços para uma maior participação da comunidade geológica nas decisões políticas e
técnico-científicas, nas quais a Geologia e o conhecimento geológico são elementos
decisivos e importantes para a sociedade.
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Núcleo São Paulo
1. Apoio financeiro e estrutural à FENAFEG, Dia do Geólogo (UNESP) e Semana de
Estudos (UNESP, UNICAMP e UNISAL);
2. Lançamento da candidatura de São Paulo para sede do 46º Congresso Brasileiro de
Geologia;
3. 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);
4. Apoio técnico, incondicional, a revista Geociências, na sua editoração e expediente;
5. Proporcionar uma maior interação com as entidades afiliadas (ABGE, SBGf, etc) e
sócios corporativos, tanto na organização de eventos, como na divulgação de
informações

2. Principais Realizações
Núcleo Bahia
1. Organização da série de palestras sobre A MINA DE URÂNIO DE CAETITÉ E OS
TRABALHOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REALIZADOS PELA INB –
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL. As seguintes palestras foram realizadas no
auditório do Museu Geológico do Estado, cuja lotação foi completa, no dia 16/04/2010:
– Província Uranífera de Lagoa Real, Geologia, Prospecção, Pesquisa, Beneficiamento
de Urânio e Meio Ambiente – Considerações Gerais – Evandro Carele Matos (INB)
– Estudo Hidrogeológico Ambiental para Caracterização de Potencial de Contaminação
do Solos e de Águas Subterrâneas na área da Unidade de Caetité – Ricardo
Francesconi (Geoservice)
– Aspectos de Radioproteção Ambiental da Unidade de Concentrado de Urânio – URA
e do entorno, enfocando a questão das águas – Mariza Franklin (IRD/CNEN)
2. Participação da organização do evento: Meteoritos, Chave para os Enigmas do
Universo durante a I Semana Baiana de Meteorítica, em conjunto com o Laboratório de
Petrologia Aplicada da UFBA e da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia,
com apoio da FAPESB (Governo do Estado). O evento foi realizado no auditório do
Museu Geológico do Estado entre os dias 26 e 30/04/2010 e constou de palestras
diversas sobre o tema, além de defesa de uma dissertação de mestrado e exposição;
3. Organização da programação da Semana do Geólogo na Universidade Federal da Bahia
quando, em promoção conjunta com o Diretório Acadêmico do Curso de Geologia,
foram realizadas palestras por profissionais de vários órgãos, relacionadas a
Higrogeologia, Geologia Ambiental e Geotecnologia, Metalogênese e geotectônica,
além de seminários e um mini-curso (Introdução ao Arc-Gis).
4. No dia 28 de maio as atividades foram encerradas com solenidade no auditório do
Museu Geológico do Estado, quando os seguintes eventos foram realizados:
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- Lançamento do livro Ambientes de Sedimentação Siliciclática do Brasil, organizado
pelo Núcleo da Bahia com apoio da Petrobrás. Apresentação do livro pelo Diretor de
Publicações, geólogo Augusto Pedreira.
- Palestra sobre Ambientes de sedimentação siliciclática e sua lógica de empilhamento,
pelo Geólogo Antonio Jorge C. Magalhães, da Petrobrás.
- Solenidade de outorga da Medalha Teodoro Sampaio ao Geólogo José Carlos Cunha
(CBPM)
- Coquetel de congraçamento, realizado com apoio da Petrobras.
5. Em conjunto com a Petrobrás e o Instituto de Geociências da UFBA, organização do
evento de lançamento do livro 50 Anos de Formação de Geólogos no Brasil e na Bahia,
realizado no dia 30/07/2010, com palestras dos geólogos Edson Milani
(CENPES/Petrobrás) e Luis José Passos (ex-aluno da primeira turma da Bahia);
6. Lançamento do livro História Geológica da Bahia, de autoria do Geólogo Rubens
Antonio, durante o 45º Congresso Brasileiro de Geologia (Belém) editado pelo Núcleo
e cuja publicação foi realizada com apoio da CBPM e da CPRM.
7. Organização de palestras, em conjunto com o Grupo de Metalogênese e com apoio da
Society of Economic Geologists (SEG), proferidas pelo Prof. Álvaro Penteado Crosta,
no auditório do Instituto de Geociências da UFBA em 13/12/2010:
- SEG na América Latina: Oportunidades para apoio à pesquisa e treinamento em
Geologia Econômica;
- Sensoriamento Remoto & Geologia Espectral: Da detecção de Alvos Exploratórios ao
Entendimento de Processos.

Núcleo Brasília
1. O Núcleo promoveu 08 palestras ao longo do ano de 2010, todas foram realizadas nos
auditórios do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília contanto sempre com
o apoio da diretoria do instituto;
2. Apoio na realização do IV Simpósio Brasileiro de Geofísica promovido pela Regional
Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Geofísica. O simpósio aconteceu em Brasília
no período de 14 a 17 de novembro de 2010 e contou com a participação de mais de
470;
3. Foi organizado e promovido um churrasco em comemoração ao Dia do Geólogo de
2010 no Clube da Aeronáutica contando com a presença de cerca de 100 geólogos e
familiares, no dia 30 de maio de 2010.
4. Divulgamos defesas de dissertação de mestrado e teses de doutorado da UnB e
concursos realizados por esta e outras universidades do Brasil.
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Núcleo Centro-Oeste
1. Apoio na organização e realização do II Workshop da Pós Graduação em Geociências
do Departamento de Recursos Minerais/ICET/UFMT;
2. Apoio Logístico na realização do evento de comemoração do dia do Geólogo;
3. Participação da reunião anual da SBG através do representante Diretor Presidente Paulo
César Corrêa da Costa no dia 15 de agosto;
4. Participação no Congresso Brasileiro de Geologia realizado em Belém-PA 2010;
5. Apoio a pesquisa (deslocamento) da Doutoranda Maria Elisa Fróes Batata para
realização análises de laboratório no IG/UNB (que trata das rochas vulcânicas de
Mimoso-MT;
6. Apoio aos estudantes de geologia para levantar fundos com venda de camisetas do curso
de geologia UFMT;
7. Adesão de novos sócios no período de janeiro a dezembro de 2010.

Núcleo Minas Gerais
1. Participação na realização do dia do Geólgo no restaurantwe Maria das Tranças –
28/05/2010, juntamente com as entidade coligadas, ABAS, ABGE E SINGEO
(Participação de membros da Diretoria);
2. Patrocínio (ajuda financeira) à II Semana de Geologia Econômica da UFMG, SEG
CHAPTER, realizada na própria Universidade, no período entre 25 a 30 de outubro de
2010 (Participação de membros da Diretoria);
3. Patrocínio (ajuda financeira) à XLIX Semana de Estudos Geológicos (SICEG),
realizada em Ouro Preto, no período de novembro de 2010 (Participação de membros da
Diretoria).
4. Ajuda financeira aos alunos do curso de graduação de Geologia, sócios da SBG-MG,
que tiveram trabalhos aprovados no 45º CBG e estiveram presentes em Belém. (R$
100,00 por trabalho, no total de onze).
5. Eleição da nova diretoria para o biênio 2011/2013, e posterior registro da ata no cartório
Jero Oliva, em Belo Horizonte-MG.

