
Mineralogia e Petrologia Paleontologia Topografia 

O museu foi criado com a finalidade de 
resgatar o acervo de equipamentos topo-
gráficos, cartográficos, geodésicos e de 
sensoriamento remoto existentes no 
Instituto de Geociências. Atualmente o 
museu conta com mais de 300 peças e 
dezenas de mapas que mostram a evolução 
da topografia e da cartografia nos últimos 
dois séculos. Além de manter exposições 
permanentes ele também sedia exposições 
temporárias.

 

A coleção de minerais e rochas que 
compõe o acervo do Museu iniciou em
1909, com o “Gabinete de Mineralogia” 
do Prof. Luiz Englert, que lecionava a 
disciplina mineralogia na Escola de 
Engenharia. Hoje, o acervo do Museu 
conta com 3.600 amostras de minera-
is, 2.000 amostras de rochas e os 
meteoritos de Putinga e de Nova 
Petrópolis.

O museu, que está entre os mais 
completos da América Latina e possui 
exemplares de todos os períodos 
geológicos, conta com cerca de 60 mil 
itens, entre invertebrados, vegetais e 
vertebrados fósseis. Hoje, a sala de 
exposições exibe uma linha de tempo 
com vários painéis abordando o início 
da vida na Terra e representações 
referentes aos períodos geológicos. 

Museus

Biblioteca
A Biblioteca do Instituto de Geociências da UFRGS -BibGEO- foi criada com a fundação da 
Escola de Geologia em 1957.  Atualmente a BibGEO possui mais de 40 mil itens informaci-
onais que vão de livros a material cartográfico. A Biblioteca possui uma área física 513m² 
com amplo espaço para leitura e pesquisa. Esse espaço está distribuído em salas de leitura 
coletiva, salas de estudo em grupo e individual, mapoteca e fototeca, biblioteca virtual, 
sala de obras raras e preciosas, oficina para conservação e restauro de documentos e acer-
vo de livros e periódicos, setor de circulação de material bibliográfico, bem como a sala 
destinada aos serviços de processamento técnico e administrativos. Além disso, o ambi-
ente conta com climatização adequada, o que possibilita maior preservação e conserva-
ção do acervo documental. 

http://www.museumin.ufrgs.br http://www.museupaleonto.ufrgs.brhttp://www.museutopografia.ufrgs.br  

Histórico
O Instituto de Geociências da UFRGS, fundado em 
1970, tem suas raízes na Faculdade de Filosofia, que 
sediava o Curso de Geografia e na Escola de Geolo-
gia, que haviam sido criadas nas décadas de 30 e 50, 
respectivamente. Hoje, o IGEO comporta os seguin-
tes cursos de graduação: Geografia (licenciatura e 
bacharelado), Geologia e Engenharia Cartográfica. 
Possui 5 departamentos: Geografia, Geologia, Mine-
ralogia e Petrologia,  Paleontologia e Estratigrafia, e 
Geodésia. O ensino de pós-graduação é desenvolvi-
do por dois programas, Geociências e Geografia. O 
Instituto também é integrado por 4 órgãos auxilia-
res:  o Centro de Investigação do Gondwana (CIGO), 
o Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceâni-
ca (CECO), o Centro de Estudos em Petrologia e Geo-
química (CPGq) e o Centro Polar e Climático (CPC).

O Instituto abriga 3 museus, Museu de Paleontolo-
gia, Museu de Mineralogia e Museu de Topografia, 
e publica, há 40 anos, a revista Pesquisas em Geo-
ciências. A pesquisa, a extensão e o ensino são apoi-
ados pela Biblioteca e por laboratórios especializa-
dos, como: o Laboratório de Geologia Isotópica 
(LGI), o Laboratório de Paleontologia de Vertebra-
dos, o Laboratório de Microfósseis Calcários, o Labo-
ratório de Gemologia e o Laboratório de Preparação 
de Amostras. Os programas de pós-graduação man-
têm convênios com diversas empresas, como a 
PETROBRAS, CPRM, EXXON e a BG, e com institui-
ções de ensino e pesquisa de países, como, entre 
outros: França, Alemanha, Inglaterra, Estados Uni-
dos da América, Canadá, Austrália, China, Cuba, 
Colômbia, Argentina, Uruguai e Chile.

