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O ano de 2021 continuou atípico, em função da Pandemia de COVID-19, declarada em março de 2020. 
Em comunicado emitido em 19/3/2020, a Sociedade Brasileira de Geologia informou o fechamento de 
sua unidade física, localizada no Instituto de Geociências da USP, a partir de 23/3, sem previsão de 
reabertura, passando todas as atividades para a modalidade remota. Em decorrência da Pandemia e da 
orientação geral da SBG, o Núcleo RJ/ES passou a atuar na modalidade remota, a partir da reunião 
ordinária virtual realizada em 21/4/2020, tanto para as reuniões ordinárias de diretoria (mensais), como 
para a execução dos eventos programados.
No segundo ano da Pandemia, das 14 metas da Gestão 2021-2021, consideramos que 11 (78%) foram 
atingidas, com algumas superando em muito a expectativa inicial, após a realização do 49o CBG.
Entre os destaques, as metas 6 (grande interação com a ABMGeo); 10 (realização de cursos e interação 
com entidades co-irmãs); 11 (potencializado com a parceria com o Museu da Geodiversidade da UFRJ, 
com o apoio à criação do APP “Geologia na Palma da Mão” e a participação na SuperInteressante); 12 
(diversas atividades em parceria) e 13 (apoio, inclusive financeiro, para ampliar a participação dos 
associados no 50CBG) e apoiar financeiramente o evento.
Uma das metas, a 8 (realização do próximo Geosudeste no Espírito Santo) foi prejudicada, pela 
desmobilização dos parceiros da UFES/Alegre, em decorrência da Pandemia, levando o Núcleo a 
considerar o evento na Cidade do Rio de Janeiro, por motivos de infraestrutura e logística.
E duas metas (metas 2 e 3) não foram atingidas, considerando que são temas nacionais e não tiveram 
evolução no período.
A melhoria no atingimento de metas, em comparação com 2020 (de 71% para 78%), pode ser 
parcialmente explicada pela grande atuação do Núcleo nas redes sociais, o que possibilitou significativo 
aumento de interação com associados e associadas.

Qual foi o Programa de Trabalho idealizado pelo Núcleo para o ano em questão *
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1. Organização das Comemorações do Mês do Geólogo e do Dia do Geólogo 2021 - O Núcleo promoveu 
diversas atividades em maio, considerado o “Mês do Geólogo”, que culminaram na Festa do Dia do 
Geólogo 2021, na modalidade virtual, contando com a parceria de diversas entidades, como a 
Associação Profissional de Geólogos do Estado do Rio de Janeiro - APG-RJ, Clube de Engenharia, 
Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências – ABMGeo, Federação Brasileira de Geólogos – 
FEBRAGEO e Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental – ABGE/NRRJ/ES.
a) Mês do Geólogo - Antecedendo o Dia do Geólogo 2021:
- 10/5, abertura para inscrições no Quizz; 
- 18/5, 19h, palestra “Paleontologia Brasileira: Desafios Futuros”, com Renato Ghilardi e mediação de 
Hermínio Araújo Jr; 
- 25/5, 19h, mesa redonda “Iniciativas de Geoturismo no Estado do Rio de Janeiro”, coordenada pela 
professora Nely Palermo, com Kátia Mansur (UFRJ) falando sobre Geoturismo no Geoparque Costões e 
Lagunas; Julio Almeida (UERJ), falando sobre o Mapa GeoRodoviário do ERJ: Aplicação no Geoturismo e 
Fernando Pessoa, falando sobre Geoturismo em Trilhas de Montanha – Travessia Petrópolis a 
Teresópolis. A professora Nely Palermo falou sobre o APP de Geoturismo da Cidade do Rio de Janeiro 
(Geologia na Palma da Mão).
b) No Dia do Geólogo 2021:
- 29/5, 16h, comemoração do Dia do Geólogo 2021, com a mesa redonda “Propostas Públicas e Projetos 
na Área de Geologia e Mineração”, coordenada por Tayla Werneck (SBG-RJ/ES) e Renato Ramos (APG-
RJ), com representantes do DRM-RJ (Thaís Pimenta), SGB/CPRM (Felipe Tavares), Fundação GeoRio 
(Nelson Meirim) e da Agência Nacional de Mineraçao – ANM;
- 29/5, durante a mesa redonda, foram lembrados os geólogos que nos deixaram em 2021, 
representados pela homenagem ao professor Kenitiro Suguio, feita pelo professor João Wagner de 
Alencar Castro, do Museu Nacional;
- 18h, Quizz Geológico, com Capítulos Estudantis e Centros Acadêmicos; intervalo com atração musical 
e sorteios, coordenado pela diretora Tayla Werneck.
2. Dez Anos do Megadesastre da Região Serrana (RJ): Consequências, Atuações, Desdobramentos e 
Atualidade - Evento organizado pela SBG-RJ/ES, sob a coordenação da diretora Ana Caroline Dutra, com 
a participação de geólogos que atuaram na linha de frente, na época do desastre e pós desastre, e de 
desdobramentos posteriores relacionados ao evento catastrófico, que completou dez anos em 11 de 
janeiro de 2021.
O evento foi realizado no dia 14/01, na modalidade virtual, pelo canal SBG no YouTube e através do 
Facebook do Núcleo RJ-ES (@sbgrjes).
Participaram da Mesa Redonda, coordenado pela diretora Ana Caroline Dutra, os profissionais e 
pesquisadores Aline Freitas (diretora de geologia do DRM-RJ/Serviço Geológico do Estado do Rio de 
Janeiro); Ingrid Lima (JICA); Larissa Lago (PUC-Rio/Yang/ABMGeo); Rafael Melo (SGB/CPRM) e Thiago 
Dutra (SGB/CPRM e ABGE/NRRJ/ES).
3. Pré-Lançamento do Aplicativo sobre Geologia do Estado do Rio de Janeiro, “Geologia na Palma da 
Mão” - A SBG-RJ/ES apoia o projeto da professora Nely Palermo, de criação do aplicativo “Geologia na 
Palma da Mão”, para divulgação da Geologia do Estado do Rio de Janeiro, projeto este aprovado pelo 
BNDES para financiamento parcial. O projeto está em andamento, com pré-lançamento do produto 
durante as comemorações do Mês do Geólogo 2021, na Mesa Redonda “Iniciativas de Geoturismo no 
Estado do Rio de Janeiro”, coordenada pela professora Nely Palermo.
4. Participação no Geoblog da SBG e Revista Super Interessante: “Deriva Continental” - O Núcleo 

