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Olá, sou o Dr. Pedrosa egostaria de falar sobreuma área de estudo muitointeressante chamada, “Geologia Médica”           
          Já ouviu falar?
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Pelo nome, sabemos que envolve duas
profissões muito interessantes, a
geologia e a medicina, portanto, tem
a ver com conhecimentos sobre o
planeta Terra e sobre a saúde.

Mas pode envolver outros profissionais, como:
dentistas, biólogos, enfermeiros, agrônomos,

químicos, nutricionistas, etc. 
Enfim, a geologia médica envolve diversas

profissões das áreas da saúde e das
geociências. 2



Esta área de estudo pesquisa a influência, por
exemplo, da água que bebemos em nosso
organismo; do ar que respiramos em nosso
bem-estar; ou ainda a influência dos
alimentos na nossa saúde.

Vamos estudar alguns exemplos?

"A geologia médica 
estuda a influência

dos fatores
geológicos

ambientais sobre a
qualidade da saúde

humana e dos
animais."*

Selinus, O., Frank, A., 2000. Medical geology. In: Moller, L.(ed.). 
 Environmental  Medicine.  Joint  Industrial  SafetyCouncil,
Stockholm, Sweden, 327 pp. 3



O nosso planeta pode ser dividido em vários
ecossistemas (sistemas que incluem os seres

vivos e o ambiente).

Há vida na água (hidrosfera), na terra
(litosfera) e também no ar (atmosfera). A
geologia médica estuda todos estes
ambientes.

O conjunto de todas as partes do planeta

onde existe vida é denominado de: 

hidrosfera

litosfera

atmosfera
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Você sabia que existe uma
cidade no Japão, chamada
de Ibusuki, que tem praias
com as temperaturas das
areias próximas aos 50°C?

Isso mesmo! 

Só de pensar nesta

temperatura já 

estou derretendo!
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Neste lugar, as pessoas tomam banho de
areia quente na praia e ficam enterradas
só com a cabeça para fora.  Tudo isso
porque o calor destas praias é bom para
curar uma série de doenças, como o
reumatismo, que afeta as articulações, os
músculos e o esqueleto.

O calor da areia ajuda a estimular a
circulação do sangue e o metabolismo.
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Com toda esta atividade vulcânica, em
alguns locais, a temperatura é alta e

aquece as areias das praias, as águas dos
rios e tudo que tem por lá.

A explicação para este aumento
de temperatura da areia é que

26% do território do Japão é
formado por rochas vulcânicas.

O Japão possui mais de 180
vulcões, sendo que quase 60 deles

estão ativos.

Japão

7



O ar faz parte da atmosfera e

quando respiramos entra pelo
nosso nariz ou boca, e

percorre o caminho da
faringe, laringe, traqueia,

brônquios até chegar aospulmões. 

Ufaaa! 
Que caminho longo, não é mesmo?

 
 

Mas o ar tem que vir puro para ser
saudável e não fazer mal ao nosso

organismo.
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A geologia médica também estuda as
tempestades de poeira e de areia. 
Já ouviu falar?

Normalmente, ocorrem em regiões de clima
árido, com solo coberto por areia, argila e
outros sedimentos.

Os ventos com mais de 40 km/h
conseguem levantar toda esta poeira e

atingir tudo e todos ao redor.
9



Já imaginou toda esta poeira chegando
aos nossos pulmões? Pode causar

doenças no sistema respiratório, como a
asma.

Deveríamos sempre respirar ar puro e
limpo, inclusive evitar respirar a fumaça dos

ônibus e caminhões, que “trafegam” em
nossas estradas e cidades. 10



Qual recurso 
mineral que temos
que consumir todos

os dias, e que faz
parte de cerca de

70% do nosso
corpo?

Agora preste atenção, que irei fazer uma

pergunta muito importante!

Que rufem os tambores: 

Tãn tãn tãn...
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Espero que você beba bastante água todos os
dias. Pesquise a quantidade de água * que

você deve beber diariamente.

* É importante que a água seja
boa para beber, ou seja, água
potável, limpa, transparente,

sem gosto, sem cheiro, livre de
bactérias e de elementos

nocivos à saúde.

Sabia que cada

parte
 do se

u

corpo precisa

de água para

que se
u

organism
o

funcione bem?

Muito bem meu amigo e minha amiga,

se você respondeu que é a água!!!
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Já pensou de onde vem a água que a
gente bebe?

Poxa... é muita água de mar, não é mesmo! 

Só um copinho de café de água doce?

97,3% (quase que a garrafa
inteira) de água do mar, que é
água salgada, e apenas 2,7%

seria de água doce (a água que
bebemos), e caberia em um copo

pequeno de cafezinho.

Se você colocasse toda a água do
mundo em uma garrafa de 1 litro, a

gente teria:

1000mL

27
m

L
27

m
L
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Os rios, lagos, represas,

açudes etc., ou seja, a Água

Superficial, (que está na

superfície da terra),

representa apenas 0,1 mL

que é apenas 2 gotas dos

nossos 6 mL restantes.

