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 DISCIPLINA NOME GN 208 Ciência do Sistema Terra II  
OF:S-2 T:001 P:002 L:001 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:N FM:75% Pré-Req.: GN106  
Ementa: Métodos de investigação e Aplicações da Geologia. Componentes do Sistema Terra. Ambientes de formação de rochas na Geosfera e suas interações com as demais esferas terrestres (atmosfera, hidrosfera, biosfera e esferasocial). O Homem como agente geológico; situações de risco geológico. Atividades práticas de campo para reconhecimento de processos naturais e das interações destes com a ação humana. Representação e tratamento de informação geológica. Atuação profissional e educacional em Ciências da Terra. Práticas de laboratório e excursões. 

O Curso Ciência do Sistema Terra II pretende abordar e aprofundar aspectos do Sistema Terra. Com isto, procurará discernir metodologias e epistemologias específicas da Geologia, oferecendo um abrangente instrumental teórico-conceitual. Será dada ênfase à história geológica do Brasil, por meio de aulas expositivas, leituras, trabalhos práticos e aulas de campo para possibilitar reconhecimento dos processos que originaram as paisagens brasileiras. 
 

Objetivo geral: Compreender relações do Sistema Terra (conhecimento geológico) em distintas escalas de espaço e tempo com ênfase em processos litológicos.  Objetivos específicos: Os objetivos específicos abrangem alterações desejadas nos conhecimentos, no comportamento e nas habilidades dos estudantes, segundo três ordens: objetivos de conteúdo, de comportamento e de atitude. Objetivos de conteúdo: 1. Dar continuidade ao estudo dos fundamentos da Geologia, iniciados em CST I; 2. Informar sobre os conceitos fundadores da Geologia;  3. Oferecer metodologias e instrumentais de trabalho de campo em Geologia;  4. Possibilitar uma introdução ao conhecimento da petrologia ígnea, metamórfica e sedimentar; 5. Relacionar os processos de evolução e modelagem da geosfera com a noção de risco geológico; 6. Possibilitar uma introdução ao conhecimento das paisagens brasileiras. Objetivos de comportamento: Ao final das atividades previstas, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender a linguagem do conhecimento científico e ser capaz de aplicá-la.  2. Reconhecer as diferentes escalas temporais e espaciais dos processos naturais e sociais.  3. Reconhecer a Ciência como uma das atividades humanas de pesquisa e construção de conhecimentos. 4. Aplicar os conhecimentos para explicar fenômenos comuns, em particular na região de Campinas. 5. Esboçar as fronteiras atuais do conhecimento científico no que se refere às Ciências da Terra. 6. Interpretar criticamente um comentário ou artigo de jornal/revista, identificando idéias polêmicas e/ou desprovidas de fundamento científico. Objetivos de attitude: Ao final das atividades previstas, espera-se que o estudante seja capaz de: 1. Valorizar a construção do próprio conhecimento.  
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2. Valorizar o papel da Ciência do Sistema Terra na preservação, melhoria e aprimoramento da qualidade de vida da população, em particular no caso brasileiro. 3. Adotar, em suas futuras iniciativas, senso crítico e espírito empreendedor, com base na formação obtida.  Métodos Uma diretriz da disciplina é buscar um ensino interdisciplinar por intermédio de situações-problema que enfatizem aspectos de aplicação da Geologia no tratamento do ambiente. Outra diz respeito ao esforço de relacionar teoria e prática no interior da disciplina, por considerar que são aspectos indissociáveis, para que o aluno possa formar uma perspectiva realista sobre a produção do conhecimento científico. A ênfase nos processos e produtos da formação de rochas instrumentalizará os estudantes com conceitos de interesse direto para diversas disciplinas do curso. Os alunos aplicarão o que aprenderam em Ciência do Sistema Terra I, ao ser introduzidos na petrologia. Procuramos apresentar, pois, uma visão de Ciências da Terra, notadamente a da Geologia, que tenha sentido em si mesma e, ao mesmo tempo, seja instrumento para compreensão de processos naturais. A estrutura e organização desta disciplinapara futuros geólogos e geógrafos são norteadas segundo as mesmas metodologias e epistemologias indicadas em Ciência do Sistema Terra I. Ao realçar o ensino como pesquisa e a problemática ambiental como fundamentais para serem desenvolvidos na disciplina Ciência do Sistema Terra II, organizaremos as atividades de ensino em torno de possíveis situações-problema que envolvam o desenvolvimento de raciocínios hipotéticos e históricos.  Temas O tema central Sistema Terra será desenvolvido em torno de conceitos teóricos gerais e no exame de exemplos brasileiros, sempre que isso se mostre viável. Pretende-se manter uma conexão dos temas gerais com situações empíricas de referência. O conjunto de estudos e investigações realizados na disciplina abrange entendimento dos processos naturais e sociais, para que o estudante seja capaz de compreender o ambiente terrestre, sob diferentes escalas de espaço e tempo. O programa foi subdividido em quatro unidades seguindo uma ordem de compreensão cada vez mais abrangente do conteúdo. Estas unidades acham-se sumariadas nos tópicos do Programa.   Unidade I – A biosfera e a interação das esferas: Estuda relações e dependência da biosfera e da antroposfera diante dos processos superficiais. Estuda o desenvolvimento de processos gravados (fixados) no registro rochoso. A idéia de interação no âmbito de Sistema Terra complementa a abordagem iniciada no estudo da geosfera, atmosfera e hidrosfera e possibilita visualizar a Terra – e sua esfera exterior, a pedosfera (solos) – como o resultado de mútuas interações. Um conceito essencial é representado pela idéia de “formas fixadas” na natureza. Somente a existência de um registro geológico decifrável viabiliza a investigação do passado terrestre.  