Missão
 

A missão do IGEO UFRGS é a excelência 
nas atividades de educação superior no 
que tange os campos da Geologia, Geogra-
fia e Engenharia Cartográfica, promovendo 
a qualidade do conhecimento geocientífi-
co nas esferas do ensino, pesquisa avança-
da e extensão com sua comunidade. 

Visão 

A visão do IGEO UFRGS é formar profissiona-
is capacitados a difundir as Geociências com 
consciência ética para o desenvolvimento 
humano e tecnológico na área das Ciências 
Exatas e da Terra.

Valores 

 - Qualidade  e  excelência  no  Ensino Superior; 
-  Valorização e respeito a sua comunidade;
-  Promoção  de  pesquisa  avançada; 
-  Extensão universitária. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Campus do Vale Av. Bento Gonçalves, 9500 - Porto Alegre -  RS  -   Brasil 
CEP: 91501-970 / Caixa Postal: 15001 
Fone: + 55 51 3308-6329 / Fax: + 55 51 3308-6337
E-mail: igeo@ufrgs.br
Site: http://igeo.ufrgs.br  

Há mais de 50 anos formando Pessoas com excelência e qualidade.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFRGS

GEOCIÊNCIAS

Revistas Científicas
Pesquisas em Geociências

Pesquisas em Geociências é um periódico 
quadrimestral de divulgação científica 
editado pelo Instituto de Geociências 
desde 1972 e que passou a ser publicado 
também na forma eletrônica a partir de 
2000. O propósito maior da revista é 
oferecer à comunidade científica a 
divulgação da produção técnico-científica 
de artigos originais, de conteúdo qualifi-
cado e que contribuam para o avanço do 
conhecimento nas diversas áreas das 
Geociências.
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Pesquisas em Geociências é um periódico 
quadrimestral de divulgação científica 
editado pelo Instituto de Geociências 
desde 1972 e que passou a ser publicado 
também na forma eletrônica a partir de 
2000. O propósito maior da revista é 
oferecer à comunidade científica a 
divulgação da produção técnico-científica 
de artigos originais, de conteúdo qualifi-
cado e que contribuam para o avanço do 
conhecimento nas diversas áreas das 
Geociências.
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editado pelo Instituto de Geociências 
desde 1972 e que passou a ser publicado 
também na forma eletrônica a partir de 
2000. O propósito maior da revista é 
oferecer à comunidade científica a 
divulgação da produção técnico-científica 
de artigos originais, de conteúdo qualifi-
cado e que contribuam para o avanço do 
conhecimento nas diversas áreas das 
Geociências.
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A Revista ParaOnde!? surgiu em 2007 
junto ao Programa de Educação Tutorial 
(PET-GEOGRAFIA/UFRGS).  Em 2011, 
passou a ser o veículo oficial de divulga-
ção do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, tornando-se, assim, um forte 
alicerce na sustentação do conhecimento 
geográfico produzido e socializado. 
ParaOnde!? é, portanto, a expressão de 
algo que foi idealizado, pensado e estru-
turado no coletivo das áreas das 
Geociências com visibilidade internacional.

Gravel Para Onde !?

  A GRAVEL é uma revista eletrônica 
do CECO/IGEO que trata das 
temáticas de Geologia Costeira, 
Marinha e Gerenciamento Costeiro 
para pesquisadores do Brasil, 
Uruguai e Argentina. Nos últimos 
sete anos,  foram divulgados 
importantes resultados relativos à 
geologia costeira e marinha da 
comunidade científica regional do 
MERCOSUL .

