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Laboratório de Geologia 

No Laboratório de Geologia estão sendo desenvolvidas no Semi-árido e, 
principalmente, no litoral do Estado do Ceará e no litoral setentrional do Nordeste 
brasileiro. Os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos permitem aos pesquisadores 
propor soluções para diversos problemas em ambientes costeiros e marinhos rasos, 
tais como: erosão costeira, problemas de soterramentos por dunas, avaliação de 
impactos ambientais em terrenos sedimentares, contaminação de praia por derivados 
de petróleo, e problemas de erosão e assoreamento em portos, desembocaduras, 
barragens e ambientes marinhos raso. 

O Laboratório desenvolve atividade de identificação e descrição macroscópica de 
minerais e rochas. As amostras estão classificadas e identificadas com fichas que 
contêm as suas informações básicas, o espaço físico do Laboratório de Geologia é de 
cerca de 70 m2. 

O laboratório possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 - Agitador magnético 
2. 02 - Agitador mecânico 
3. 03 - Balança analítica 
4. 04 - Câmera fotográfica digital 
5. 05 - GPS 
6. 06 - Gravadores 
7. 07 - Medidor de pH 
8. 08 - Mesa agitadora orbital 
9. 09 - Moinho 
10. 10 - Penetrômetro para solo 
11. 11 - Microscópios Ópticos para análises petrográficas 
12. 12 - Aparelho para determinação da Velocidade de Propagação de Ondas 
13. 13 - Conjunto de Estereoscópio 
14. 14 - Utensílios para a determinação da Resistência ao Esmagamento de 

Agregados 
15. -15 Bússola Geológica 

Além dos itens permanentes listados anteriormente, os laboratórios dispõem de 
outros bens de características multiusuários, como por exemplo: 

1. 01 - Caminhonete a gasolina 
2. 02 - Veículo L-20, 4 portas e a diesel 
3. 03 - Veículo Toyota, 4 portas e a diesel 
4. 04 - Veículos S-10 cabine dupla 4x4 
5. 05 - Barco com motor 
6. 06 - Data show 
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7. 07 - Microcomputadores 
8. 08 - Notebooks 
9. 09 - Scanner 
10. 10 - Impressora laser 
11. 11 - Impressoras HP deskjet 

 