Núcleo Nordeste
1. Patrocinou a realização da Semana de Geologia dos cursos de Geologia da UFRN, UFC
e UFPE, realizada na última semana do mês de maio de 2010. Nestes eventos foram
realizadas palestras, mini-cursos e exposições muitas vezes com participação de
membros do Núcleo NE da SBG;
2. Promoveu a realização da Mesa Redonda “Geodiversidade Brasileira: conhecendo a
Geologia da Terra e do Mar”, em 27 de julho de 2010, durante a 62ª Reunião da SBPC,
na cidade de Natal/RN. O referido evento contou Promovido contou com o patrocínio
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3.

4.

5.
6.

7.

da SBG núcleos NE e RJ-ES, permitindo a presença de Virginio Mantesso Neto (SP),
Úrsula Ruchkys (MG) e Kátia Mansur (RJ);
Também na 62ª Reunião da SBPC, na cidade de Natal/RN foi realizado um mini-curso,
no período de 26 a 30 de julho de 2010, intitulado “Confecção de Painéis Interpretativos
em Geociências: A experiência do Projeto Caminhos Geológicos do RJ”, ministrado por
Kátia Mansur (RJ);
Promoveu e patrocinou em conjunto com o Projeto TAMAR de Fernando de Noronha a
palestra intitulada “Do Vulcanismo ao Capitalismo: do surgimento a exploração” com o
palestrante Prof. Dr. Christiano Magini do Departamento de Geologia da Universidade
Federal do Ceará. A palestra ocorreu no dia 29 de setembro de 2010, às 21h, no
auditório do Projeto TAMAR em Fernando de Noronha/PE.
Participou do 45º Congresso Brasileiro de Geologia realizado em Belém-PA, no período
de 26 de setembro a 01 de outubro de 2010;
Deu início, durante o 45º Congresso Brasileiro de Geologia (Belém/PA), as primeiras
discussões para a realização do XXIV Simpósio de Geologia do Nordeste, evento
regional de geologia mais antigo do Brasil, agora em parceria com o Núcleo BahiaSergipe da SBG.
Apoiou a equipe da SBG-Sede e Núcleo Minas Gerais no stand da SBG durante a 62a.
Reunião da SBPC, em Natal/RN.

Núcleo Norte
1. Realização do 45o Congresso Brasileiro de Geologia;
2. Publicação do livro Contribuições à Geologia da Amazônia – Volume 6;
3. Apoio à organização do 12o Simpósio de Geologia da Amazônia.