Prof. Laureano Ibrahim Chaffe Prof. Luiz Englert Prof. Irajá DamianI Pinto

http://www.museupaleonto.ufrgs.br http://seer.ufrgs.br/paraonde
  

http://www.seer.ufrgs.br/gravel



Cursos de Graduação

O objetivo do curso de Engenharia Cartográfica é proporcionar ao aluno uma formação científica e profissional, 
capacitando-o a elaboração de mapas através de levantamentos de campo, emprego de fotografias aéreas ou 
terrestres e de imagens de satélite. Dentre as competências do Engenheiro Cartógrafo, citam-se a realização de 
estudos de viabilidade técnica, vistorias, perícias e pareceres técnicos, execução de levantamentos topográficos e 
geodésicos para elaboração de cartas geográficas, prestação de consultorias.

A graduação em Geografia tem como propósito a preparação de recursos humanos para duas categorias profissiona-
is: o Geógrafo e o Licenciado em Geografia. Para o Geógrafo a sua função básica se configura na pesquisa científica e 
na construção, na crítica e na aplicação de conceitos, princípios, teorias e metodologias para estudos e trabalhos téc-
nicos referentes à organização geográfica da sociedade e seus impactos ambientais. Já o licenciado tem como função 
fundamental o desempenho das tarefas que fluem das especificidades do universo da educação, relativas à progra-
mação, à implementação, à pesquisa científica e à avaliação do  processo  ensino-aprendizagem.

O Curso de Geologia tem como finalidade proporcionar uma formação técnica qualificada e uma visão ampla e interdisci-
plinar das ciências geológicas, de modo a possibilitar que seus egressos atuem com racionalidade e discernimento na 
identificação e solução de problemas pertinentes às demandas de recursos naturais, minerais e energéticos, da gestão 
dos sistemas naturais e construídos (Gestão Ambiental), do desenvolvimento social e cultural sustentável, e da investiga-
ção científica dos diversos componentes do sistema Terra.

Geologia

Geografia

Engenharia Cartográfica

Laboratórios
Laboratório da Paisagem (PAGUS) - 

Desenvolve estudos na perspectiva da 

construção de conceitos e métodos atra-

vés de um referencial geohistórico e 

como uma forma de leitura do mundo.

Laboratório de Análise de Carvão e 

Rochas Geradoras de Petróleo - Desen-

volve pesquisas de combustíveis fosseis e 

renováveis, geoquímica orgânica e ambi-

ental. 

Laboratório de Cartografia Aplicada 
(LACAP) - tem por finalidade desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da Cartografia aplicada a projetos 
cartográficos urbanos, rurais e ambientais.

Laboratório de Geoecologia e Perma-

frost (Oikos) - Pesquisa o ambiente terres-

tre das regiões polares e contribui no ensino 

de geoecologia, hidrologia e pedologia, no 

âmbito da geografia. 

Laboratório de Geografia Física - Desen-

volve pesquisa na área de hidrogeomorfolo-

gia, mapeamento geomorfológico, geomor-

fologia urbana, processos de arenização e 

problemas ambientais urbanos.

Laboratório de Geologia Isotópica - 

(CPGQ) - Conjunto de laboratórios dedica-

dos a análise isotópica, química e de ima-

gens (microscopia eletrônica de varredura) 

com o objetivo de datação ou de caracteri-

zação química de minerais e rochas. (Mi-

croscopia Eletrônica de Varredura, Termo-

cronologia (Traços de Fissão e Alphacron), 

TIMS (VG-54; Triton), LA-ICP/MS  (Neptu-

ne), ICP/MS   (Element 2), Preparação Quí-

mica) 

Laboratório de Geotecnologias Aplica-

das – Realiza pesquisas sobre dinâmica 

espaço-temporal de paisagens naturais, 

variação temporal da resposta espectral 

de alvos e quantificação dos estoques de 

carbono da vegetação.

Laboratório de Gerenciamento Costeiro 

(LAGERCO)  - Desenvolve atividades do 

conhecimento de geologia marinha e 

costeira frente aos impactos antrópicos e 

a sustentabilidade dos ecossistemas 

costeiros, aplicado as condições de pla-

nejamento gestão. 

Laboratório de Microfósseis Calcários - 

Desenvolve a preparação e triagem de 

microfósseis calcários a partir de sedimentos 

e rochas sedimentares; confecção de lâmi-

nas de cocólitos, foraminíferos e ostracodes; 

o armazenamento de amostras; orientação 

de alunos de IC e pós-graduação s.s.; pesqui-

sa científica.

