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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina: ARQ30109 Nome da disciplina: Geoarqueologia 

Carga Horária Geral: 60 horas Pré-requisito: ARQ30124 Geologia Geral 

Docente: Gustavo Gurgel do Amaral 

Semestre: 2018-1 Turma: 5° Período 

 

1. 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.  

2. 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 

3. CONTEÚDO GERAL 

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.  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

As técnicas usadas em Geoarqueologia: 

 Colunas de Amostragem 

 Analise de solos 

 Análise química 

 Análise de elementos do Registro 

 Análise da Paisagem 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita com base em frequência (mínima de 75% das aulas); 
Aplicação de estudos dirigidos (25 pontos); 
Participação em debates em sala de aula (25 pontos); 
Trabalho final de curso (50 pontos) que poderá ter o formato de seminário. Totalizando assim 100 pontos. 
A prova repositiva só será aplicada para os alunos que não obtiverem o mínimo de 60 pontos. Os alunos 
que tiverem 25% + 1 de faltas não terão direito a prova repositiva. 
                                                                   udos. Orientação dos trabalhos. 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUBIN, Julio Cezar Rubin de & SILVA, Rosiclér Theodoro da (Org.). Geoarqueologia: teoria e prática. 
Goiânia: Ed. Da UCG, 2008.  
VILLAGRAN, Ximena. Geoarqueologia de um Sambaqui Monumental: estratigrafias que falam. São Paulo: 
Ed. Annablume, 2010. 
SUGUIO, Kenitiro. Geologia do Quartenário e mudanças ambientais: (passado + presente = futuro?). São 
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P    : P    ’  C   nicação e Artes Gráficas, 1999. 

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RAPP Jr., George. (Rip) and HILL, Christopher L. Geoarchaeology. The Earth-Science Approach to 
Archaeological Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1998. 

 

Data: _____ /_____ /_____ 
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