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GEOLOGIA 

Juliano, 6º semestre 

do curso de Geologia 



O QUE É GEOLOGIA? 

 Ciência que estuda a origem, a formação, a 

estrutura e a composição da estrutura da Terra e 

os fenômenos formadores da mesma, que agem 

não somente sobre a superfície, como também em 

todo o interior do nosso planeta. 

 

  Também procura determinar cronologicamente a 

evolução geral, as modificações estruturais, 

geofísicas e biológicas ocorridas na história da 

Terra, ou seja, procura entender as alterações 

sofridas por nosso planeta ao longo do tempo. 



Figura 1- Grand Canion (EUA) e sua sucessão estratigrafica 



ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GEÓLOGO 
 

 Engenharia 

Fazer o levantamento geológico e geotécnico de áreas para a construção de represas, túneis e estradas. 

 

 Geofísica 

Pesquisar os fenômenos elétricos, térmicos, magnéticos, gravitacionais ou sísmicos do planeta. 

 

 Geologia ambiental 

Planejar a ocupação de territórios e avaliar o risco geológico (erosões, enchentes e deslizamentos) a que essas 
regiões possam estar submetidas. Recuperar solos  e águas contaminadas. 

 

 Geologia forense 

Aplicar técnicas de geologia para elucidação de crimes. 

 

 Geologia do petróleo 

Localizar e explorar reservas petrolíferas e de gás natural, dentro da área de recursos energéticos. 

 Hidrogeologia 

Descobrir depósitos de água subterrâneos e planejar sua exploração de forma a garantir a pureza das águas. 

 

 Mineração 

Estudar minerais e gemas, descrevendo e quantificando suas propriedades para uso industrial ou em joias. 

 

 Paleontologia 

Localizar sítios que guardam fósseis, de modo a proteger o patrimônio paleontológico nacional. 
 



 

 

 No Brasil, a profissão Geólogo é regulamentada 

pelo Confea - Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia e fiscalizada pelos Conselhos 

Regionais, instalados em todos os estados brasileiros. 
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GEOLOGIA AMBIENTAL 
 

 Atributos do Geólogo Ambiental: 

 

 caracterização de zonas ambientalmente desqualificadas, 
que coloquem em risco o homem e o meio ambiente. 

 

 qualidade ambiental do ar, do solo, DA ÁGUA QUER 
SUBTERRÂNEA OU SUPERFICIAL, do ruído e a 
integração destas componentes na a vida do homem. 

 

  Nesta perspectiva o Geólogo Ambiental tem como 
preocupação o ordenamento do território, e a previsão de 
locais potencialmente sujeitos a catástrofes tais 
como sismos, tsunamis, movimentos de massa, etc.  

 

 Promove também a remediação de antigas minas, depósitos 
abandonados de material mineiro (escombreiras), e aterros. 



Fonte: http://ecojaimemoniz.wordpress.com/author/jaimemoniz/page/4/ 



CALCÁRIO 

  O calcário é uma 

rocha de formação 

cárstica, que produz 

relevos formados por 

dissolução e que 

representa cerca de 

10% da superfície 

terrestre. Entretanto, 

esse mineral não pode 

ser extraído sem 

causar impactos no 

meio ambiente. 

Fonte: 

http://www.moinhosaurora.com.br/quartzo.asp 



IMPACTO DA MINERAÇÃO DE 

CALCÁRIO NA ÁGUA 

 Aumento da 

quantidade de 

sedimentos nos 

corpos d’água; 

 

 

 

Fonte: 

http://wikigeo.pbworks.com/w/page/36433698/Assoreamento 



Contaminação das águas superficiais por descarga de 

águas residuais 

Fonte: 

http://pt.wikinoticia.com/cultura%20cient%C3%ADfica/ecologia%20e%20ambiente?start=14

92 



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO 

Fonte: http://arquitectura-sustentavel12.webnode.pt/dicionario/l/ 



SUBSIDÊNCIA 

Fonte: http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/interacao/inter12.html 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A mineração, não só de calcário, causa grandes 

impactos ambientais não so na água como 

também: Impacto visual e sonoro, poluição do ar 

pela poeira produzida na extração e 

processamento do produto, no habitat animal e 

vegetal, entre outros. 