Laboratório de Microfósseis Conodon-

tes - Desenvolve o tratamento de amos-

tras para a pesquisa de microfósseis cono-

dontes; orientação de alunos de IC e pós-

graduação s.s.; pesquisa científica.

Laboratório de Modelagem e SIG - Dedi-

ca-se a investigação de geotecnologias 

suportadas em plataformas de SIG com a 

finalidade de mapeamentos e interpretação 

de detalhe em modelagens para fins acadê-

micos frente as novas interfaces com a soci-

edade.

Laboratório de Oceanografia e Geofísica 

Marinha (LOGMAR) - Desenvolve pes-

quisa com inovação tecnológica e mode-

lagens nas áreas de mofordinâmica e 

geofísica marinha e costeira.

Laboratório de Paleobotânica -Tem 

como finalidade o armazenamento e 

preparação de material paleobotânico; 

orientação de alunos de IC e pós-

graduação s.s.; pesquisa científica.

Laboratório de Paleontologia de Verte-

brados - Tem como função a preparação 

de fósseis de vertebrados; confecção de 

réplicas; o armazenamento de amostras; 

orientação de alunos de IC e pós-

graduação s.s.; pesquisa científica.

Laboratório de Palinologia Marleni Mar-

ques Toigo - Dedica-se aos projetos e ativi-

dades voltadas para os estudos palinotaxo-

nômicos, bioestratigráficos, paleoambienta-

is e paleoclimáticos em diversas bacias brasi-

leiras e do exterior.

Laboratório de Pesquisas em Fotogra-

metria - Tem como objetivo dar suporte às 

atividades de Pesquisa e Extensão na área 

de Fotogrametria. Fornecer subsídios teóri-

cos, práticos e instrumental para a obten-

ção de medidas de modelos de qualquer 

superfície, por meio de fotografias.

Laboratório de Pesquisas em Geodésia  

(LAGEO) - Tem por objetivo primordial a 

disseminação, a criação e a colocação do 

conhecimento da Geodésia a serviço da 

Sociedade.

Laboratório de Síntese de Materiais 

Sólidos sob Altas Pressões - (CPGQ) -  

Conjunto de técnicas dedicadas a ativida-

des de pesquisa na área de petrologia 

experimental. Parceria CPGq-Instituto 

de Física (Laboratório de Síntese de Mate-

riais Sólidos sob Altas Pressões)

Laboratório do Espaço Social (LABES) -  

Tem contribuído para o desenvolvimento 

do conhecimento do espaço social e suas 

transformações, com ênfase nos territó-

rios sul-americano, brasileiro e do sul do 

país.

Laboratório Gemologia  - Consiste em 

um espaço para o ensino de Gemologia e 

realizar a descrição, identificação e certi-

ficação de gemas brutas e lapidadas.

Laboratório Geoquímica Orgânica - Atua 

na análise de betume da rocha geradora, 

solos e sedimentos recentes pela (a) extração 

através de soxhlet; (b) cromatografia líquida 

para separar os hidrocarbonetos em frações 

de hidrocarbonetos saturados, aromáticos e 

heterocomponentes; (c) análise de hidrocar-

bonetos saturados e aromáticos através de 

análise de cromatografia gasosa acoplado 

com espectroscópia de massa. 

Laboratório Preparação de Amostras - 

Oferece serviços para preparação de 

amostras, solicitação de salas para prepa-

ração e amostras para laminação.

Laboratórios de Sedimentologia - Tem por 

objetivo realizar análises sedimentológicas, tex-

turais e mineralógicas, com desenvolvimento 

para fins acadêmicos e aplicados na interface com 

a sociedade.

NEGA - Núcleo de Estudos em Geografia 

e Ambiente - Agrupa os interessados em 

estudar e discutir os temas referentes às 

questões teórico-metodológicas e episte-

mológicas da Geografia na sua relação com 

a Questão Ambiental. Nesse sentido, 

desenvolve pesquisas, projetos e outras 

atividades vinculadas à teoria da Geografia, 

ao estudo do Ambiente e à Educação Ambi-

ental.

