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RESUMO: Sendo considerada uma especialidade da Geologia relativamente nova, a Geologia 
Forense ainda é muito pouco difundida no meio acadêmico, sendo objeto de estudo apenas de 
poucos cientistas e alguns profissionais do ramo da Criminalística. Atualmente, é a ciência 
aplicada no Brasil pelas forças policiais, através dos peritos criminais geólogos, responsáveis 
pela atuação em diferentes cenas de crime. A aplicação de conhecimentos dessa área do 
conhecimento para o deslinde de situações criminosas tem tido notável evolução nos últimos 
anos, pelo desenvolvimento de projetos conjuntos com a academia. Iniciativas governamentais 
para financiamento de programas em Ciências Forenses pela CAPES proporcionaram o 
desenvolvimento do ambiente propício à evolução do tema nas grades curriculares das escolas 
de Geologia do país. A imprescindível multidisciplinaridade na abordagem científica de 
ocorrências criminosas faz a distinção entre a efetividade de resultados entre os sistemas 
policiais e judiciais de diferentes países. Avanços tecnológicos associados a diferentes áreas 
do saber científico estão disponíveis àqueles que buscam objetividade em seus empregos. A 
mais destacada instituição internacional de difusão da Geologia Forense é a IFG - Initiative on 
Forensic Geology, afiliada da IUGS - International Union of Geological Sciences, que iniciou 
seus trabalhos oficialmente a partir do encontro de lançamento da UNESCO (Paris, 2011). 
Congregando geólogos dos cinco continentes, comprometidos direta ou indiretamente com as 
ações policiais de seus países, a IFG tem promovido eventos de treinamento, pesquisa e 
desenvolvimento, coletando e disseminando dados e informações sobre Geologia Forense 
aplicada aos trabalhos policiais e ao cumprimento das leis. A Geologia Forense no Brasil tem 
sido desenvolvida prioritariamente no âmbito da Polícia Federal, que hoje conta em seus 
quadros com 39 geólogos trabalhando em todas as regiões do país, de acordo com as 
diferentes demandas regionais. Atividades interdisciplinares com químicos, biólogos, 
engenheiros agrônomos e outros peritos de diferentes formações tem, com o passar do tempo, 
erigido sólida qualidade em laudos e informações técnicas solicitadas por autoridades policiais, 
promotores, procuradores e juízes, que necessitam dentro de persecuções penais de subsídio 
isento e imparcial sobre questões técnicas afeitas às áreas das geociências. Mesmo com 
mercado de trabalho ainda incipiente, uma vez que o acesso aos quadros da Polícia Federal é 
feito através de concursos públicos de frequência irregular e os institutos de criminalística 
estaduais oferecem também poucas vagas para geólogos, há uma crescente procura por 
escritórios de advocacia e mesmo fóruns do poder judiciário por peritos com formação sólida 
em geologia especializada na área forense. Estima-se um forte aumento na procura desses 
profissionais no mercado de trabalho, a partir da conclusão de casos de repercussão onde 
informações geológicas se mostrem conclusivas para a definição de método e autoria de 
crimes. Além disso, a necessária interdisciplinaridade do tema coloca diferentes ofícios 
científicos em correspondência, possibilitando propostas inovadoras para o meio acadêmico. A 
potencial demanda futura por geólogos com conhecimentos forenses integrados pode se 
transformar em oportunidade de ampliação do mercado de trabalho de Geologia em área de 
grande importância social e propiciar acelerado desenvolvimento científico e técnico no seio 
das universidades. 
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