Núcleo Paraná
Apoio à atividade comemorativa do Dia do Geólogo – 2009
Em conjunto com a AGEPAR (Associação Profissional dos Geólogos do Paraná), a
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e com o apoio da Federação Brasileira de
Geólogos (FEBRAGEO), do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Geociências
do PR (CREA), da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - Núcleo PR (ABAS), e da
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE).a ABAS – Núcleo Paraná, foi
organizado o 1o Evento de Extensão de Atualização do Profissional Geólogo em
comemoração ao dia do Geólogo, entre 25 e 31/05/08. O evento, intitulado “O Geólogo, a
Terra e a Sociedade”, teve como programação os seguintes mini-cursos:
Dia 25 de maio:
Minicurso “Geologia de Engenharia Aplicada à Estabilidade de Encostas Naturais e Taludes
de Cortes”, ministrado pelo Geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos.
Dia 26 de maio:
Minicurso “Patrimônio Geológico-Atuação do Geólogo”, ministrado pelo Geólogo Gil
Francisco Piekarz (com início às 17:00).
Minicurso “Turismo Mineral no Brasil”, ministrado pelo Geólogo Dr. Antônio Liccardo
(com início às 19:30).
Dia 27 de maio:
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Minicurso “ Introdução à Investigação de Passivos Ambientais”, ministrado pelo geólogo
Maurício Marchand Krüger (com início às 17:00)
Dia 28 de maio:
Minicurso “Métodos e Estudos de Caso em Mineralogia Aplicada”, ministrado pelo geólogo
Dr. Fábio Ramos Dias de Andrade (com início às 17:00)
E a mesa-redonda:
Dia 29 de maio:
Mesa Redonda “Crise no Setor Mineral – Uma Visão Regional, Nacional e Internacional,
sob a coordenação do Dr. Paulo César Soares (com início às 14:00).
Mesa Redonda “Profissão de Geólogo/Geofísico, criação do SINGEO-SUL,
AGEPAR/FEBRAGEO e Mercado de Trabalho), sob a coordenação do geólogo Rodoilton
Stevanato (com início às 17:30).
Apoio e patrocínio do VII SEGEPAR – Semana de Estudos Geológicos do Paraná, evento
organizado pelos estudantes do Curso de Graduação em Geologia da Universidade Federal
do Paraná.
Organização da Palestra: “Ciclos Tectônicos do Brasil”, ministrada pelo Prof. Dr.
Yociteru Hasui no dia 23 de novembro de 2009.
Organização da Palestra: “Aspectos Hidrogeológicos do Município de Ponta Grossa”,
proferida pelo Geólogo Amin Katbeh, no dia 31 de março de 2010.
Organização de Evento Comemorativo dos 45 anos da Comissão da Carta Geológica do
Paraná, com a participação e homenagem aos geólogos: Prof. Dr. Reinhardt Adolfo Fuck ,
Geólogo e Professor Arsênio Muratori , Geólogo e Professor Elimar Trein, Geólogo José
Antonio Urroz Lopes, Engenheiro Geólogo Jerzy Palka, Prof. Dr. Onildo João Marini,
Geólogo Arno Luís Bertoldo. O evento foi realizado nos dias 10 e 11/06/2010 no Auditório
Azul do Setor de Ciências da Saúde, sendo que no dia 10/06/10 foi feita a solenidade de
abertura, homenagens e coquetel, além da palestra:
Palestra: A Comissão da Carta Geológica do Paraná
Prof. Esp. Rubens José Nadalin
E no dia 11/06/10 foram proferidas as seguintes palestras:
9:00h: Palestra: Os Primeiros Passos da Cartografia Geológica no Paraná
Prof. Dr. João José Bigarella
10:30h: Palestra: A Evolução das Técnicas de Mapeamento Geológico desde a
Comissão da Carta Geológica do Paraná
Prof. Dr. Reinhardt Adolfo Fuck
14:00h: Evolução da Prospecção Mineral no Brasil a partir da Década de 60
Prof. Dr. Onildo João Marini
15:00h: O Mapeamento Geológico e Temático na História da Mineropar
Dr. Edir Edemir Arioli
16:00h: Coquetel de encerramento
Participação de stand na Expominerais: feira realizada no Centro de Exposições da
UNICEMP, de 25 a 28 de agosto de 2010.
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Núcleo Rio de Janeiro
1. Reuniões da Diretoria da SBG-RJ em 2010
Foram realizadas 10 (dez) reuniões ordinárias e 1 (uma) reunião extraordinária (07/01/2010)
conforme o calendário a seguir (reuniões ordinárias da Diretoria foram programadas para as
últimas quintas-feiras de cada mês, às 17h30min):
Mês Dia
Janeiro 07 (1)
Março 02 e 25
Abril 29
Maio 25 (2)
Junho 10
Julho 01 e 29
Agosto 26
Setembro 23
Outubro 28
Novembro 30 (3)
Dezembro 01
Reunião Extraordinária para tratar sobre desastres naturais no Rio de Janeiro.
Não houve a reunião prevista devido à Reunião do Conselho Diretor da SBG.
Não houve a reunião prevista devido às festividades de fim de ano.
2. Divulgação de Notícias do Setor Mineral através da Internet
Foram divulgados aos associados do Núcleo, 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.
3. 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 diretor de Geologia do DRM-RJ/Serviço
Geológico do Estado do Rio de Janeiro), respectivamente titular e suplente, conforme lista
tríplice encaminhada à Fundação, através da carta nº 010/SBG-RJ/2009, de 01/04/2009.
Na reunião da Diretoria da SBG-RJ do dia 25/03/2010, por solicitação dos diretores, os
geólogos Cássio Roberto da Silva e Francisco de Assis Dourado da Silva informaram que
as reuniões do Conselho Curador da Geo-Rio são abertas pelo
Sub-Secretário
da
Secretaria de Obras do Município do Rio de Janeiro, o qual mostra o “quadro-resumo” das
atividades da Geo-Rio, com fotografias das obras em andamento. O Diretor-Presidente
Flavio Erthal comentou que, segundo publicação recente do jornal “O Dia”, a Geo-Rio não
investe em ações preventivas.
Houve consenso entre os presentes que a ideia a ser levada ao Conselho Curador da
Geo-Rio pelos representantes geólogos é sinalizar ações propositivas, sugerindo que a GeoRio utilize sistematicamente mapas geológicos como o primeiro passo para o planejamento
dos projetos de obras em áreas potenciais de riscos geológico-geotécnicos.
Por último, os presentes concordaram, por unanimidade, que os representantes da SBGRJ junto ao Conselho Curador da Geo-Rio devem, com base no Estatuto do citado
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Conselho, discutir, inicialmente com os representantes do Clube de Engenharia
e
da
Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro - APG-RJ, sobre a
importância da realização de procedimentos preventivos de caráter geológico-geotécnico em
áreas de risco de desastres naturais com vistas a serem levados ao Conselho Curador da
Geo-Rio.
Em 30/04/2010, os representantes da SBG-RJ junto ao Conselho Curador da Geo-Rio,
comunicaram à Diretoria da SBG-RJ que foi aprovada na reunião do Conselho a contratação
de serviços para a execução do “Mapa de Susceptibilidade nas Encostas do Municipio do
Rio de Janeiro”, na escala 1:10.000 (totalizando 64 folhas) e do maciço da Tijuca na
escala 1:2.000 (totalizando 240 favelas). As demais áreas mapeadas nessa escala serão
selecionadas após mapeamento na escala 1:10.000, sendo que o prazo é de 5 meses.
Também foi informado que a GeoRio faz monitoramento das encostas rotineiramente.
Estas informações atendem a expectativa da Diretoria da SBGRJ, com relação aos trabalhos
de prevenção no município do Rio de Janeiro.
Participação da SBG-RJ nas comemorações do“Dia do Geólogo”
A SBG-RJ apoiou a APG-RJ na realização do evento do “Dia do Geólogo”, realizado
no dia 1 de junho de 2010, 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, que teve uma parte técnica sob o tema “Terra em transe? Clima,
terremotos, vulcões, enfim, há alguma coisa de novo acontecendo com o
planeta?”, com
palestras do Geólogo Peter Szatmari, da Petrobras, também homenageado durante o evento,
e do Físico Luiz Carlos Baldicero Molion, da Universidade Federal de Alagoas.
Processo de indicações de associados às premiações da SBG a serem entregues durante o
45º Congresso Brasileiro de Geologia
A partir de processo de consultas aos sócios por e-mails e correio, foram apuradas as
seguintes indicações do Núcleo às premiações, encaminhadas à SBG-Sede, juntamente com
os currículos dos indicados:
Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva: (sem indicação);
Prêmio Pandiá Calógeras: Giles Carriconde Azevedo;
Prêmio Orville Derby: Monica da Costa P.A.Heilbron;
Prêmio Henry Gorceix: René Rodrigues;
Prêmio Martelo de Prata: (sem indicação).
Representação da SBG-RJ na Reunião do Conselho Diretor da SBG nos dias 28 e
29/05/2010
O Diretor-Presidente Flavio Erthal e o Diretor Vice-Presidente Egberto Pereira
representaram o Núcleo Rio de Janeiro nesta reunião, cujos principais itens da pauta dos
assuntos discutidos é apresentada a seguir:
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior – aprovada – o Núcleo RJ sugere que a
ata seja encaminhada previamente aos conselheiros.
Leitura do Relatório de 2009 pelo Diretor Presidente da SBG.
Na palavra aberta aos Conselheiros, o Núcleo-RJ destacou os seguintes assuntos:
- regularidade do Núcleo perante a sede;
- apresentação da pauta proposta ao Conselho Diretor;
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- relato resumido das atividades de 2009, com destaque para o posicionamento político
quanto aos desastres geológicos no estado, reforçando a necessidade da SBG se posicionar
nas questões regionais e locais;
- informada a realização em 2011 do 12º Simpósio de Geologia do Sudeste (local ainda
a definir, à época da reunião);
- questão do ensino na Geologia (apresentação de dezembro), segundo dois eixos:
1) as escolas propriamente ditas (cada escola define seu currículo) e 2) dissonância
entre escolas e os grandes contratantes. Destacada a necessidade da SBG recriar a
“Comissão de Ensino de Geologia”, com o objetivo de apresentar documento no CBG 2010;
- relatada a atuação da SBG-RJ junto ao Conselho Diretor da Geo-Rio. Nas discussões,
o Núcleo RJ apoiou a participação da SBG na reunião 2010 da SBPC, em Natal, RN, com a
montagem de estande, o que foi aprovado pelo Conselho Diretor. Dentre diversos assuntos
que foram tratados, deve-se ressaltar que o Diretor Vice-Presidente da SBG, Egberto
Pereira, recebeu o convite da SBG-Sede para coordenar a reativação da Comissão de Ensino
da SBG, ficando o mesmo de fazer uma apresentação sobre este tema durante a realização
do 45º Congresso Brasileiro de Geologia, em Belém, PA, que ocorreu no período de 26/09 a
01/10/2010.
- Quanto às premiações da SBG para os anos de 2009 e 2010, o resultado final foi
o
seguinte, com os indicados pelo Núcleo-RJ recebendo a Pandiá Calógeras (Giles Carriconde
de Azevedo) e a Henri Gorceix (René Rodrigues):
Prêmio