Núcleo de Estudos Agrários (NEAG) - 

Aborda assuntos relacionados aos assen-

tamentos de reforma agraria e suas 

novas alternativas de produção, princi-

palmente aquelas voltadas à agroecolo-

gia como forma de minimizar os impactos 

ambientais. 

Núcleo de Litoquímica e Análises Mine-

rais - (CPGQ) - Conjunto de laboratórios 

especializados na análise mineralógica e 

química de amostras naturais sóli-

das.(Laboratório de Microssonda Eletrôni-

ca, Laboratório de Difratometria de Raios-X, 

Laboratório de Microscopia Ótica, Labora-

tório de Análise Química de Rochas)

Núcleo de Preparação de Amostras - 

(CPGQ) - Conjunto de laboratórios especi-

alizados na moagem, separação de mine-

rais e confecção de lâminas petrográficas 

de rochas. (Laboratório de Laminação e 

Polimento, Laboratório de Cominuição de 

Rocha, Laboratório de Separação de Mine-

rais).

O CECO desenvolve pesquisas principalmente na plataforma continental e planície costeira do Brasil, Uruguai e Argentina. 
Suas atividades de pesquisa são de natureza inter e multi-disciplinar nas áreas da geologia e geofísica marinha, 
geomorfologia costeira, oceanografia, geologia do petróleo e geologia ambiental e gerenciamento costeiro.

O CPGq tem como objetivo principal a produção de conhecimento científico e tecnológico na área de mineralogia, 
petrologia e geoquímica. Integra pesquisadores e técnicos e mantêm um conjunto de laboratórios especializados 
e direcionados para a análise química de materiais naturais sólidos e em solução. O centro busca a excelência 

através da integração da pesquisa, ensino e extensão nas áreas de petrologia e geoquímica.

Centro de Investigação do Gondwana-CIGO
Orgãos Auxiliares 

Em 1965, quando o CIGO foi criado, um grande continente conhecido na literatura mundial como 
"Gondwanaland” recebia a atenção de uma expressiva parcela de cientistas em todo o mundo, dedicados à 
elucidação dos aspectos geológicos e biológicos. Quase 50 anos depois  as investigações continuam agora de 

caráter geocronológico, estratigráfico e paleontológico.

Centro de Estudos de Petrologia e Geoquímica-CPGq

O CPC, ao longo dos últimos 15 anos, tem sido responsável pela execução do programa glaciológico nacional na Antártica e na 
Cordilheira dos Andes, atuando na introdução de uma nova área de conhecimento no país. O Centro Polar e Climático 
congrega pesquisadores dedicados à investigação do papel do ambiente glacial no sistema climático, do clima e da 
paleoclimatologia da América do Sul Meridional e das mudanças climáticas.

Centro Polar e Climático-CPC

Programas  de Pós-Graduação  
(PPGGEO) - Geociências 

O programa foi criado, em 1968, por professores-pesquisadores da Escola 
de Geologia e reconhecido, já em 1969 pelo CNPq como "Centro de Excelên-
cia" em Geociências. Nas últimas quatro avaliações, o programa recebeu o 
conceito máximo da CAPES (Nota 7). 

 (POSGEA) - Geografia 
Linhas de Pesquisa: 
- Análise Ambiental;
- Análise Territorial;
- Ensino de Geografia.

O programa de Pós-Graduação em Geografia, através das atividades de 
pesquisa e ensino, tem por objetivos centrais fomentar o conhecimento 
de temas relacionados com as suas linhas de pesquisa e contribuir para o 
desenvolvimento de uma melhor capacitação dos profissionais e pesqui-
sadores em Geografia e áreas afins.
Home Page: http:// www.posgea.ufrgs.br

Áreas de Concentração:
- Estratigrafia;
 - Geologia Marinha;
 - Geoquímica;
 - Paleontologia.

Home Page: http://www.ufrgs.br/ppggeo/

Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica

Home Page: http://www.cigo.ufrgs.br

Home Page: http://www.cpgq.ufrgs.br

http://www.ceco.ufrgs.br/

http://www.ufrgs.br/antartica/
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