1. O registro histórico-geológico  Interações das esferas terrestres e a dinâmica do planeta Terra. A questão das formas fixadas. O ciclo das rochas e a evolução de montanhas e continentes.  2. Origem de solos e sedimentos  Interação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera. Umidade, energia, clima e intemperismo.  Denudação terrestre: intemperismo, erosão, formação dos solos e do relevo.  A biosfera e a antroposfera e sua inserção no âmbito das demais esferas terrestres.  
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 Unidade II – Introdução à Geologia do Brasil A base de conhecimentos desenvolvida em GN-106 (Ciência do Sistema Terra I), é o fundamento necessário para construção de novos conceitos ao longo da disciplina Ciência do Sistema Terra II.  
3. Sedimentação e seus produtos: processos de interação das esferas sólidas e fluidas  Classificação de rochas sedimentares. Bacias de margem continental passiva A Bacia de Taubaté como exemplo de bacia sedimentar do território brasileiro. 4. Magmatismo e seus produtos: processos e rochas Magmatismo atual nos limites das placas tectônicas. Magmatismo (plutônico e vulcânico) e identificação prática das rochas magmáticas. Classificação de rochas magmáticas.  História geológica dos terrenos antigos sul-americanos: Cráton Amazônico e Cráton do São Francisco.  Jazidas minerais associadas aos terrenos arqueanos e paleoproterozóicos. 5. Metamorfismo e seus produtos: processos terrestres e formação de rochas metamórficas Classificação de rochas metamórficas.  Metamorfismo, dobramento, levantamento de montanhas e continentes, estruturas geológicas associadas.  Principais áreas de distribuição de rochas metamórficas no território brasileiro.  História geológica das faixas de dobramentos brasilianas.    Unidade III – Geosfera e sistemas antrópicos Uma vez estabelecida a complexa teia de relações entre os processos e produtos da dinâmica geológica do planeta, construída ao longo da disciplina, a abordagem alcança seu pleno desenvolvimento ao final da mesma com a compreensão da interação dos processos terrestres, envolvendo mais concretamente algumas das intervenções humanas no planeta. Ciência do Sistema Terra II oferece meios para esclarecer e visualizar algumas relações de Geologia e outros campos do conhecimento. 
6. Efeitos dos processos exógenos Efeitos dos processos erosivos. Riscos geológicos. O relevo como conjunto de formas fixadas. O aplainamento dos continentes.  Efeitos dos processos erosivos na escultura do relevo  Limites da apropriação do espaço: impactos sócio-ambientais, erosão e exaustão dos solos.  7. Efeitos dos processos endógenos O Homem e a interação dos processos terrestres. A apropriação dos recursos naturais do planeta.   BIBLIOGRAFIA  Bibliografia Básica ANGUITA VIRELLA, F., MORENO SERRANO, F. Processos geológicos externos y geología ambiental. Madrid: Rueda, 1993. 311p. ANGUITA VIRELLA, F., MORENO SERRANO, F. Processos geológicos internos. Madrid: Rueda, 1991. 232p.  BLOOM, A. L. A superfície da terra. São Paulo: Blücher/EDUSP, 1970. CARNEIRO, C.D.R. (Editor cient.). 2000. Geologia. São Paulo: Global/SBPC. 80p. (Série Ciência Hoje na Escola, v. 10). 
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