Nomes

Ano

José Bonifácio Jose Maria Landim Dominguez 2010
Carlos Schobbenhaus Fo. 2009
Pandiá Calógeras Fernando Grecco 2010
Giles Carriconde de Azevedo 2009
Orville Derby Inácio Delgado 2010
Setembrino Petri 2009
Henry Gorceix René Rodrigues 2010
Marcondes Lima da Costa 2009
Martelo de Prata Andre Oliveira Sawakuchi 2010
Ana Paula Soares 2009
Proposta de Homepage da SBG-RJ
Durante o ano de 2009 foram efetuados estudos pelo Diretor de Programação TécnicoCientífica visando à implantação da homepage da SBG-RJ, com a apresentação de sua
formatação preliminar no endereço www.sbgrj.org.br/site. Entretanto, não foi possível
disponibilizá-la de forma definitiva no ano de 2010 face à impossibilidade do citado diretor
gerenciar os procedimentos de finalização e manutenção da homepage, o que demandou
estudos para sua terceirização através das empresas juniores da área de Informática e de
Geologia da UFRJ.
- A proposta de serviços, somente apresentada no final da gestão 2009-2010, ficou para
ser decidida pela Diretoria da SBG-RJ, biênio 2011/2013, a qual tomará posse no início de
janeiro de 2011.
Representação da SBG-RJ na posse da Diretoria da Associação
Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP)
O Diretor-Presidente representou a SBG-RJ na posse da nova diretoria da Associação
Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP), durante almoço palestra no restaurante Real
Astória, em Botafogo, no dia 05/08/2010. Ao novo Presidente da ABGP, geólogo Paulo de
Tarso Araripe, o Diretor-Presidente da SBG-RJ sugeriu uma maior aproximação entre as
duas entidades, inclusive na realização de eventos conjuntos, o que foi de pronto acordado.
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Processo Eleitoral para Eleição da Diretoria e Comitê Auditor da SBG-RJ – biênio
2011/2013
Com base no Artigo 7º do Código Eleitoral dos Núcleos Regionais da SBG, a Diretoria
da SBG-RJ, na reunião ordinária no dia 26/08/2010, nomeou a Comissão Eleitoral, a qual
foi constituída pelos sócios Luís Marcelo Fontoura Mourão, Cássio Roberto da Silva e
Magda Teresinha Guimarães, sob a coordenação do primeiro.
O processo eleitoral foi iniciado com comunicado da Comissão Eleitoral sobre a
abertura do Processo Eleitoral, via e-mail e correspondência impressa para os sócios que
não tem endereço eletrônico, com as informações básicas sobre o Processo e informando
que os pedidos de registro de Chapas deveriam ser encaminhados
à
Comissão
até
15/outubro/2010.
Após o recebimento das propostas das Chapas candidatas, a Comissão Eleitoral julgou e
enviou aos sócios a relação das Chapas e seus respectivos Programas
de
Trabalho,
acompanhada da cédula e sobrecarta apropriadas para a votação, que será apurada na
Assembléia Geral Ordinária do dia 15/novembro/2010.
Como resultado, houve a candidatura de uma única Chapa, denominada “Geologia e
Sustentabilidade”, sendo a mesma proclamada eleita pela Comissão Eleitoral em
15/11/2010 e está está assim constituída:
Para a Diretoria:
Diretor-Presidente: Hernani Aquini Fernandes Chaves (UERJ)
Diretor Vice-Presidente: Egberto Pereira (UERJ)
Diretor Secretário: Flavio Luiz da Costa Erthal (DRM-RJ)
Diretor Financeiro: Eliane da Costa Alves (UFF)
Diretor de Programação Técnico-Científica: Felipe Mattos Tavares (CPRM)
Diretor de Comunicação e Publicações: Nely Palermo (UERJ)
Diretor-Adjunto Espírito Santo: Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes (UFES)
Para o Comitê Auditor:
Marco Aurélio Lemos Latgé (Petrobras)
João Henrique Larizzatti (CPRM)
Kátia Leite Mansur (DRM-RJ)
A Diretoria e o Comitê Auditor (biênio 2011-2013) tomarão posse na
Assembléia Geral Ordinária no dia 10/01/2010.
Confraternização de Fim de Ano da SBG-RJ
Ocorreu no Círculo Militar da Praia Vermelha no dia 16/12/2010, a partir das
18 horas, com a presença de parte da Diretoria e do Comitê Auditor, bem
como de alguns associados.
Situação do Cadastro de Sócios em 31/12/2010
Conforme informação da sede, houve a adesão de 31 novos sócios no
período de janeiro a dezembro de 2010. Com isto, a SBG-RJ possui em seu
cadastro, em 31/12/2010, 493 sócios filiados.
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Núcleo São Paulo
1. O núcleo São Paulo apoiou financeiramente a FENAFEG, o dia do geólogo na UNESP
e as semanas de estudos dos estudantes da UNICAMP, UNESP e UNISAL (particular).
2. Promoveu palestras, por meio de sua diretoria, na Universidade Metodista de Piracicaba
(semana do curso de biologia em maio de 2010), sobre a definição e importância do présal;
3. Publicou de forma on-line, com o ISSN (1980-900X), três números da revista
Geociências (B2 - http://www.revistageociencias.com.br). Também é responsável pelo
servidor e domínio registrado;
4. Concedeu, por meio da sua diretoria, ressaltando sempre o nome da sociedade, as
seguintes entrevistas em rede nacional:
Rádio CBN
Entrevistador - Roberto Nonato
Assunto - Vulcão na Islândia maio/2010
Jornal ESTADO DE SÃO PAULO
Assunto - Vulcão na Islândia maio/2010
REVISTA VEJA
Assunto - Vulcão na Islândia abril /2010
REVISTA VEJA
Assunto - terremoto no Chile março /2010

