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2016

Rio de Janeiro

a) Dar continuidade ao fortalecimento da Geologia nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, buscando sua inserção definitiva na sociedade brasileira.
b) Continuar a integração dos geólogos do sudeste do Brasil, apoiando a realização do
SNET 2015, em Vitória e do Simpósio de Geologia do Sudeste de 2015, em São
Paulo.
c) Fortalecer 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.
d) Dar a continuidade às ações conjuntas com os Núcleos Minas Gerais e São Paulo,
assim como as entidades afins como APG-RJ, ABGE-NRRJ, 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 técnico-
científicas.
e) Estabelecer como prioridade a maior integração com a comunidade geológica do
Espírito Santo.
f) Continuar a apoiar as iniciativas dos estudantes para organização das Semanas
Acadêmicas de Geologia no RJ e ES.
g) Difundir conceitos e apoiar ações e iniciativas que firmem o compromisso da
Geologia com o desenvolvimento em bases sustentáveis
h) Trabalhar para a organização do Simpósio de Geologia do Sudeste em 2017 e do
49º Congresso Brasileiro de Geologia em 2018, congregando a comunidade técnico-
científica dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

- Evento: “Comemoração do Dia do Geólogo, do Geógrafo e do Cartógrafo”, realizada
no Salão Nobre do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, no dia 7 de junho de 2016,
numa promoção conjunta do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Museu de Ciências
da Terra e Sociedade Brasileira de Geologia – SBG-RJ/ES, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Geografia – SBG, Sociedade Brasileira de Cartografia – SBC, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-RJ, Clube de Engenharia, Serviço
Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM-RJ, Associação Brasileira de Geologia
de Engenharia e Ambiental – ABGE-NRRJ e da Associação Profissional dos Geólogos
do Estado do Rio de Janeiro – APG-RJ. 

- Como pré-evento, aconteceu uma Visita Guiada pelas Exposições do Museu de
Ciências da Terra, seguido de palestras dos presidentes da SBG Nacional e SBG-
RJ/ES, SBC e SBGeografia, além do presidente do CREA-RJ. Participaram do evento
cerca de cinquenta pessoas e o diretor-presidente do Núcleo apresentou palestra
sobre o atual estágio de organização do Congresso Brasileiro de Geologia 2018, que
foi o ponto principal do evento.



Principais Realizações - Apoio à organização de eventos técnico-científicos

Como instrumento de aproximação com a comunidade de alunos de Geologia na área de jurisdição do Núcleo, a diretoria
executiva apoia as iniciativas das Semanas Acadêmicas de Geologia das diversas Universidades, na modalidade de
patrocínio. Como contrapartida, é solicitada a exposição da marca da SBG nos seus 70 Anos, espaço para SBG na abertura
dos eventos, assim como espaço para divulgação e debate dos preparativos para o CBG 2018, além de temas de interesse
da Sociedade e do público-alvo.
Os eventos apoiados pelo Núcleo foram divulgados no sítio da SBG (www.sbgeo.org.br) e foram repassados R$ 2.000,00
(dois mil reais) como forma de patrocínio aos seguintes eventos:

- Semana Acadêmica de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (II Jornada Xisto / UFRJ), realizada de 27 a 29
de abril de 2016;

- VII Semana Acadêmica de Geologia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, realizada entre 29 de agosto a 2
de setembro de 2016;

- XXVI Semana de Estudos Geológicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, realizada entre 12 e 17 de
setembro de 2016, no campus de Seropédica, RJ.

- Curso: Apoio ao Curso da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental – Núcleo Regional Rio de Janeiro –
ABGE/NRRJ, “Classificação de Sondagens", que foi realizado no Rio de Janeiro, de 2 a 4 de março de 2016, no Salão Nobre
da CPRM – Escritório Rio;

- Seminário: “Baía de Guanabara: Poluição e Descontaminação”, divulgação do evento promovido pelo Departamento de
Estratigrafia e Paleontologia (DEPA), da Faculdade de Geologia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nos
dias 16 e 17 de março de 2016, na UERJ e lançamento da revista cientifica do departamento, denominada “Journal of
Sedimentary Environments”;

- Curso: “Túneis - Investigações, Modelagem, Projetos e Acompanhamento Técnico da Obra”, promovido pela ABGE
,realizada entre 6 e 10 de abril, no campus da UERJ, no Maracanã, com a participação do diretor de programação técnico-
científica;

- Eventos na British House (Olimpíada 2016): o Núcleo atendeu ao convite da Embaixada Britânica em Brasília, sobre a
programação durante a Rio 2016, realizada em agosto, participando da palestra de Iain Stewart, tendo como tema
Biodiversidade das Olimpíadas;

