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ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS - APSG 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014 
 
 

Objetivo 

Sistematizar as principais ações desenvolvidas pela Associação Profissional Sul-

Brasileira de Geólogos – APSG no decorrer de 2014, para fins de memória e transmissão de 

informações aos nossos associados. 

 

1. CONFIGURAÇÃO DO SITE DA APSG, CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL E AUMENTO DE BANDA 

DO SITE 

Edição da homepage da Associação, divulgando notícias sobre cursos, simpósios, 

congressos, palestras e outros, bem como disponibilizando informações aos associados e 

público em geral (estatuto, composição da diretoria, tabela de honorários profissionais, 

legislação profissional). No ano de 2014 foram divulgadas 22 ofertas de emprego ou 

propostas para realização de serviço a Geólogos no RS. Além disso, foram criadas contas 

de e-mails para comunicação da Diretoria. 

No segundo semestre houve a necessidade de aumento de banda do site para 

comportar o número de acessos e downloads. 

 

Figura 1 – Layout do site da Associação (apsgeo.com.br). 



2. SEMINÁRIO DO DIA DO GEÓLOGO – PALESTRA “MONITORAMENTO DE CO2 EM SITES DE 

ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO” 

Seminário voltado à valorização e aperfeiçoamento dos profissionais na área de 

geociências, relativo ao “Dia do Geólogo”. Apresentação do projeto de pesquisa 

desenvolvido no CEPAC/PUCRS, trazendo informações sobre o laboratório de campo para 

condução de experimentos controlados de liberação de CO2 em subsuperfície para 

avaliação de ferramentas de monitoramento. 

 Dia 30 de maio de 2014; 

 Local: Sede da CPRM/POA, em Porto Alegre, RS; 

 Palestrante: Clarissa Lovato Melo, Geóloga, Centro de Excelência em Pesquisa e 

Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono (CEPAC-

PUCRS). 

 

Figura 2 – Apresentação do Seminário do “Dia do Geólogo”. 

 

 

Figura 3 – Participantes do Seminário realizado na Sede da CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 



 

Figura 4 – Palestra da Geol. Clarissa L. Melo. 

 

3. REUNIÕES DA APSG 

Realização de 10 reuniões da Entidade de Classe durante o ano (10/02, 15/04, 

27/05, 30/05, 09/06, 25/08, 06/10, 03/11, 02/12 e 19/12/14). Os principais assuntos 

discutidos foram: realização de cursos e treinamentos para capacitação dos profissionais 

(Lago Guaíba, licenciamento ambiental e mineral, uso da água, mineração de areia, 

responsabilidade técnica e ética profissional, gerenciamento de áreas contaminadas, 

geologia estrutural, etc), avaliação financeira da Entidade, reativação de palestras voltadas 

ao mercado de trabalho, Marco Regulatório da Mineração, criação do Sindicato de Geólogos 

(SINGEO-SUL), preenchimento da ART citando a APSG e repasse de percentuais de ARTs, 

realização de boletim informativo aos sócios, banco de currículos e Projeto de Lei 

Complementar PLC 117 (Lei do Geofísico). 

  

Figura 5 – Reuniões de Diretoria e Assembleias abertas aos associados. 

 



4. APSG PRESENTE NO XIV ENCONTRO ESTADUAL DE ENTIDADES DE CLASSE – EESEC 

Participação dos Geólogos Nilson Meucci e Gustavo Amorim Fernandes no evento 

promovido pelo Crea-RS. Sob o tema "O Futuro das Engenharias" esteve em pauta a gestão 

eficiente, a maior autonomia, a valorização e o fortalecimento das profissões da área 

tecnológica em suas áreas de abrangência. 

 Dias 25 a 27 de setembro de 2014; 

  Local: Passo Fundo, RS. 

 

 

Figura 6 – Participação dos representantes da Associação no XIV EESEC. 

 

5. PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRAVATAÍ 

- GESTÃO 2014/2016 

Cadastramento da Entidade no órgão, indicando como seu representante o Geol. 

Sérgio Luiz Cardoso. Os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica são colegiados 

instituídos oficialmente pelo Governo do Estado, formados majoritariamente por 

representantes da sociedade e de usuários das águas. Considerados como verdadeiros 

"parlamentos das águas", sua função é discutir e deliberar sobre os assuntos de interesse 

comum aos diversos usuários da água de uma bacia hidrográfica. 

 

6. APSG PRESENTE NO 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

Indicação das Geólogas Rosemary Hoff (1ª Secretária) e Magda Bergmann 

(Presidente) para participação no evento nacional de maior relevância na área Geologia; 

contando com a presença de estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais de 

diversos segmentos, que inclui pesquisadores, professores de instituições de ensino e 



pesquisa, representantes de empresas governamentais, gestores públicos, lideranças 

políticas, empresários do setor mineral, petrolífero, de recursos hídricos, meio ambiente e de 

áreas afins, além de organizações não governamentais vinculadas à área. 

