
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: PESQUISA MINERAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 2º 

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

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Identificar e caracterizar recursos minerais. 
 Definir as etapas de prospecção e pesquisa mineral. 
 Com base em mapas e estudos de campo, conhecer e caracterizar 

depósitos minerais. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Realizar trabalhos de Pesquisa Mineral de substâncias metálicas e não-
metálicas, envolvendo desde a Pesquisa Regional, Detalhe e Avaliação 
Técnico-Econômica. 

 
Específicos 

 Identificar e diferenciar recursos naturais renováveis dos não 
renováveis. 

 Identificar os principais depósitos minerais metálicos e não metálicos. 
 Entender todas as etapas da pesquisa e prospecção mineral. 
 Aplicar os métodos de amostragem por sedimentos de corrente e 

concentrados de bateia, cálculo de teor de mineral-minério. 
 Identificar os levantamentos básicos geofísicos e geoquímicos de 

exploração e os principais métodos de análise geoquímica de minerais 
e rochas. 

 Identificar estudos básicos de levantamentos hidrogeológicos na 
pesquisa e exploração de águas subterrâneas.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Diferenciar recursos naturais renováveis e não renováveis, recursos 
geológicos hídricos, pedológicos, minerais e energéticos, recursos 
minerais metálicos, não metálicos, rochas ornamentais e industriais 
recursos minerais do Brasil. 

 Identificar os estágios de pesquisa e prospecção mineral. 
 Diferenciar jazida de ocorrência mineral, mineral minério de ganga, 

subproduto e estéril. 
 Avaliar as Normas Internacionais e Brasileiras para classificação de 

Recursos Minerais 
 Calcular teor, teor de corte (cut off), teor crítico, teor limite (blendagem), 

teor diluido. 
 Conceituar clarque, anomalia, background, limiar, metaloctete. 
 Classificação dos Depósitos Minerais. 
 Classificar minério singenético e epigenético, depósitos primários e 



secundários, depósitos minerais pegmatíticos. 
 Analisar mapas topográficos, geológicos e metalogenéticos 
 Trincheiras e Poços de Pesquisa: planejar e executar trincheiras e 

poços de pesquisa 
 Sondagens:Principais tipos de sondagem na pesquisa mineral. 
 Identificar os principais métodos geofísicos e geoquímicos utilizados na 

pesquisa e prospecção mineral  
 Identificar a abundância dos elementos químicos na Crosta Terrestre: 

Elementos maiores, Elementos menores, Elementos traços. 
 Classificar a geoquímica dos elementos: Siderófilos, Calcófilos, 

Atmófilos, Litófilos, Biófitos. 
 Identificar os principais ambientes: Ambiente primário, 

Ambiente secundário. 
 Classificar halo geoquímico primário e secundário. 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, seminários, aulas práticas de laboratório, aulas 
práticas de campo, exibição e discussão de filmes, 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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