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ARQ30109 Geoarqueologia 

 

EMENTA: 

- Minerais e Rochas: Estuda os principais minerais e rochas: formação, composição 

química e classificação.  

- Elementos de Geomorfologia: Processos geomorfológicos e formas unitárias 

resultantes. Modelados complexos; influência do clima, da litologia e da estrutura; 

sucessões morfológicas e noções gerais de nível base e ciclo de erosão. 

- Elementos de Cartografia Geológica e Detecção Remota: Representação 

bidimensional do relevo; principais tipos de perfil topográfico; análise e interpretação 

de cartas topográficas. Cartografia Geológica; princípios de construção e análise. 

- Pedologia: Noções básicas de pedologia; definições e conceitos; fatores e processos 

pedogenéticos. Classificação dos solos. Paleopedologia: definições; tipos de solos e 

aplicações.  

 

OBJETIVOS:  

Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos em disciplinas elementares da Geologia 

adequados à:  

1. Caracterização geral e interpretação dos materiais e dos contextos geoarqueológicos; 

2. Familiarização com métodos e técnicas correntes em Geologia passíveis de aplicação 

em abordagens e contextos arqueológicos;  

3. Melhoria do desempenho profissional de arqueólogos em temáticas relacionadas com 

a Geologia 

As técnicas usadas em Geoarqueologia: 

 Colunas de Amostragem 

 Analise de solos 

 Análise química 



 Análise de elementos do Registro 

 Análise da Paisagem 

GEOARQUEOLOGIA: é uma disciplina que utiliza os conhecimentos e técnicas das 

ciências da Terra, onde o aprofundamento dos conhecimentos em Geologia são 

relevantes no contexto das investigações de sítios arqueológicos e suas circunstâncias de 

localização, formação e preservação dos registros da história e da vida e os meio onde 

artefatos eventualmente se encontram.  
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