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RESUMO: Novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, virtualização da 
sociedade, convergência de comunicação, computação e tecnologias de automatização. O dito 
“mundo do futuro” já é uma realidade. As mudanças nas formas de interação das sociedades 
com o meio, a necessidade constante de aprimoramento das tecnologias e a crescente 
preocupação com as questões ambientais, trazem consigo demandas inéditas por energia, 
recursos minerais e meios de produção otimizados. Nesta corrida pelo desenvolvimento, sem 
perder de vista a solidariedade intergeracional na gestão do meio ambiente, o Geólogo(a) 
exerce papel fundamental, desde a base da cadeia produtiva até a aplicação das novas 
tecnologias em áreas urbanas. Da prospecção e lavra de insumos essenciais a indústria, como 
água, minerais, fontes alternativas de energias verdes e renováveis, passando pelas questões 
envolvidas na locação de empreendimentos, minimização de impactos ambientais, 
planejamento urbano, apoio à criação de novas leis e regulamentações, culminando no 
desenvolvimento de novos modelos de negócio e manufatura, além de tecnologias e métodos 
para a manutenção do bem-estar comum, Geólogos e Geólogas protagonizam importantes 
papéis, que, frente a crescente escassez de recursos, ganham cada vez mais peso. No que 
tange aos insumos básicos para os processos produtivos, há uma elevada demanda por bens 
como: água, necessária em inúmeros processos industriais, insumos minerais para metalurgia 
e indústria de bens duráveis, além de fontes de energia que substituam a queima de 
combustíveis fósseis a custos cada vez menores. No âmbito da mineração, os minerais Terras 
Raras tem especial relevância devido ao fato de serem cada vez mais aplicados em itens de 
tecnologia, seja em baterias de carros elétricos, células fotovoltaicas, ligas metálicas mais 
leves e resistentes (inclusive os Greentech metals), materiais médicos, componentes de 
celulares e afins, dentre outros. No entanto, suas reservas são raras, e, se a velocidade de 
esgotamento de suas jazidas superar à capacidade de produção, é provável que surja um 
cenário de escassez destes minerais tão importantes ao estabelecimento das novas 
tecnologias. Em paralelo, o crescimento populacional e industrial gera uma demanda também 
crescente por água, bem este que há tempos gera discussões sobre sua disponibilidade e uso, 
dado o esgotamento das suas reservas superficiais, levando a uma busca acelerada por fontes 
subterrâneas. Numa esfera global, a preocupação com o meio ambiente e todas as implicações 
das ações humanas sobre sua qualidade, produz reflexões constantes sobre a necessidade de 
regulamentar e legislar sobre atividades que possam causar impactos ambientais negativos, a 
fim de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento. Por fim, a urbanização das populações 
demanda cidades melhores planejadas, observando-se a locação de aterros sanitários e outras 
formas de disposição de resíduos, locação de polos industriais, desenvolvimento da 
capacidade de monitoramento, controle e mitigação de desastres ambientais utilizando-se 
inteligência artificial, e, principalmente, cidades capazes de reaproveitar ou reciclar os resíduos 
gerados em seu âmbito. Frente ao exposto, fica evidente que a Geologia e seus estudiosos já 
desempenham um papel fundamental na manutenção da sociedade atual, e, pode-se afirmar 
que este papel será cada vez mais importante, sendo imprescindível à sociedade do futuro.   
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