- Reunião no Museu de Ciências da Terra: o Núcleo, representado pelo diretor vice-presidente Hernani Chaves, representou a
SBG na reunião realizada no dia 17 de agosto, tendo por tema 1) Propostas de revitalização/modernização do Museu de
Ciências da Terra e 2) Interação das sociedades científicas especializadas. A reunião teve por objetivo a discussão sobre o
apoio que as entidades técnico-científicas podem dar para a revitalização/modernização do Museu de Ciências da Terra,
incluindo a constituição de um Conselho para tal, formado pela SBG e demais entidades, o que foi apoiado pela SBG;

- Encontro Geológico – Pedras Vão Rolar: promovido no dia 18 de agosto pela APG-RJ, no Espaço Multifoco, no Centro, foi
divulgado aos associados via mala direta;

- Seminário de Engenharia Civil: o Núcleo divulgou a realização Seminário de Engenharia Civil que foi realizado na PUC-Rio,
no dia 23 de setembro de 2017 contando com especialistas australianos, abordando, entre outros casos, o desastre de
Mariana;

- Evento: “O Desafio do DRM-RJ para levar à frente a sua missão na prevenção dos desastres geológicos no Estado do Rio
de Janeiro” que foi promovido pela Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro (APG-RJ) no dia 15 de
dezembro de 2016 no Clube de Engenharia, com o apoio do Núcleo RJ/ES da SBG;

- Divulgação via Mala Direta: foram divulgadas iniciativas de interesse dos sócios através da mala direta eletrônica, como
cursos, eventos e a realização dos processos de indicação aos Prêmios SBG 2015-2016 e o Processo Eleitoral para a Gestão
2017-2018, o que resultou em expressiva participação dos associados do Núcleo.
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Não foram realizados no período.

Apoio aos cursos citados no item específico.

A Diretoria e o Comitê Auditor da SBG-RJ mantiveram intercâmbio com Instituições
técnico-científicas e Comunidades Acadêmicas, buscando uma integração ativa, para
o fortalecimento da Sociedade.

A destacar, a comemoração do Dia do Geólogo, do Geógrafo e do Engenheiro
Cartógrafo, realizado em parceria com o Museu de Ciências da Terra e diversas
entidades profissionais e acadêmicas, e a estratégia de apoiar os eventos promovidos
pelos estudantes, com patrocínio das Semanas Acadêmicas de Geologia da UERJ, da
UFRRJ e da UFRRJ. O objetivo é aproximar a Sociedade deste público de futuros
geólogos, buscando ampliar e renovar a participação na Sociedade.

Durante o período, manteve-se a aproximação com a Associação Brasileira de
Geologia de Engenharia e Ambiental – ABGE/Núcleo Regional Rio de Janeiro e com o
Clube de Engenharia e a Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo, além do
apoio da SBG-RJ/ES à reorganização da Associação Profissional dos Geólogos do
Estado do Rio de Janeiro – APG-RJ. Para 2017 será importante a aproximação com a
Sociedade Brasileira de Geofísica – SBGf e com a Câmara de Geologia e Minas do
CREA-RJ, visando a organização do 49o CBG.

O Núcleo apoiou também o debate sobre a situação dos Serviços Geológicos
Estaduais (extinção da Mineropar – Serviço Geológico do Paraná e ameaças ao DRM-
RJ – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro), apoiando manifesto contra a
extinção da Mineropar e participando do evento “O Desafio do DRM-RJ para levar à
frente a sua missão na prevenção dos desastres geológicos no Estado do Rio de
Janeiro”, promovido pela APG-RJ no Clube de Engenharia, no dia 15 de dezembro, no
qual se debateu a sua importância como entidade pública de geologia e prevenção dos
desastres naturais, em especial os deslizamentos de encostas.

Importante citar que foi equacionada a alternância RJ/MG/SP do Geosudeste, com a
adequação da responsabilidade da organização do evento de 2017 para MG
(Diamantina), 2019 em São Paulo e o RJ/ES ficando responsável pela edição de 2021,
o que possibilitou a manutenção da periodicidade do evento.

Neste aspecto, avaliamos como extremamente positiva a decisão do Conselho Diretor
da SBG de promover a escolha antecipada dos próximos Congressos (com
antecedência de quatro anos), o que traz maior tranquilidade e tempo para a
organização dos eventos futuros, além da inédita interação entre as Comissões
Organizadoras e a Sede.
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