Realizações - Organização/Promoção/Realização de eventos técnico-cientícos *
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participou da primeira edição do Geoblog “Deriva Continental”, que a Sede implementou para divulgação 
cientifica, em parceria com a Revista Super Interessante.
Na pauta da primeira edição, o “Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que se formou na “Fronteira” entre a 
América do Sul e a África”, pelo professor Claudio de Morrison Valeriano, da UERJ. A formação 
geológica do Pão de Açúcar foi objeto de um painel do Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ, 
elaborado pelos pesquisadores Claudio de Morrison  Valeriano e Julio Almeida. 
A participação do Núcleo no Geoblog “Deriva Continental” ficou sob a coordenação do diretor de 
Programação Científica e Tecnológica, Hermínio Araújo.
5. Geosudeste 2021 – Adiamento em Decorrência da Pandemia de COVID-19 - A realização do 
Geosudeste 2021 – 17º Simpósio de Geologia do Sudeste e 21º Simpósio de Geologia de Minas Gerais, 
programado para acontecer em 2021, no Espírito Santo, foi adiado, passando a ser previsto para o 
segundo semestre de 2023, por uma decisão do Conselho Diretor da SBG, que reagendou o 51º CBG, 
antes programado para 2022,  para o ano de 2024, o que levou à reprogramação dos Simpósios 
Regionais para 2023.
O processo foi interrompido em março de 2020, levado pelo adiamento do 50º Congresso Brasileiro de 
Geologia, reprogramado para junho de 2021 (que seria o ano do Geosudeste) e a indefinição sobre os 
próximos eventos, como o 51º Congresso Brasileiro de Geologia, antes previsto para 2022, em Belo 
Horizonte, MG.
No decorrer do ano de 2021, não houve interação com os representantes do Espírito Santo, em especial 
com a UFES, como resultado da paralisação das atividades presenciais, o que levou a diretoria executiva 
a passar a considerar a realização do evento na Cidade do Rio de Janeiro, por absoluta falta de 
condições de infraestrutura, logística e equipe organizadora no ES.
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1. Apoio a Semanas Acadêmicas e Eventos Promovidos pelos Estudantes de Geologia - Como 
instrumento de aproximação com a comunidade de alunos de Geologia na área de jurisdição do Núcleo, 
a diretoria executiva apoia as iniciativas das Semanas Acadêmicas de Geologia das diversas 
Universidades, na modalidade de patrocínio, assim como os eventos de menor porte, com uma verba 
correspondentemente menor. Como contrapartida, é solicitada a exposição da marca da SBG, espaço 
para SBG na abertura dos eventos, além de temas de interesse da Sociedade e do público-alvo.
O único evento realizado foi a X SEGEO -  Semana de Estudos Geológicos da Universidade do Espírito 
Santo / VIII Semana de Geologia do Espírito Santo, entre 22 e 26 de novembro, com patrocínio do Núcleo 
RJ/ES.
2. Apoio financeiro aos Associados/Associadas do Núcleo para participação no 50CBG
Em virtude da difícil situação financeira para organização do 50º CBG e do pedido de sua Comissão 
Organizadora para melhorar os índices de inscrições pagas, a diretoria executiva do Núcleo aprovou 
proposta de apoiar os autores associado(as) que estavam com o pagamento em aberto, o que poderia 
beneficiar 25 associados(as) (18 estudantes e 7 Pós-Graduados) do RJ e ES, assim como o apoio aos 
sócios(as)-autores que pagaram suas inscrições, com o Núcleo oferecendo a inscrição em um mini-
curso do evento. Ao final do processo, foram custeadas inscrições aos(às) associados(as) com 
dificuldade de inscrição e de 49 inscrições em minicursos, de associados(as) inscritos(as), forma 
encontrada pela Diretoria Executiva para apoiar seus associados(as) quites, bem como fortalecer a 
receita do evento.
3. No exercício de 2021 foi dada continuidade ao Plano de Divulgação e Mídias Sociais da SBG-RJ/ES, 
coordenado pelas diretoras Ana Caroline Dutra e Tayla Werneck, que manteve no ar o sítio do Núcleo, no 
endereço http://www.sbg-rj.org.br e os perfis no Instagram (@sbgrjes2) e Facebook (SBG Nucleo RJ).
4. A comunicação com os sócios é realizada também via correspondência eletrônica, com os endereços 
sbg.rjes@gmail.com e marketing.sbgrjes@gmail.com.
Também continua no ar o domínio www.49cbg.com.br, com as informações e a memória do 49º 
Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em agosto de 2018, na Cidade do Rio de Janeiro.

