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Divulgar a geologia, e as geociências nas escolas  
de ensino primário e secundário através de 
técnicas didático-expositivas. 
Buscar novas soluções para o melhoramento da 
qualidade  das fotografias obtidas  no processo de 
identificação de minerais e rochas  do projeto, 
através de técnicas e materiais de fácil obtenção. 
Criar um website para posterior indexação das 
imagens obtidas durante o desenvolvimento do 
projeto. 

Utilizar materiais de fácil obtenção, como caixas, 
lâmpadas fluorescentes, cartolinas, bem como 
utilização de diferentes equipamentos em 
fotografia como câmeras fotográficas e câmeras 
de celulares. Ou mesmo com a 
pesquisa/desenvolvimento e adaptação de outras 
técnicas em fotografia e qualidade de imagens 
aplicáveis a outros projetos de extensão, ensino e 
pesquisa. 

A partir dos resultados obtidos até o momento 
podemos concluir que um dos grandes obstáculos 
encontrados, principalmente na área da geologia, 
é levar uma fotografia de qualidade, fotografia 
esta que mostre os detalhes do 
mineral/rocha/afloramento estudado até o 
público alvo, assim, fica evidente que se faz 
necessário o estudo/capacitação e 
desenvolvimento de novas técnicas para obtenção 
de fotografias na área de geologia. Tais como 
estas que vem sendo desenvolvidas no presente 
trabalho. Para que assim, seja o público do ensino 
superior, ou mesmo os jovens do ensino primário 
e secundário tenham um olhar mais clínico e 
atento para as feições geomorfológicas da terra, 
sejam estas, rochas, minerais ou mesmo a 
natureza, instigando assim, o apreço e a 
curiosidade pela geologia. 

DE OLIVEIRA, V. M. F.; DE OLIVEIRA, V, F; FABRICIO, L. E. 
Imagens na pesquisa com professores: o oral e a fotografia. 
Educ. rev. [online] 2003, n.spe 151-174. 
MACHADO. A, W. O que há de novo em fotografia digital?. 
Dental Press J. Orthod. 2010, v. 15, no. 2, p. 20-23. 
  
SILVA, J. R. Fotografia e ciência: a utopia da imagem objetiva e 
seus usos nas ciências e na medicina. Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Belém, 2014, v. 9, n. 2, p. 343-360.  

(1) Discente de Geologia, Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, RS. gabrielsperandio@alunos.unipampa.edu.br 
(2) Discente de Geologia, Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, RS. marsh._.nah@hotmail.com 
(3) Orientadora; Drª Cristiane Heredia Gomes – Universidade Federal do Pampa  (Av. Pedro Anunciação, s/nº Vila Batista 96570000 - Caçapava do Sul, RS – Brasil)  
  
 

Até o presente momento, verificou-se que a 
aplicação destas técnicas está proporcionando um 
ganho significativo no que diz respeito à qualidade 
das fotografias obtidas, como podemos observar 
nas imagens a seguir.   
Como a utilização da caixa de luz para a obtenção 
de fotografias dos minerais e rochas, a qualidade  

das mesmas melhorou significativamente, 
proporcionando assim, uma fotografia com uma 
grande riqueza de detalhes. Sendo estes 
observados facilmente.  

Imagem 2 Comparativo entre  fotografia com utilização de técnicas apropriadas e sem utilização de técnicas  

Imagem 1 Caixa de Iluminação confeccionada para  obtenção das fotografias dos minerais e rochas  