3. Simpósios, Cursos, Outros

Núcleo Bahia
1. Continuação do Projeto “Tardes Geológicas” com a realização de 7 palestras
durante o segundo semestre de 2010:
Palestrante: Evandro Carele Matos (INB)
Título: Província Uranífera de Lagoa Real, Geologia, Prospecção, Pesquisa,
beneficiamento de Urânio e Meio Ambiente – Considerações Gerais
Palestrante: Ricardo Francesconi (Geoservice)
Título: Estudo Hidrogeológico Ambiental para Caracterização de Potencial de
Contaminação do Solos e de Águas Subterrâneas na área da Unidade de Caetité.
Palestrante: Mariza Franklin (IRD/CNEN)
Título: Aspectos de Radioproteção Ambiental da Unidade de Concentrado de Urânio –
URA e do entorno, enfocando a questão das águas.
Data: 04/11
Palestrante: Maisa Bastos Abram (Serviço Geológico do Brasil)
Titulo: Projeto Fosfato Brasil: Áreas de Pesquisa com Potencial para Depósitos de
Fosfato Sedimentar.
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Palestrante: Prof. Dr. Aroldo Misi.
Título: O Geólogo que estamos formando hoje atende às demandas do mercado de
trabalho?
Data: 12/11
Palestrante: Geraldo Marcelo Lima
Titulo: O Ciclo Geomorfológico: concepções a partir de dados isotópicos, geofísicos e
geocronológicos e seus efeitos na formação de depósitos residuais.
Data: 13/12
Palestrante: Prof. Dr. Álvaro Crosta (UNICAMP)
Título: SEG na America Latina: Oportunidades para apoio à pesquisa e treinamento
em Geologia Econômica
Título: Sensoriamento Remoto & Geologia Espectral: da Detecção de Alvos
Exploratórios ao Entendimento de Processos
2. Co-patrocínio (apoio logístico) do Seminário de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás em Bacias Terrestres Brasileiras, Salvador, 11 e 12/11/2010.
3. Organização, em cooperação com o Instituto de Geociências da UFBA, dos
seguintes Cursos de Curta Duração:
- Introdução ao Geoprocessamento Utilizando o Aplicativo Arc-Gis. Quatro cursos
foram oferecidos em 2010: 26/05 a 28/05; 07/06 a 11/06; 26/07 a 06/08 e 13/09 a 24/07.
- Economia Ecológica – Conceitos e Aplicações, 12 horas, 15 e 16/07.

Núcleo Brasília
Organização e promoção das seguintes palestras:
"Província Borborema: estudos geofísicos e tectônicos"
Reinhardt A. Fuck – UnB – Data: 29 de abril de 2010
"Diamantes da borda SW do Cráton Amazônico - Uma janela para a zona de transição e
manto inferior"
Profa. Débora Araujo – UnB – Data: 13 de maio de 2010
Morfodinâmica e Evolução de Campos de Dunas Quaternários do Litoral do Rio Grande do
Sul"
Profa. Caroline Thais Martinho Pozocco – UnB – Data:
"Evidências de Mudanças Climáticas Abruptas durante o Paleozóico Superior: Uma
contribuição por estudo de magnetoestratigrafia do Grupo Itararé (Bacia do Paraná, Brasil)"
Daniel R. Franco - Observatório Nacional - Data: 24 de junho de 2010
"Seismic Structure of the South American Crust and Mantle"
Dr. Simon M. Lloyd - Department of Earth and Planetary Sciences, Northwestern
University, Evanston, IL, USA - Data: 02 de setembro de 2010
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"A Geologia da Região de Arequipa, no Contexto dos Andes Meridionais do Peru"
Prof. Edgar Gutiérrez - Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Peru
Data: 28 de outubro de 2009
"Um novo panorama energético"
Torsten Schwab - GTZ - Programa Energia Vale - Data: 25 de novembro de 2010
"A fantástica história da descoberta do depósito de Cu-Au Chapada, Goiás."
Prof. Raul Minas Kuyumjian – UnB - Data: 09 de dezembro de 2010

O IV Simpósio Brasileiro de Geofísica promovido pela Regional Centro-Oeste da
Sociedade Brasileira de Geofísica contou com o apoio do Núcleo Brasília da SBG na
organização e divulgação do evento e ocorreu em Brasília no período de 14 a 17 de
novembro de 2010.

Núcleo Centro-Oeste
1. Realização do realização do II Workshop da Pós Graduação em Geociências do
Departamento de Recursos Minerais/ICET/UFMT.

Núcleo Minas Gerais

1. Participação da diretoria no Simpósio SIMEXMIN, em Ouro Preto, entre 23 e 26 de
maio de 2010.

2. Participação na reunião do Conselho Diretor em São Paulo entre os dias 27 e 29 de maio
de 2010. Estiveram presente o Presidente do Núcleo Minas Gerais – Custódio Netto – e
um(a) delegado(a) – a Vice-Presidente Gláucia Queiroga.

3. Participação na reunião anual da SBPC, em Natal, com estande da SBG para divulgação
das geociências, tendo a Vice-Presidente Gláucia Queiroga e a professora da UFMG
Lúcia Fantinel todas as despesas pagas pelo Núcleo Minas Gerais, conforme aprovação
na reunião do Conselho Diretor em maio de 2010.

4. Participação na primeira reunião no Núcleo Rio de Janeiro, em agosto de 2010, para
discussões a respeito do próximo Simpósio de Geologia do Sudeste.

5. Participação na reunião da SBG realizada no 45º Congresso Brasileiro de Geologia,
realizado em outubro de 2010 (Presidente).

6. Palestra da Dra. Maria Cristina Ribeiro, como tema “MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA
TERRA”, realizado no auditório do Serviço Geológico do Brasil – CPRM.
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Núcleo Nordeste
1. Mesa Redonda “Geodiversidade Brasileira: conhecendo a Geologia da Terra e do Mar”,
em 27/07, na 62ª Reunião da SBPC, em Natal/RN. O evento contou com a presença de
Virginio Mantesso Neto (SP), Úrsula Ruchkys (MG) e Kátia Mansur (RJ). Estimou- um
público de cerca de 200 pessoas. Foram abordados temas como: i) Geodiversidade,
geoconservação, geoturismo, patrimônio geológico, geoparque: novos conceitos nas
geociências do século XXI; ii) Geopark Quadrilátero Ferrífero e iii) Conselho Estadual
de Monumentos Geológicos, São Paulo;
2. Mini-curso “Confecção de Painéis Interpretativos em Geociências: A experiência do
Projeto Caminhos Geológicos do RJ”, de 26 a 30/07, ministrado por Kátia Mansur (RJ).
O mesmo contou com 5 participantes.
3. Palestra “Do Vulcanismo ao Capitalismo: do surgimento a exploração”, ministrada por
Christiano Magini (CE), em 29/09 em Fernando de Noronha/PE. Contou com cerca de
50 pessoas.

Núcleo Norte
1. 45o Congresso Brasileiro de Geologia, realizado entre 26 de setembro e 01 de outubro
em Belém – PA, as geólogas Lucia T. Rosa Costa e Cíntia M. G. da Silva da CPRMSGB, são respectivamente a Presidente e Coordenadora Financeira do evento;
2. 12o Simpósio de Geologia da Amazônia, programado para 02 a 05 outubro de 2011, em
Boa Vista – RR, os professores Fabio L. Wankler e Stélio Tavares da UFRR, são
respectivamente o Presidente e Coordenador Financeiro do evento.