Realizações - Apoio à organização de eventos técnico-cientíco *
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1. Edição do Calendário de Mesa 2022 teve como base doze fotografias de cunho geológico, a maioria 
delas fornecidas pelo diretor Hermínio Araújo Jr., uma vez que os associados não atenderam ao 
chamado de contribuições. O projeto do Calendário da SBG-RJ/ES foi coordenado e executado pela 
diretora Tayla Werneck, para distribuição entre todos os associados, assim como aos diretores da Sede 
e presidentes de Núcleos da SBG e principais parceiros (entidades, instituições). O Calendário apresenta 
as principais datas de interesse da SBG e do Núcleo, com o objetivo de aproximação com os associados 
e parceiros, sendo proposta do Núcleo torná-lo permanente.
2. Divulgação do livro Meso-Cenozoic Brazilian Offshore Magmatism -Geochemistry, Petrology, and 
Tectonics, editado pelo professor Anderson Santos, da UERJ;
3. Manutenção do Domínio 49SBG na Internet - Com o objetivo de manter no ar o registro histórico das 
informações sobre o 49º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em 2018, a diretoria executiva do 
Núcleo autorizou a renovação do registro do domínio do 49CBG (www.49cbg.com.br), criado em 
19/07/2017 e renovado em 19/07/2021, com renovação por mais dois anos (até 19/07/2023). 

