
Ficha 2 (variável)

Disciplina: PRATICAS DE CAMPO EM ARQUEOLOGIA Código: HS 163
Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optativa

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60

CH semanal: 4
Padrão (PD): Laboratório (LB): Campo (CP): 60 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 
Trabalhos de prospecção e escavação de sítios arqueológicos.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Topografia e levantamento: cartografia básica, trigonometria aplicada a topografia, levantamento 
direto, uso de  bússola, nível, teodolito e estação total, delimitação da área de pesquisa, poligonal, 
quadriculamento, perfis topográficos, levantamento de corte estratigráfico, construção de 
diagrama de Harris.

Geomorfologia arqueológica: thalweg e interflûvio, escoamento superficial, vertente e sua 
dinâmica, sistema de erosão, deposição fluvial e lacustre, microrelevo.

Sedimentologia e estratigrafia: observação dos sedimentos, relevo das estruturas sedimentares, 
interpretação da sedimentação dos sítios, amostragem para análise de laboratório.

Noções de tafonomia: reconhecimento dos fatores diagenêticos em sítios arqueológicos, 
transformações post-deposicionais das paleosuperficies, amostragem e interpretação tafonômica.

Reconhecimento de artefatos no campo: causas naturais que imitam a fratura intencional das 
rochas, leitura tecnológica das estígmatas de lascamento.

Em laboratório: limpeza, marcagem, acondicionamento, inventário e banco de dados.

OBJETIVO GERAL
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Aprendizado dos passos essenciais no campo para avaliar, medir, descrever e ilustrar um sítio de 
interesse arqueológico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacidade de fazer um levantamento básico taqueométrico, com observações geomorfológicas, 
estratigráficas e geo-arqueológicas para planejamento de projetos de escavação. Conduzir 
observações básicas sobre as condições de conservação e o potencial informativo de um sítio 
arqueológico. Conscientizar sobre segurança. Acondicionar vestígios.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante 5 aulas expositivas de 4 horas e 5 aulas de campo de 8
horas, fora o transporte. Nas aulas de campo cada aluno utilizará as técnicas e os instrumentos
apropriados para cada operação e será avaliado (e auto-avaliado) na base do resultado que - por se
tratar  sobretudo  de  levantamentos  -  é  facilmente  verificável.  Os  desenhos  e  levantamentos
produzidos serão analisados e discutidos em grupo e as turmas compartilharão todas as tarefas
relativas à segurança e manutenção do equipamento.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação levará em conta os elaborados de campo e sua versão limpa de laboratório, a 
participação do aluno às tarefas coletivas e o cuidado com a segurança e manutenção do 
equipamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 3 títulos)

- ARAUJO C.A.S., Apostila - Topografia prática, UNIPAMPA, CCS.
- BICHO N. F. 2006 Manual de arqueologia pré-histórica, Edições 70, Lisboa.
- RENFREW C. & BAHN P. 2001 Archaeology: Theories, Methods and practice, London, 
Thames & Hudson, cap. 3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 5 títulos)

-  ARAUJO  A.  G.  M.  2013  Geomorfologia  e  paleoambientes  no  leste  da  América  do  Sul:
implicações arqueológicas, Geoarqueologia, Julio Cesar Rubin e Rosicler Theodoro Silva (orgs.)
Editora PUC de Goiás: 135-180.
- SANT’ANNA NETO J. L. & NERY J. T. 2005 Variabilidade e mudanças climaticas no Brasil e
seus impactos regionais, em: Quaternário do Brasil, SOUZA C. R. de GOUVEIA, SUGUIO K.,



OLIVEIRA A. M. dos SANTOS & OLIVEIRA P. E. de (Eds), Ribeirão Preto, Holos Editora: 28-
51.
-  SUGUIO  K.  2005  Introdução,  in:  Quaternário  do  Brasil,  SOUZA  C.  R.  de  GOUVEIA,
SUGUIO K.,  OLIVEIRA A. M. dos SANTOS & OLIVEIRA P. E.  de (Eds),  Holos Editora,
Ribeirão Preto: 21-27.
- VEIGA, L. A. K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. Fundamentos de Topografia. Curitiba,
UFPR, 2012, 288p. 

Aa

Professor da Disciplina:  Fabio Parenti

Assinatura:

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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