Núcleo Paraná
1. Foi organizado o 5º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, realizado de 06 a 11
de novembro de 2010 na cidade de Tibagi, PR.
O evento contou com 41 resumos técnico-científicos submetidos e apresentados,
divididos em sessões de acordo com o tema. Todas as apresentações foram
realizadas no Teatro Municipal de Tibagi, divididas em: História; Mineralogia;
Prospecção e depósitos secundários; Kimberlitos e geologia do manto; Xenólitos
mantélicos;
Além dos trabalhos apresentados, foram realizadas 7 (sete) conferências com
pesquisadores convidados, uma mesa-redonda, um mini-curso e uma excursão.
A feira, realizada no âmbito do Simpósio, foi ocupada por instituições públicas e
privadas, que receberam os participantes e outros visitantes para mostrarem suas
realizações e suas descobertas.
O 5º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante contou com os seguintes
patrocinadores: Caixa Econômica Federal, CNPq Geosol, Hidropel, Água Mineral
Águas da Serra, Geoplanejamento CPRM – Serviço Geológico do Brasil,
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MINEROPAR – Minerais do Paraná S.A., Empresa de Mineração Tibagiana Artur,
Ricardo Nolte
Os apoiadores institucionais foram os seguintes: Prefeitura Municipal de Tibagi,
UFPR - Universidade Federal do Paraná, AGEPAR – Associação Profissional dos
Geólogos do Paraná, CREA-PR e UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Núcleo Rio de Janeiro
Participação da SBG-RJ no 45º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado no período de
26/09 a 01/10/2010 em Belém, PA
Compareceram ao evento o Diretor-Presidente Flavio Erthal, o Diretor VicePresidente Egberto Pereira, a Diretora Financeira Eliane da Costa Alves e o
Diretor de Comunicação e Publicações Hernani Aquini Fernandes Chaves.
O Núcleo-RJ fez o lançamento oficial do SGS 2011 durante o 45o Congresso Brasileiro de
Geologia, em Belém, através de poster do evento, que foi divulgado nos estandes do Rio de
Janeiro (DRM-RJ/UERJ e Museu
Nacional/UFRJ) e de São Paulo (IG/SP), além do estande da candidatura do 46 CBG, a
cargo da SBG-SP (cópia do banner no anexo ao Relatório).
O nome do sócio indicado pela SBG-RJ para o Prêmio Henri Gorceix, René
Rodrigues, foi confirmado pelo Conselho Diretor da SBG, sendo que a SBG-RJ
providenciou todos os meios para a sua ida ao Congresso para receber o prêmio, através de
cooperação com o DRM-RJ e a FAPERJ.
Na avaliação dos representantes da SBG-RJ o Congresso transcorreu num
elevado clima positivo, alcançando grande sucesso, reunindo quase três mil
participantes. Foram seis dias de intensa programação, iniciada no domingo, 26 de
setembro, com a abertura do evento e a premiação anual da SBG, que teve como ponto alto
a presença e o pronunciamento do Prof. Fernando Flávio Marques de Almeida.
Na Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Geologia, realizada no dia 29 de
setembro, os sócios presentes referendaram a escolha da cidade de Santos, no litoral
paulista, para sede do 46º Congresso Brasileiro de Geologia, que acontecerá em 2012. A
candidatura foi apresentada pelo Núcleo SP, com o apoio dos Núcleos MG e RJ.
Duas moções foram apresentadas na Assembléia Geral Ordinária de Belém, com apoio da
SBG-RJ, demonstrando a preocupação dos geólogos presentes ao evento quanto à
responsabilidade da Geologia na prevenção e redução dos prejuízos humanos e materiais
decorrentes dos desastres naturais, em especial aqueles que envolvem a Geologia e o meio
físico.
A primeira, apresentada pelo geólogo Rômulo Machado, destaca a importância do
conhecimento geológico para o enfrentamento dos desastres e sinaliza a necessidade de um
esforço nacional visando à redução de desastres, comprometendo os geólogos brasileiros
com este objetivo. A moção será encaminhada à Secretaria Nacional de Defesa Civil, aos
Ministérios das Cidades e de Minas e Energia e aos governos estaduais. A SBG reitera a
importância de que os municípios, responsáveis pelo ordenamento do uso do solo em seus
territórios, possam ser apoiados pelo Governo Federal e pelos estaduais, em ações
coordenadas e considerando as especificidades regionais e locais.
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A segunda moção, apresentada pela ABGE, a SBG encaminhará ao Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e às universidades
formadoras de geólogos, justificando a necessidade de fortalecer a formação de
profissionais que possam trabalhar na área de riscos geológicos e geotecnia, para que
possam atender à crescente demanda por estes especialistas.
A SBG sugere ainda que o CNPq e a Finep, assim como as agências de fomento à pesquisa
estadual, formatem linhas de pesquisa direcionadas para geotecnia, risco geológico e
ordenamento territorial, possibilitando que as universidades possam atrair novos
pesquisadores para atuarem nestas áreas. As moções representam discussões na mesa
redonda “As responsabilidades da Geologia na prevenção, identificação e erradicação de
Áreas de Risco”, realizada no dia 28 de setembro.

