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GEOLOGIA GERAL 

Trabalho em grupo 

Para este exercício, elaborem um trabalho em grupo (máximo de 3 elementos por grupo), escolhendo um dos 

temas abaixo propostos, ou propondo um tema à escolha do grupo de trabalho, desde que seja comunicado 

ao docente até dia 21/03/2013, para efeitos de registo do mesmo. Caso opte por escolher um tema que não 

esteja proposto na lista abaixo, o grupo deve apresentar também os tópicos a desenvolver. 

 

Indicações Importantes, o trabalho deve ter: 

- no máximo 20 páginas (incluindo anexos, referencias bibliográficas, figuras esquemas e fotografias; sem 

contar com a capa) (obrigatório); 

- Tipo de letra Tw Cen MT ou Arial; tamanho 12; espaço entre linhas 1.5; margens: 2cm superior e inferior; 

3cm à direita e 2cm a esquerda). 

- Uma capa, onde consta os seguintes elementos, de cima para baixo: nome da universidade; curso; nome da 

disciplina; figura (não obrigatório); nome do autor (discente); nome do docente; data. 

 

Algumas normas orientadoras: 

De um modo geral, um relatório/trabalho científico é composto pelas seguintes secções: 

1- Título – Breve e conciso. Deve indicar o objecto de estudo e a localização da área de estudo (se possivel). 

2- Autor (es) – neste caso, são nomes e números dos alunos  

 3- Introdução – Esta curta secção deve conter uma descrição da natureza do problema em estudo (resultante 

de pesquisa bibliográfica), a justificação do seu estudo (porquê estudar esse assunto) e uma descrição do 

objectivo da investigação.   

4- Material e metodologia (s) de investigação – nesta secção refere-se e caracteriza-se o local onde 

decorreu o estudo, o material e métodos utilizados no trabalho de campo e/ou no trabalho de laboratório, 

bem como para a análise dos dados (tratamento estatístico ou outro).      

 5- Resultados da pesquisa/observações – nesta parte do trabalho descrevem-se, sem analisar, as 

observações e os resultados experimentais sob a forma de esquemas, quadros, gráficos, tabelas, etc. O texto 

relativo às informações constantes nas tabelas, gráficos, etc. deve ser sucinto e factual, por exemplo, “A 

temperatura variou entre 21ºC e 24ºC. 

 6- Discussão – Análise crítica dos resultados e tentativa da sua justificação com recurso a bibliografia (livros 

de referência, artigos e outras fontes, como Internet, mas apenas em páginas de reconhecida credibilidade 

científica). É nesta secção que o (s) autor (es) confronta a literatura e com as suas opiniões, pões os seus pontos 

de vista, concordando ou não com as fontes bibliográficas consultadas. 

7- Conclusão – Resumo dos aspectos mais importantes da discussão dos resultados obtidos em relação aos 

objectivos definidos inicialmente. 

8- Referências bibliográficas – listagem, em ordem alfabética dos autores, de todas obras, livros, artigos, 

jornais ou sites consultados e citados no texto. 

 9- Apêndice (s) (facultativo) - Podem incluir-se, também, documentos extraídos de fontes consultadas ou 

jornais, mas que devem ser comentados pelo aluno.   

 10- Anexo (s) - Esta secção engloba materiais que não têm, necessariamente, que figurar intercalados no 

texto, como imagens, esquemas, figuras ou trechos de textos. 
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Como escrever uma bibliografia  

 É imprescindível que toda a bibliografia citada no texto conste nas referências bibliográficas e vice-versa. 

 

Indicação no texto 

No texto, a referência deve conter o nome do autor (ou autores, no caso de serem dois) e o ano da publicação. 

Se forem mais de dois autores, apenas deverá figurar o nome do primeiro seguido de et al ou et al.  

Se se tratar de uma referência indirecta, ou seja de uma citação de outro autor dentro da obra que estamos a 

consultar, deve-se indicar o autor e a data da citação seguido de in ou in e colocar depois o autor e data da 

obra que estamos a consultar.    

 

Temas possíveis para trabalho de grupo 

1. Recursos Hídricos 

- Impacto das actividades antropológicas ou antropogénicas nos recursos hídricos; 

- Recursos hídricos subterrâneos; 

 - ocorrência e importância das águas subterrâneas; 

 - influencia das actividades antropogénicas nos recursos hídricos subterrâneos; 

 - extracção intensiva das aguas subterrâneas como problema ambiental; 

 - contaminação das águas subterrâneas; 

 - causas antropogénicas da poluição de aquíferos; 

- Medidas de protecção das águas subterrâneas. 

 

2. Rios e processos Aluvinares 

- Bacias de drenagem; 

- Padrões de drenagem; 

- Comportamento das drenagens em relação ao substrato; 

- Morfologia dos canais fluviais; 

- Leques aluviais e deltáicos; 

- Depósitos aluviais no registo geológico; 

- Modelos/ sistemas de deposição; 

- Inundações como problema ambiental (causas/ origem vs medidas preventivas) 

 

3. Recursos Energéticos 

- Biomassa; 

- Combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo, gás natural); 

- Problemas ambientais derivados da exploração e consumo de combustíveis fósseis; 

- Alternativas ecológicas a conceber (outras fontes de energia) – comparar em termos ambientais. 

 

4. Energia nuclear 

- Funcionamento de um reactor; 

- Energia nuclear (fissão) e problemas ambientais; 

- Outras fontes de energia (comparação em termos ambientais). 
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5. Energia Geotérmica 

- (gradiente geotérmico, condução, convecção, radiação); 

- Condições térmicas da crosta terrestre; 

- Fontes de calor da Terra; 

- Sistemas de aproveitamento da energia geotérmica; 

- Impactos ambientais 

- Outras fontes de energia (solar, eólica, etc.) – comparação em termos ambientais. 

 

6. Ciclo da H2O 

- Movimento da água no sistema Terra (ciclo hidrológico); 

- Balanço hídrico e bacias hidrográficas; 

- Água no subsolo; 

- Aquíferos; 

- Acção geológica das águas subterrâneas; 

- Paisagens subterrâneas (cavernas e grutas – cársicos); 

- Rochas cársicas e dissolução dos carbonatos. 

 

7. Meteorização ou Intemperismo e Erosão 

- Tipos e meteorização; 

- Meteorização, erosão e sedimentação; 

- Reacções de meteorização (hidratação, hidrolise, dissolução e oxidação); 

- Factores que controlam a meteorização, 

- Produtos da meteorização; 

- Solos (formação e classificação); 

- Importância dos solos, conservação e preservação dos solos; 

- Erosão dos solos agrícolas como problema ambiental (sugestões de gestão da sustentabilidade) 


