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O QUE É GEOCIÊNCIAS 

Área que abrange disciplinas científicas sobre o estudo da Terra, as GEOCIÊNCIAS analisam rochas, 
atmosferas, placas tectônicas, oceanos, entre outras composições do planeta. Por isso, profissionais do ramo 
têm conhecimentos de Geologia, Oceanografia, Topografia ou Mineralogia, de acordo com a especialização 
escolhida. No currículo, matemática, física, química e geografia se destacam no início do curso, que também 
pode ter disciplinas mais específicas como paleontologia (ciência que estuda os fósseis e o passado da vida na 
terra), petrologia (trata da origem e história das rochas), ou até mesmo hidrogeoquímica, o estudo das 
diferentes composições da água no ambiente. 

Quando não estão analisando amostras em laboratórios, profissionais de GEOCIÊNCIAS partem para campo. 
Realizam estudos tanto em desertos ou florestas quanto em áreas urbanas, auxiliando especialmente grandes 
obras. De acordo com a especialização escolhida, geocientistas realizam pesquisas sobre erosão do solo, 
análise topográfica de terrenos, terremotos e vulcões. Eles também estudam as rochas, suas composições, 
exploram e analisam jazidas minerais, carvão, gás natural e petróleo, além de analisarem o clima para 
compreenderem como todos os elementos e características do planeta interagem entre si. 

Tão intrigantes para o homem quanto outras disciplinas científicas, as GEOCIÊNCIAS surgiram com as 
primeiras civilizações da antiguidade, especialmente gregos e egípcios. Os filósofos gregos, por exemplo, 
foram os primeiros a questionarem sobre a origem e composição de rochas, características da terra, do mar e 
da atmosfera que os cercavam. Ao longo dos séculos, o aparecimento de fósseis e tentativas de desvendar a 
ocorrência de terremotos, estimulou ainda mais os estudos na área – muitas vezes contestados pelos dogmas 
da Igreja Católica. 

Diversos cientistas elaboraram estudos nas áreas de GEOCIÊNCIAS, e entre eles se destacou o trabalho do 
escocês Charles Lyell, que em 1830 escreveu a obra “Princípios da Geologia”, em que não só citava aspectos 
físicos, mas também químicos e biológicos da composição de elementos terrestres, como rochas e fósseis. No 
século XX, o surgimento de diversas tecnologias permitiu a datação da idade das rochas e com essa análise, 
cientistas puderam determinar características importantes da vida na Terra. 

Ao sugerir que há 200 milhões de anos os continentes estavam juntos em uma única massa continental, o 
geofísico alemão Alfred Wegener se tornou mundialmente famoso e marcou para sempre os estudos na área 
de GEOCIÊNCIAS. Em 1915 ele publicou seu livro “A Origem dos Continentes e dos Oceanos”. Entre outras 
ideias, ele defendia a Teoria da Tectônica das Placas para descrever os deslocamentos dos continentes ao 
longo dos anos. 

Na grande área GEOCIÊNCIAS há inúmeras especializações que podem ser escolhidas de acordo com a área de 
estudo desejada. Confira quais são as principais: 

 Cristalografia – estuda e classifica cristais de acordo com suas estruturas, formas e leis que 
determinam o processo de formação. 

 Estratigrafia – estuda as possibilidades e características de estratos ou camadas de solos e rochas 
formadas em um determinado corte geológico. 

 Geologia ambiental – estuda como o homem interage com os ambientes da Terra para minimizar 
impactos e a degradação ambiental, evitando, por exemplo, enchentes e deslizamentos. 

 Gemologia – analisa e identifica pedras preciosas, bem como determina suas características, 
formações e classificação. 



 Geofísica – investiga fenômenos físicos que afetam a Terra, como magnetismo, abalos sísmicos, 
gravidade e fenômenos elétricos. 

 Geologia do petróleo – localiza e explora reservas petrolíferas de gás natural para captação de 
recursos energéticos. 

 Hidrogeologia – estuda a ocorrência de água subterrânea em lençóis freáticos, exploração e formas de 
utilização desses recursos hídricos. 

 Mineralogia – dedica-se ao estudo da composição química, propriedades físicas, estrutura, aparência e 
ocorrências de rochas e minerais. 

 Pedologia – analisa as características do solo, sua formação, origens e classificações. 

 Petrologia – pesquisa a origem, ocorrência e estrutura e história da formação das rochas e minerais. 

 Sismologia – estuda as ondas sísmicas e terremotos gerados pelas placas tectônicas. 

Há distintas ofertas de cursos de graduação em áreas da Geociências. A mais comum é a Geologia, mas há 
opções de graduação em Geofísica, Ciências Ambientais, entre outras. 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O STAND DE GEOCIÊNCIAS 

O Programa Ciência Itinerante é um projeto que objetiva a popularização das ciências e do conhecimento nos 
âmbitos interno e externos do IF Baiano. A organização é feita por grupos que se reúnem periodicamente para 
desenvolver trabalhos de estudos e de pesquisas voltados para um tema predefinido. O resultado desse 
processo é socializado através da participação do Projeto em Feiras, Exposições, Encontros Acadêmicos, etc. 