Organização do 12º Simpósio de Geologia do Sudeste e 16º Simpósio de Geologia de Minas
Gerais para 2011
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 caberá à SBG-RJ a
responsabilidade pela organização geral do evento no Estado do Rio de Janeiro. Apresentase, a seguir, um resumo da evolução do planejamento dos principais itens tratados no
período de março a dezembro/2010, incluindo as diversas reuniões ordinárias realizadas:
02/03/2010 - foram sugeridos possíveis locais para o mencionado evento (Paraty, Penedo,
Armação dos Búzios, Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis, Forte de Copacabana), tendo
sido aprovada consulta aos sócios, via e-mail, sobre as sugestões para local do evento e
aprovado que o Diretor de Comunicação e Publicações iria fazer um levantamento de
possíveis locais e datas para a realização do evento, com o apoio da empresa Meta
Marketing Eventos Ltda, a qual, em anos anteriores, foi contratada pela SBG-RJ para a
organização de eventos congêneres;
25/03/2010 - aprovada a contratação da empresa Meta Marketing Eventos Ltda., tendo em
vista que a sua proposta de serviços está compatível com empresas do ramo, bem como
devido aos bons serviços prestados anteriormente à SBG-RJ;
29/04/2010 – envio, pela Meta Marketing, de correspondências para as Prefeituras das
mencionadas cidades explicando sobre o evento técnico e solicitando a marcação de um
encontro para conhecer a infraestrutura local;
10/06/2010 – relato da Meta Marketing da visita às cidades de Cabo Frio (Clube Tamoyo) e
Nova Friburgo (Teatro Municipal Ariano Suassuna), com a avaliação que o Clube Tamoyo
não atende às necessidades do evento, porém a cidade de Nova Friburgo possui excelente
infraestrutura;
17/08/2010 - 1ª Reunião da Comissão Organizadora do 12º Simpósio de Geologia do
Sudeste, na sede da SBG-RJ - presenças dos Diretores-Presidentes da SBGMG, SBG-RJ e
SBG-SP e de diretores, membros do Conselho Auditor e de representante da Meta
Marketing Eventos Ltda, definindo Nova Friburgo para sede e o período de 08 a 11/11/2011
para o evento; o tema do evento (“Geologia e Sustentabilidade”) e providências
administrativas (minuta de carta à Prefeitura da cidade de Nova Friburgo solicitando
agendamento para uma reunião com a Comissão Organizadora), além de definição inicial de
sessões temáticas; comissão científica; comissões paralelas e orçamento preliminar do
evento; 23/08/2010 - encaminhada carta ao Prefeito de Nova Friburgo solicitando audiência
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para a apresentação do evento e formalização da parceria SBG-RJ, SBG-MG e SBG-SP
com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;
26/08/2010 – aprovação dos orçamentos iniciais para criação da logomarca do evento e do
projeto da arte de folder. Aprovação proposta de realização conjunta do Simpósio Nacional
sobre o Ensino da Geologia no Brasil;
28/10/2010 – apresentação pela Meta Marketing Eventos de modelo preliminar da home
page no endereço www.simposiogeologiadosudeste2011.com; modelo de correspondência
para a busca de patrocínios e suas formas (Cota Ouro = R$ 60.000,00; Cota Prata = R$
30.000,00 e Cota Bronze = 20.000,00); planta com a disposição dos 18 estandes de 9m2
(com as especificações padrões) e da área para os painéis; orçamento tentativo preliminar
em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); criação de poster de
lançamento do SGS 2011 no 45o Congresso Brasileiro de Geologia, em Belém;
19/11/2010 - reunião dos diretores da SBG-RJ (presidente, secretário e
publicações) e representante da empresa Meta Marketing Eventos Ltda com o Prefeito em
exercício e Secretariado do Município de Nova Friburgo para
apresentação do evento e oficialização do compromisso entre a SBG-RJ e a
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo para a realização do SGS 2011 e sua
inclusão no calendário oficial da Cidade;
01/12/2010 - entendimento preliminar para a organização conjunta do 12º
Simpósio de Geologia do Sudeste com o Simpósio Nacional sobre o Ensino de Geologia no
Brasil, havendo necessidade de ajustes no que se refere a locais, datas e horários dos citados
eventos. Foi definida a estrutura do SGS 2011.
Simpósio Nacional do Ensino de Geologia no Brasil
Apoio dos Núcleos Regionais MG, RJ e SP da SBG para a realização em conjunto com o
“12º Simpósio de Geologia do Sudeste / 16º Simpósio de Geologia de Minas Gerais”, em
Nova Friburgo, RJ, no período de 08 a 11/11/2011, em acordo com a política definida pelos
três Núcleos de maior integração entre os diversos eventos promovidos com o apoio da
SBG.
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no
período de 25 a 30/07/2010 na UFRN, Natal, RN
O Núcleo-RJ apoiou a participação da sócia Kátia Leite Mansur (coordenadora do Projeto
Caminhos Geológicos do DRM-RJ) no evento, custeando suas despesas (passagem, estadia
e alimentação). A SBG esteve representada no evento na forma de um estande que foi muito
visitado no setor das exposições.
Foram dois os eventos com a participação direta da representante da SBG-RJ:
Mesa Redonda - Geodiversidade brasileira: conhecendo a Geologia da Terra e do Mar
(patrocinada pelos Núcleos NE e RJ)
Dia: 27 de julho / 3ª feira - de 15:30 às 18:00 horas SBG - Escola de C&T - Anfiteatro D
Coordenador: Marcos Antonio Leite do Nascimento (UFRN)
Participantes: Kátia Leite Mansur (DRM-RJ/SBG-RJ), Virgínio Mantesso-Neto (IGSP) e
Ursula Azevedo Ruchlys (UFMG) MC-10 - Confecção de Painéis Interpretativos em
Geociências: a experiência do Projeto Caminhos Geológicos do Rio de Janeiro
(patrocinada inteiramente pela SBG - Núcleo RJ)
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Período: de 27 de julho / 3ª feira até 30 de julho / 6ª feira – de 8 às 10 horas
SBG - Setor de Aulas II - Sala C-6 Responsável: Kátia Leite Mansur (DRM-RJ/SBG-RJ).
Chamou a atenção o fato de que, apesar de termos enviado a ementa do minicurso à SBGSede, ela não constou da programação (somente os cursos indicados pela SBG não tiveram
esta divulgação na programação oficial).

Núcleo São Paulo
1. 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;
2. Curso de Corel Draw, gratuito, em abril de 2010, para 40 alunos do curso de geologia
da UNESP, administrado por integrantes da diretoria com a emissão de certificados;
3. Apoio incondicional, no que concerne organização, ao núcleo Rio de Janeiro para a
realização do próximo Simpósio de Geologia do Sudeste em 2011 (Nova Friburgo);
4. Estudo viabilístico da cidade de Santos (SP), para receber o próximo 46º Congresso
Brasileiro de Geologia;
5. Divulgou e participou da mesa de abertura, com speech, representando a sede da SBG, o
German-Brazilian Year of Science,Technology and Innovation 2010/11 (Workshops on
Opportunities in Geoscience and Geotechnology - 14-16 February 2011 in Santos -SP)

4. Publicações dos Núcleos (periódicas e eventuais)
Núcleo Bahia
1. Lançamento do livro intitulado Intemporalibus. A História Geológica da Bahia de
autoria do Geólogo Rubens Antônio.
2. Lançamento, em parceria com a Petrobras, do livro Ambientes de Sedimentação
Siliciclástica do Brasil.

Núcleo Brasília
Não houve publicações no período.
Núcleo Centro-Oeste
Não houve publicações no período.
Núcleo Minas Gerais
Não houve publicações no período.

Núcleo Nordeste
Não houve publicações no período.
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Núcleo Norte
1. Contribuições à Geologia da Amazônia – Volume 6, organizado por Gilmar J. Rizzoto,
Marcos L. E. S. Quadros e Marcelo L. Vasquez – O volume foi lançado durante o 45o
Congresso Brasileiro de Geologia;
2. Contribuições à Geologia da Amazônia – Volume 7, organizado por Adriana M. C.
Horbe & Rielva S. C. do Nascimento – Os trabalhos foram reunidos e submetidos aos
revisores. A previsão é de lançar durante o 12o Simpósio de Geologia da Amazônia.

Núcleo Paraná
1. O Núcleo participou como patrocinador do livro La Pietra e L’Uomo – cantaria e
entalhe em Curitiba, de autoria de Antonio Liccardo.
2. Neste período foram distribuídos boletins informativos e convites aos sócios do Núcleo
PR

Núcleo Rio de Janeiro
Não houve publicações no período.

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

5. Ações Políticas
Núcleo Brasília
Articulação com representantes da AGEODF para a defesa dos interesses dos geólogos no
sistema CONFEA e em órgãos governamentais e com o IG-UnB e ADIMB para a
divulgação e promoção de eventos técnico-científicos.