1. Curso “Fundamentos Básicos do Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – Junho 2021- O Núcleo 
promoveu o curso, iniciado em 8 de junho, às terças e quintas-feiras, totalizando 24 horas/aula. Foram 
instrutoras as engenheiras químicas e especialistas em Avaliação de Risco e Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas, Mariana Milani e Marcella Lopes. O curso teve a participação de 23 pessoas, sendo 14 
inscritos pagantes e os demais cortesias. 
2.  Curso “Fundamentos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – Outubro 2021 - O Núcleo 
promoveu o curso entre 19/10 e 11/11, com aulas on line, às terças e quintas, utilizando a plataforma da 
SBG, com a professora Marcella Lopes, Consultora Ambiental e Engenheira Química, com dez anos de 
experiência na área de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Houve a participação de 14 inscritos, 
tendo sido pagos, pelo Núcleo, 2 instrutores e um monitor da Sede. O Núcleo contou com suporte e 
infraestrutura da SBG-Sede.  Conforme deliberado, o curso teve toda a renda destinada à Sede.
3. Os cursos contaram com o apoio da ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e 
Ambiental) e da ABMGeo (Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências), além do suporte e 
infraestrutura da SBG-Sede.

Realizações - Lançamento de Livros, periódicos e outras publicações *

Realizações - Realização de minicursos e oficinas *
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1. As comemorações do Mês do Geólogo e do Dia do Geólogo 2021, realizadas de forma virtual, em 
parceria com a APG-RJ e diversas entidades profissionais e acadêmicas;
2. A Mesa Redonda virtual “Propostas Públicas e Projetos na Área de Geologia e Mineração”, realizada 
no Dia do Geólogo 2021, coordenada pela SBG-RJ/ES e APG-RJ, com a participação de DRM-RJ/Serviço 
Geológico do Estado do Rio de Janeiro, Agência Nacional de Mineração - ANM, Fundação Geo-Rio e o 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM;
3. A Mesa Redonda virtual “Dez Anos do Megadesastre da Região Serrana (RJ): Consequências, 
Atuações, Desdobramentos e Atualidade”, refletindo sobre os dez anos do Magadesastre, ocorrido em 
11 de janeiro de 2011;
4. A participação da SBG-RJ/ES no Conselho Curador da Fundação Geo-Rio;
5. A participação no Grupo em Defesa do DRM-RJ (“Em Defesa do DRM-RJ! Por um Serviço Geológico do 
Rio de Janeiro! Pela Geologia em Defesa da Sociedade!”), coordenado pela APG-RJ e que resultou na 
“Carta ao Presidente do DRM-RJ”;
6. Apoio ao Processo Eleitoral da ASDRM – Associação dos Servidores do DRM-RJ. O processo foi 
realizado em 5/11/2021, tendo a diretoria da ASDRM agradecido o apoio e parceria da SBG para o 
sucesso do pleito;
7. A proposta do Núcleo RJ/ES junto ao Conselho Diretor da SBG para revisão de valores de anuidades 
para alunos de Pós-Graduação, tornada realidade no exercício de 2022, com a criação da figura do 
“Sócio Efetivo Pós-Graduando”, com anualidade diferenciada;
8.  A estratégia de apoiar os eventos promovidos pelos estudantes, com patrocínio das Semanas 
Acadêmicas de Geologia, foi prejudicada pela Pandemia, o que forçou ao cancelamento de eventos ou 
na realização de eventos virtuais. No exercício, foi apoiado o evento X SEGEO -  Semana de Estudos 
Geológicos da Universidade do Espírito Santo / VIII Semana de Geologia do Espírito Santo;
9. O apoio financeiro ao 50º Congresso Brasileiro de Geologia, possibilitando a participação de 
associados(as) no Congresso e em MiniCursos;
10. A divulgação, via mídias sociais, de cartas, manifestações e campanhas da SBG e seus parceiros;
11. Durante o período, manteve-se a aproximação com a Associação Brasileira de Geologia de 
Engenharia e Ambiental – ABGE/Núcleo Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, a Divisão de Recursos 
Minerais do Clube de Engenharia, a Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo - ABGP, a Sociedade 
Brasileira de Geofísica – SBGf, a Associação Brasileira de Mulheres em Geociências - ABMGeo e com a 
Câmara de Geologia e Minas do CREA-RJ.
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Sim

Não

Sim

Não

Flavio Luiz da Costa Erthal

Diretor Secretário

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Diretor Financeiro

Diretor de Programação Técnico-Cientí�co

Diretor de Comunicação e Publicações

Diretor Adjunto

Certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas *

Estou ciente que, após aprovação na Assembleia Geral da Sociedade estas informações

serão publicadas no site da SBG

*

Responsável pelo preenchimento *

Função *
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flavio.erthal@gmail.com

Este formulário foi criado em Sociedade Brasileira de Geologia.

E-mail *
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