O Stand de Geociências faz parte desse programa e tem como objetivo principal compartilhar o conhecimento 
acadêmico-científico das áreas de Geologia e Geografia construído pelos estudantes e as comunidades, 
servindo de estratégia para a popularização das ciências. 

A Geologia pode ser definida como sendo a ciência que estuda a Terra em todos os seus aspectos, isto é, a 
constituição e estrutura do globo terrestre, as diferentes forças que agem sobre as rochas, modificando assim 
as formas do relevo e a composição química original dos diversos elementos, a ocorrência e a evolução da 
vida através das diferentes etapas da história física da terra. Pode ser classificada em: 

 

A Geologia, como ciência, procura decifrar a história geral da Terra, desde a sua formação até o presente, no 
intuito de, ao compreendê-la, ser capaz de prever a localização dos recursos minerais. 



A Geografia pode ser definida como sendo a ciência que descreve a Terra e faz uma relação entre ela, seus 
habitantes e as ações que exercem na natureza. Ou seja, Geografia estuda as interrelações entre o Homem e a 
Natureza. 

A Geografia é uma ciência muito importante, pois permite ao homem compreender melhor o planeta em que 
vive. Para isso, esta ciência dispõe de diversos recursos matemáticos e tecnológicos. A estatística, por 
exemplo, é muito usada na área da pesquisa populacional. Os satélites são fundamentais na elaboração de 
mapas, além de fornecerem dados importantes para a verificação de mudança na vegetação do planeta. 

As principais áreas da Geografia são: 

 Geografia Física: estuda os aspectos físicos da Terra, tais como: relevo, rios, vegetação dentre outros. 

 Geografia Humana: debruça-se sobre o estudo da população abordando aspectos como: crescimento 
demográfico, alfabetização, migração, dentre outros. 

 Geografia Política: aborda as relações políticas, conflitos entre nações. 

 Cartografia: dedica-se a elaboração e interpretação de mapas. 

 Geografia Turística: estuda o desenvolvimento do turismo mundial e regional. 

 Geografia Urbana: analisa o desenvolvimento das cidades, planejamento urbano. 

 Geografia Social: investiga os problemas sociais tais como: violência, desemprego, falta de habitação 
dentre outros. 

 Geografia Agrária: dedica-se ao estudo das questões ligadas ao campo (meio rural). 

 Geomorfologia: analisa as formas da superfície terrestre através de sua origem e formação. 

 Climatologia: dedica-se ao estudo dos climas, temperatura e fenômenos climáticos (seca, furacões, 
tempestades dentre outros). 

 Hidrografia: estudo dos recursos hídricos (mares, rios, lagos, oceanos). 

Pode-se dizer então que a Geografia tem por objetivo o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial 
de fenômenos significativos na paisagem. Também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio 
ambiente. 

Diante desse contexto podemos afirmar que para estudarmos o planeta Terra é necessário inicialmente, 
conhecer as características dos materiais que a constituem, especialmente os mais superficiais e com o qual 
temos maior contato. 

Na superfície da terrestre, podem ser observados materiais inconsolidados, tais como: os solos dos nossos 
jardins, as areias dos rios e das praias. E rochas consolidadas, ambos constituídos por associações mais ou 
menos características de minerais. 

A importância dos minerais e rochas no desenvolvimento tecnológico da humanidade cresceu continuamente 
desde a época da pedra lascada. Entre outras coisas a sociedade tecnológica não teria conseguido chegar à 
Lua não fosse o seu conhecimento sobre as características e propriedades dos minerais. A dureza excepcional 
do diamante, por exemplo, foi responsável pela fabricação de peças mecânicas de altíssima precisão que 
auxiliaram a ida do homem à Lua. Além dessas aplicações muito especializadas, muita coisa que usamos no 
nosso dia a dia vem do reino mineral. 

A partir do exposto algumas questões podem ser formuladas, tais como: 

1. Qual o seu foco de interesse nas Geociências? 

2. Como você acredita que pode contribuir para a construção do desenvolvimento do stand de 
Geociências? 

3. Qual tempo pode destinar para estudos relativos às atividades do stand de Geociências? 

4. Você acha que a participação nesse projeto trará alguma contribuição em sua formação de estudante? 



5. Por que você escolheu participar deste stand? 

6. Em sua opinião, qual a melhor forma de avaliar o seu desenvolvimento no projeto e na sala de aula 
(rendimento de notas)? 

7. Cite três posturas que o participante do projeto deve ter e três que não deve ter dentro e fora do 
Instituto. 
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