Núcleo Centro-Oeste
Na organização da chapa Integração – biênio 2011/2013, o Núcleo Centro Oeste renovou a
participação de seus membros diretores, chegando a uma renovação de 50% de seus
integrantes. Foi adicionado na chapa o Diretor Adjunto de Goiás tornando a diretoria mais
representativa. Além disso, foi criado também nesta chapa um novo Comitê Auditor.

Núcleo Minas Gerais
Participação ativa da Diretoria do Núcleo em todos os eventos significativos da área no
estado de MG.

25
Núcleo Nordeste
Carta de apoio ao Prof. Dr. Vanildo Pereira da Fonseca (DG/UFRN), sobre o episódio do
falecimento acidental de aluno em atividade de campo no ano de 2006.

Núcleo Norte
Representação no Conselho Estadual de Geodiversidade no Amazonas - Prof. Dra. Adriana
M. C. Horbe da UFAM e Diretora Adjunta do Núcleo Norte.

Núcleo Paraná
Em 2009 as Associações Profissionais de Geólogos da Região Sul, incluindo o Paraná
(AGEPAR), de Santa Catarina (AGESC) e do Rio Grande do Sul (APSG) reuniram-se para
criar o Sindicato de Geólogos da Região Sul. Entre as atividades desenvolvidas, a SBG-PR
participou do 3º Encontro dessas associações, realizado em Curitiba no dia 30 de setembro
de 2009, para discutir os seguintes temas: 1 – Projeto de Lei 117/2006 (que altera a Lei Nº
4.076/1962), 2 – Incentivo à criação de Cursos de Extensão de Atribuição Profissional de
acordo com a Resolução 1010/2005 do Confea; . 3 – Criação de Sindicato de Geólogos da
Região Sul, 4 – Atualização e unificação das tabelas de honorários mínimos.

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 do 12º Simpósio de Geologia do Sudeste – 2011, organizado pelo Núcleo RJ,
o qual será realizado na cidade serrana de Nova Friburgo, RJ, no período de 08 a
11/11/2011.
Os graves acidentes geológicos que ocorreram no estado do Rio de Janeiro, com
escorregamentos ocorridos na passagem do ano de 2009 para 2010 (reveillon) com perdas
humanas e materiais, em especial no município de Angra dos Reis (na cidade e na Ilha
Grande, com 52 mortes) ensejaram o imediato posicionamento público da Sociedade
Brasileira de Geologia – Núcleo RJ (SBGRJ); da Associação Profissional dos Geólogos do
Estado do Rio de Janeiro (APGRJ) e da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental – Núcleo RJ (ABGE), que fizeram publicar nota no dia 9 de janeiro de 2010, no
jornal O Globo (página 10, editoria O País) sobre os últimos desastres naturais ocorridos no
Rio de Janeiro e, em paralelo, encaminharam carta pública ao Governador do Estado do Rio
de Janeiro, defendendo a ampliação de ações preventivas e mitigadoras para reduzir as
recorrentes perdas de vidas humanas e materiais provocadas por deslizamentos de encostas
e pelas enchentes em municípios fluminenses. Este assunto foi comentado com detalhes no
Relatório de Atividades da SBG-RJ no ano de 2009, tendo em vista a forte repercussão
nacional e internacional dessas ocorrências no início de janeiro de 2010 (cópia de carta ao
Governador, datada de 8/1/2010 e da Nota publicada no O Globo, em 9/1/2010 encontramse em anexo ao Relatório).
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Em abril de 2010, em vistas dos acidentes nas cidades de Niterói e São Gonçalo, a SBG-RJ,
em ação conjunta com a APG-RJ e ABGE-RJ reiteraram sua posição pelo fortalecimento do
conhecimento geológico em apoio à prevenção e mitigação dos desastres naturais, em carta
encaminhada ao Governador Sérgio Cabral (cópia da carta ao Governador, datada de
8/4/2010 encontram-se em anexo ao Relatório).
Divulgação do Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 2030)
O Núcleo-RJ divulgou aos sócios a Consulta Pública, disponibilizada através da página do
Ministério de Minas e Energia - MME (www.mme.gov.br), no período de 10/11 a
09/12/2010, do Plano Nacional de Mineração 2030, elaborado pela Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral – SGM/MME, que tem como objetivo nortear as
políticas de médio e longo prazos que possam contribuir para que o setor mineral seja um
alicerce para o desenvolvimento sustentável do País nos próximos 20 anos. Segundo a
SGM/MME, a elaboração do PNM – 2030 é resultado de processo participativo baseado em
diversas reuniões e oficinas temáticas, com contribuição de mais de 400 pessoas e de
estudos coordenados pelo MME.

Núcleo São Paulo
Manifestação de repúdio junto ao CREA contra a aprovação de lei a favor de estudos
hidrogeológicos a favor dos engenheiros civis e contra os geólogos;
Apoio a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE), em carta
assinada, para a candidatura do próximo Association for Engineering Geology and the
Environment – IAEG;
Nota de apoio ao Prof. Dr. Vanildo Pereira da Fonseca (UFRGN), sobre o episodio do
falecimento acidental de aluno em atividade de campo em 2006.

6. Outros Assuntos
Núcleo Minas Gerais
Para este ano, o Núcleo está analisando uma possível ajuda financeira aos alunos sócios da
SBG-MG e que tiverem trabalhos aprovados, para participação para participação no 12º
Simpósio de Geologia do Sudeste/16º Simpósio de Geologia de MG, a ser realizado em
Nova Friburgo (RJ), entre 08 e 11 de novembro de 2011.
Continuar com ajuda financeira/patrocínio às semanas de Estudos Geológicos das
Universidades de Minas Gerais - UFMG e UFOP.

Núcleo Norte
Na última reunião do Conselho Diretor em 2010, os geólogos Nelson Custódio e Marcelo
Vasquez compuseram uma comissão incumbida de avaliar a adoção da versão atualizada do
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International Stratigraphic Guide elaborado pela International Subcomission on
Stratigraphic Classification da International Comission on Stratigraphy publicado em 1994
pela International Union of Geological Sciences (IUGS) e a Geological Society of América.
A avaliação será baseada na versão condensada do Guia Estratigráfico Internacional, uma
tradução da nova versão do guia traduzida para o Português em 2003 pela Comissão
Brasileira de Estratigrafia da SBG. Esta avaliação será apresentada na primeira reunião do
Conselho Diretor em 2011, e vai embasar a votação da adoção versão atualizada do guia.

Núcleo São Paulo
O núcleo encontra-se totalmente mobilizado em função da organização do próximo 46º
Congresso Brasileiro de Geologia, mesmo assim, esta empenhado em resolver a restrição
legal do CNPJ até o fim do primeiro semestre de 2011.

Aprovado pelo Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Geologia reunido em
20 e 21 de maio de 2011 em São Paulo, SP.