O evento, promovido pela SBG, foi marcado pela Mesa Redonda da Federação 

Brasileira de Geologia – FEBRAGEO, ocorrida em 24 de setembro p.p., tendo como temas 

principais: mercado de trabalho nos setores públicos e privados; ensino, pesquisa, inovação 

e capacitação continuada; economia nacional – minérios, petróleo e gás; gestão territorial e 

geologia aplicada à engenharia e agronomia; recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 Dias 21 a 26 de setembro de 2014;  

 Local: Centro de Convenções, em Salvador, BA. 

 

 

Figura 7 – Mesa Redonda da FEBRAGEO, composta pelos Geólogos Flávio Erthal, Eduardo Salamuni e 

Magda Bergmann. 

 

 

Figura 8 – Apresentação da Geol. Magda Bergmann (APSG), acerca do mercado de trabalho para geólogos no 

Rio Grande do Sul (dados fornecidos pela CEGM/Crea-RS). 

 



 

Figura 9 – Participantes da Mesa Redonda da Febrageo. 

 

7. CURSO DE “RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE E 

DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL” 

O Curso apresentou aos profissionais que atuam na área ambiental um panorama 

da legislação ambiental brasileira, bem como a responsabilidade por danos ambientais 

decorrentes de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras ou causadores de 

degradação ambiental. Evento voltado a profissionais da geociências, ciências ambientais, 

engenharias, direito e áreas afins. 

 Dia 17 de outubro de 2014; 

 Local: Sede da Mútua-RS, em Porto Alegre, RS; 

 Palestrante: Adv. Fabiana Figueiró. 

 

 

Figura 10 – Participantes do curso promovido pela APSG. 

 



 

Figura 11 – Palestrante do Curso, a Adv. Fabiana Figueiró (à esquerda). 

 

8. CURSO DE “GEOLOGIA ESTRUTURAL: RECONHECIMENTO DE FALHAS” 

O curso foi dividido em aulas teóricas (Sede da CPRM/POA, em Porto Alegre, RS) e 

práticas (região de Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Canguçu, Rosário do Sul, Jaguari 

e Nova Santa Rita), tendo por objetivo o reconhecimento e caracterização de falhas e zonas 

de cisalhamento. Voltado principalmente aos profissionais da área de geociências que 

atuam em trabalhos de campo (consultores e órgãos de pesquisa e licenciamento mineral) e 

com interesse no conhecimento e aperfeiçoamento profissional. 

 Dias 13, 14, 19, 20 e 21 de novembro p.p. (teóricas), bem como de 05 a 07 de dezembro 

p.p. (prática de campo); 

 Instrutor: Prof. Dr. Ruy Paulo Philipp, Geólogo, Departamento de Mineralogia e Petrologia 

– DEMIPE do Instituto de Geociências/UFRGS. 

 

 

Figura 12 – Aula teórica do curso, realizado na Sede da CPRM – Serviço Geológico do Brasil. 



 

Figura 13 – Participantes do curso promovido pela APSG. 

 

 

Figura 14 – Saída de Campo do curso. 

 

9. SEMINÁRIO “POTENCIALIDADES DO MERCADO DE TRABALHO PARA GEÓLOGOS NO RS – UM 

FOCO NOS FORMANDOS E RECÉM-FORMADOS” 

Evento organizado pela APSG em parceria com o Centro Acadêmico de Estudantes 

de Geologia da UFRGS (CAEG/UFRGS). 

 Dia 13 de novembro de 2014; 

 Local: Auditório do Instituto de Geociências/UFRGS – Campus do Vale, Porto Alegre, RS. 



 

Figura 15 – Cartaz do Seminário promovido pela APSG em conjunto com o Centro Acadêmico de Estudantes 

de Geologia da UFRGS (CAEG/UFRGS). 
 

 

Figura 16 – Fotos de alguns dos palestrantes presentes ao evento, representando Entidades e órgãos públicos. 



 

Figura 17 – Participantes do Seminário. 

 

10. MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DO SITE DA APSG 

Manutenção do registro do domínio da homepage da Associação na internet 

(apsgeo.com.br), possibilitando a divulgação de notícias sobre cursos, simpósios, 

congressos, palestras e outros, bem como disponibilizando informações aos associados e 

público em geral. 

 

 

Figura 18 – homepage da Associação (apsgeo.com.br). 

 

 

 



11. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E PALESTRA “O CENÁRIO DA GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: HISTÓRICO NO BRASIL E OUTROS PAÍSES, ATERROS 

SANITÁRIOS, COMPARATIVOS DE CUSTOS, ALTERNATIVAS E PERSPECTIVAS” 

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Raul Oliveira Neto (Unipampa), Engenheiro de 

Minas, voltado aos profissionais do Sistema Confea/Crea. 

 Dia 19 de dezembro de 2014; 

 Local: Sede da Mútua-RS, em Porto Alegre, RS. 

 

 

Figura 19 – Cartaz da reunião de encerramento e palestra do Prof. Dr. Raul Oliveira Neto. 

 

 

Figura 20 – Palestra do Prof. Dr. Raul Oliveira Neto (Unipampa). 



 

Figura 21 – Placa de Serviços Meritórios concedida ao Geol. Ivam Luis Zanette, ex-presidente da APSG. 

 

 

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2015. 