Imagine, a garrafa de 1000 mL

representa toda água do planeta e

apenas 6 mL é água boa para beber

e utilizar no dia-a-dia.

Então, aonde está a
maior parte da água que

bebemos e usamos
diariamente?

Deste copinho de cafezinho de 27 mL, que
representa a água doce na garrafa de 

1000 mL, teríamos cerca de 22 mL na forma
de gelo (água congelada dos pólos) que não

podemos beber.
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Embaixo da terra
existem diversas

camadas de solo e
de rocha. A água

subterrânea passa
por estas camadas.

 
 

Quem respondeu que a maior parte da água
que usamos está na água subterrânea,

aquela que fica em baixo da terra, acertou!!!!

água subterrânea

Camada de solo 
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Bom, mas voltando à geologia médica,
podemos agora fazer um resumo do nosso
estudo sobre a  água.

A água é essencial à vida.
Devemos beber bastante água
potável diariamente.A maior parte da água que

bebemos e usamos diariamente
vem da água subterrânea.

Agora vou apresentar mais um exemplo de

estudo de geologia médica:

16



 Minas
 Gerais

 Amazonas
 Pará

Roraima
 Amapá

 Rondônia

 Acre

 Mato
Grosso

 Mato
Grosso do

Sul

 Rio Grande 
do Sul

 Santa 
Catarina

Tocantins

 Goiás

Paraná

São
Paulo

Bahia

Rio de 
Janeiro

Espírito
Santo

DF

Maranhão

Piauí

Ceará Rio Grande 
do Norte

Pernambuco

Sergipe
Alagoas

Paraíba

São 
Francisco

Existe uma cidade no Brasil, que fica no
norte do Estado de Minas Gerais,

chamada São Francisco. Esta cidade fica
a 536 km da capital, Belo Horizonte.

Nesta cidade, houve um
aumento de poços para

extrair água
subterrânea, na década
de 1970, principalmente

na área rural.
17



A fluorose é uma doença
causada pelo excesso de
Flúor no corpo. O Flúor é

um elemento químico,
representado pela letra F.

Quando o nosso corpo
está com muito flúor, ele
se junta com o elemento
cálcio, que existe nos
dentes e nos ossos, e o
Cálcio é eliminado pela
urina.

Com o passar do tempo, houve um aumento
grande no número de pessoas com uma
doença chamada Fluorose dentária.
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Então ficamos com pouco cálcio no
organismo e os dentes ficam com manchas
brancas até marrom claro.  Esta é a
Fluorose Dentária.

Quando a quantidade de Flúor aumenta
ainda mais no corpo, abaixando muito a
quantidade de cálcio, começa a atingir os
ossos também, causando a Fluorose Óssea.
Esta doença provoca dor e danifica os ossos
e articulação.

Mas qual seria a

causa dessa doença?

19



Para resolver esta questão, a UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais)
elaborou um projeto*, que contou com a
participação de diversos pesquisadores,

dentre os quais geólogos e  dentistas,
para trabalharem juntos neste mistério. 

20

VELÁSQUEZ, L.N.M. et al. Origem do flúor na água subterrânea e sua
relação com os casos de fluorose dental no município de São Francisco,
Minas Gerais. Belo Horizonte, 2003. 169p. Relatório de Pesquisa FAPEMIG. 



A contaminação ocorreu ao longo de
muito tempo de exposição da
população àquela água, que bebia
todos os dias, e por isso uma parte da
população estava com Fluorose. 
As crianças foram as principais
atingidas, e mesmo depois, quando os 
dentes de leite caiam, os dentes
definitivos nasciam manchados com
Fluorose.

Lá em São Francisco, na área rural,
os poços extraíam a água

subterrânea que estava em contato
com um mineral muito rico em flúor
chamado Fluorita. Esse mineral era 
dissolvido e liberava o flúor para a

água, a qual era ingerida pela
população. 
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Meu “coração” ficou triste quando descobri
que muitas pessoas da localidade estavam
apresentando Fluorose Dentária. 

Mas existem soluções para este problema,
como fazer poços em locais em que a

água subterrânea não tenha excesso de
flúor. Um geólogo, com certeza, poderá

ajudar a encontrar o local ideal!

Devemos ingerir Flúor na quantidade

certa, pois a falta dele pode gerar cáries,

mas em excesso também faz mal.

Utilize a recomendação certa!!
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No Brasil, um dos locais que faz pesquisa
de Geologia Médica é o 

Serviço Geológico do Brasil.  

Se você quiser conhecer mais sobre o
assunto, visite o site www.cprm.gov.br e

pesquise “Geologia Médica”.

Bem meus amigos e minhas
amigas, eu fico feliz em

saber que os profissionais
que estudam a Geologia

Médica continuam fazendo
muitas pesquisas pelo

mundo e descobrindo a
causa de diversas doenças. 
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Para finalizar tenho uma questão
importante para você:

 
Com certeza irá escolher uma que seja de

grande serventia para a humanidade. 

Me despeço pedindo
para você cuidar

bem da sua saúde e
do meio ambiente!

Já pensou em uma
profissão para exercer

quando crescer?
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