
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: GEOLOGIA DE MINA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Obter conhecimentos técnicos utilizados nos modelos geológicos-
tipológicos como base para as atividades de geologia de mina, tais 
como tipo de minério, posição dos contatos tipológicos, os teores 
mineralógicos, as características físicas e o comportamento dos tipos 
no processo. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Entender os princípios básicos de avaliação técnico-econômica que 
definem sobre a lavra a céu aberto ou subterrânea. 

 Identificar os principais depósitos minerais metálicos e não metálicos e 
suas relações genéticas com as rochas hospedeiras e com a 
geotectônica local. 

 Auxiliar no mapeamento topográfico e geológico de detalhe superfície e 
subsuperfície. 

Específico 
 

  Auxiliar na interpretação e avaliação de testemunhos de sondagem e 
amostragem materiais rochosos e minerais. 

 Auxiliar no planejamento e gerenciamento ambiental relacionado à 
lavra e beneficiamento de minérios. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução ao estudo da Geologia de Mina, conceitos gerais, identificar 
recursos naturais renováveis e não renováveis, recursos minerais 
metálicos e não metálicos.  

 Identificar os principais recursos minerais do Brasil e modelos 
metalogenéticos  

 Caracterização de Mina (a céu aberto e subterrânea), identificando as 
séries e etapas realizadas antes do início das atividades mineiras. 

 Trabalhar com modelagem, softwares. 
 Caracterizar modelos geológicos-tipológicos para atividades de Geologia 

de Mina, os tipos de minério, posição dos contatos litológicos, as 
características físicas da mina, acompanhamento de lavra identificando 
os tipos de minérios. 

 Mapeamento da Frente de Lavra e acompanhamento do blending 
alimentado. 

 Composição mineralógica no concentrado e das amostras dos furos de 



sonda. 
 Geologia dos principais depósitos minerais. 
 Jazidas Minerais em ambiente supergênico. 
 Conceitos básicos de recuperação ambiental de áreas degradadas pela 

mineração. 
 Elaboração de perfis topográficos, plotagem e interpretação geológica de 

furos de sonda. 
 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, seminários, aulas práticas de laboratório, aulas 
práticas de campo, exibição e discussão de filmes, interpretação de 
mapas, equipamentos de sondagem, equipamentos de análise 
geoquímica, metodologia de amostragem de solos, rochas e águas 
superficiais e subterrânea, pesquisa bibliográfica em revistas, 
periódicos, livros, internet.  

 
 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação 
nas atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos 
individuais e coletivos, apresentação e discussão de textos e avaliação 
escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio 
de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos 
conteúdos. Essas atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de 
revisão, oficinas de leitura, produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, 
CD.  
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