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3.1 Viagem de campo até a área de estudo, visando o mapeamento geológico. 
3.2 Os alunos, orientados pelo professor, irão descrever afloramentos ao longo de 

perfis selecionados, enfatizando a caracterização litológica e faciológica; 
reconhecimento de contatos e discordâncias, levantamento de seções 
colunares, com amostragem; medidas de acamamento e de paleocorrentes; 
caracterização de estruturas (falhas e fraturas); medida de estruturas e 
parâmetros cinemáticos; coleta complementar de amostras para fins 
petrográficos. 

3.3 Subsequente ao trabalho de campo, consolidação dos dados em cadernetas, 
fotografias aéreas e mapas, efetuando discussões e correlações, e planejando 
os trabalhos no dia seguinte. 

3.4 No final desta etapa, cada grupo deve apresentar um mapa geológico 
preliminar, incluindo coluna estratigráfica e perfis representativos da área 
estudada. 

4. Etapa Pós-campo: Atividades Complementares de Laboratório e Gabinete. 
4.1. Refinamento da fotointerpretação e confecção dos mapas e cortes geológicos. 
4.2. Estudo petrográfico com amostras representativas das diferentes unidades 

mapeadas. 
4.3. Elaboração de relatório contendo os dados obtidos e sua interpretação, em 

todas as fases do trabalho. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com projetor multimídia. Aulas práticas em laboratório. Seminários. 
Prática com bússola e GPS. Levantamento e tratamento de dados obtidos em campo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Provas escrita e prática. Seminários. Exercícios e estudos dirigidos. Avaliação 
qualitativa (assiduidade, pontualidade, participação nas discussões em campo e sala de 
aula). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Marcador de quadro branco. Projetor multimídia. Bússola e GPS. Lupa, martelo 
petrográfico e/ou estratigráfico, HCl diluído a 10%. Mapas topográficos e geológicos. 
Régua, transferidor, papel milimetrado, transparência.  
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