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ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS - APSG

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016
Objetivo
Sistematizar as principais ações desenvolvidas pela Associação Profissional SulBrasileira de Geólogos – APSG no decorrer de 2016, para fins de memória e transmissão de
informações.
1. MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FISCAL
No exercício de 2016 a Associação manteve atualizados seus dados e regularização junto
aos órgãos públicos (Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, FGTS).

2. REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 01-03/2016 DA ASSOCIAÇÃO
 Data de realização e local: 7/3/2016, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º
andar, Porto Alegre, RS);
 Assuntos discutidos: eventos da APSG; apoio da APSG a eventos em geociências no RS;
apoio às demandas nacionais junto à Febrageo.

3. REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 01-04/2016 DA ASSOCIAÇÃO
 Data de realização e local: 18/4/2016, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º
andar, Porto Alegre, RS).
 Assuntos discutidos: encaminhamentos da ata de posse da nova diretoria; Dia do Geólogo
2016; cursos da APSG.
4. PALESTRA “O ENSINO DE GEOLOGIA E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS”
Como parte integrante das atividades da Associação Profissional Sul-Brasileira de
Geólogos (APSG) alusivas ao “Dia do Geólogo 2016”, o Geólogo Marco Antônio Fontoura Hansen
(Reitor da UNIPAMPA) apresentou palestra sobre a formação e a atuação do Geólogo. A palestra
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contou com a presença de gestores e diretores de órgãos públicos, professores, consultores e
estudantes de geologia.
 Data de realização e local: 30/5/2016, no auditório do SENGE-RS, em Porto Alegre, RS (Av.
Érico Veríssimo, n.º 960, 4º andar, bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS).

5. WORKSHOP “GESTÃO SEGURA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS”
Nos dias 2 e 3 de junho de 2016 transcorreu o Workshop GESTÃO SEGURA DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS – realização da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas/ABAS com o
apoio institucional da APSG, FEBRAGEO e CPRM. O evento contou com a presença da Secretária
Estadual de Meio Ambiente, Ana Pelini, e com o Diretor do Departamento de Recursos
Hídricos/DRH. O foco dos trabalhos foi a proposta de formas de gestão integrada como ferramenta
de controle da qualidade e do montante de água a ser atribuída aos Recursos Hídricos, de maneira
a gerenciar os conflitos de interesse nesta área. O Diretor do DRH discorreu sobre a ação do
Sistema de Outorga de Água Subterrânea SIOUT- módulo de autorização prévia. Espera-se que o
sistema desenvolvido pela parceria DRH-UFLavras agilize a concessão de autorização prévia dos
poços perfurados para explotação de águas subterrâneas. O Diretor justificou ainda os muitos
processos indeferidos em função no aguardo do cumprimento de exigências feitas pelo DRH.
Palestraram sobre caracterização e gestão de aquíferos subterrâneos o geólogo José Luis
Machado, da CPRM, e o Engenheiro Antonio Eduardo Lanna. O geólogo e professor José Eloi
Guimarães Campos, da UnB, apresentou o trabalho “Critérios para determinação de vazões
outorgáveis em mananciais subterrâneos: aplicações no Distrito Federal”, que consiste na
modelagem em SIG dos parâmetros hidrogeológicos, hidráulicos e de uso de solo, se constituindo
uma ferramenta simples e eficiente para a definição de vazões para outorga de direito de uso das
águas subterrâneas. O fechamento do evento coube ao Geólogo Claudio Oliveira, Presidente da
ABAS, que abordou o tema “participação da ABAS e legislação pertinente às águas subterrâneas”.
O evento obteve a participação efetiva de mais de 160 pessoas, entre técnicos do setor, gestores,
estudantes e membros do Ministério Público.
 Data de realização e local: 2 a 3/6/2016, no IPH/UFRGS (Av. Bento Gonçalves, n.º 9.500,
Bairro Agronomia, Porto Alegre, RS).
 Realização: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS, Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, por meio da SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Associação
Profissional Sul-Brasileira de Geólogos - APSG.

 Público Alvo: perfuradores, técnicos, membros do Ministério Público, acadêmicos, servidores
dos órgãos gestores, representantes de Secretarias Municipais e Estaduais, sociedade civil
organizada, profissionais dos setores ligados à perfuração de poços e água subterrânea.

6. REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 01-08/2016 DA ASSOCIAÇÃO
 Data de realização e local: 29/8/2016, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º
andar, Porto Alegre, RS).

7. REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 01-12/2016 DA ASSOCIAÇÃO
 Data de realização e local: 2/12/2016, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º
andar, Porto Alegre, RS).

8. APSG PRESENTE NO 48º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA
Participação dos Geólogos Magda Bergmann (Presidente), Rosemary Hoff (2ª Vice
Presidente), Gustavo Amorim Fernandes (1º Tesoureiro) e Leandro Leal de Leal
(representante no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí) no evento
nacional de maior relevância na área de Geologia; contando com a presença de estudantes
de graduação e pós-graduação, pesquisadores, professores de instituições de ensino
superior, gestores públicos, lideranças políticas, empresários dos setores mineral, petrolífero,
recursos hídricos, meio ambiente e áreas afins, além de organizações não governamentais
vinculadas à área.
O evento, promovido pela SBG, foi marcado pela reunião de Conselho da Federação
Brasileira de Geologia – Febrageo, ocorrida em 11 de outubro de 2016, tendo como tema
principal a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
 Data de realização e local: 11/10/2016, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto
Alegre, RS.

9. ELEIÇÃO DA FEBRAGEO
Criação da Comissão Eleitoral Regional - Núcleo RS, designada pela Diretoria da
APSG, para realização do Processo Eleitoral de escolha da nova Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Geólogos – Febrageo para o triênio 2017/2019.
Consideraram-se válidos os votos recebidos por meio de CÉDULA ELEITORAL

ELETRÔNICA, com o objetivo de facilitar a manifestação de todos os geólogos. O Processo
Eleitoral Regional se encerrou no dia 5 de dezembro de 2016, às vinte e três horas e cinquenta
e nove minutos.

10. CARTA DE APOIO CIENTEC
Em 22/11/2016 o Governo do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia
Legislativa, para votação em regime de urgência, pacote de medidas que inclui, entre outros
pontos, a extinção da CIENTEC.
Assim, foi assinado pela entidade um documento em apoio à manutenção da
Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, para continuidade dos serviços tecnológicos
e pesquisa em prol da sociedade gaúcha e suas gerações futuras.
Porto Alegre, 29 de maio de 2017.

Geol. Magda Bergmann,
Presidente da APSG – Gestão 2016/2017.

