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INTRODUÇÃO

O ambiente onde o Homem desenvolve as suas relações, 
chamado Meio Geográfico, inclui tanto os aspectos 
naturais como as modificações que os seres humanos 
introduzem na natureza.

Sob o ponto de vista histórico, o meio geográfico pode 
ser dividido em três períodos: meio natural, meio 
técnico e meio técnico-científico-informacional. 
Cada um desses períodos corresponde a uma etapa de 
evolução técnica pela qual passou a sociedade humana.

Sendo a Geografia como ciência do empírico, o geógrafo 
é o inventariante do visível (Meio Geográfico). 

Este exercício envolve a prática do trabalho de campo que 
se consubstancia em constatação in loco – observação, 
análise, comparações, aplicação da técnica, aliadas à 
análise em laboratório que é o lugar de trabalho com 
ferramentas e equipamentos necessários para o afeito.

No processo de inventário do Meio Geográfico, é 
recorrente a opção pela pesquisa qualitativa, e esta 
exige a relação dinâmica e indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito, não traduzido em 
pesquisa quantitativa. A interpretação dos fenômenos 
e a atribuição de significados são básicas no processo 
de investigação. Portanto, utiliza-se o inventário para 
interpretar o significado de pormenores do Meio 
Geográfico. 

Com este mini-curso objectiva-se: Promover a reflexão 
e debate sobre as técnicas de inventariação do Meio 
Geográfico.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

• Descrever os fundamentos teóricos sobre Meio 
Geográfico;

• Identificar as técnicas a ter em conta no inventário 
do Meio Geográfico;

• Explicar os procedimentos a ter em conta no uso 
das técnicas do inventário do Meio Geográfico;

• Especificar as formas de interpretação dos dados 
recolhidos.

CONTEÚDOS TEMÁTICOS

1.1. Seleção do meio/lugar e tema de investigação

1.2. Definição dos objetivos para o estudo do Meio 
Geográfico

1.3. Planificação do estudo do Meio Geográfico

1.4. Elaboração de intrumentos de inventario dos 
elementos do Meio Geográfico

1.5. Técnicas de levantamento dos elementos do 
Meio Geográfico 

2.4.1 Interpretação dos elementos do Meio 
Geográfico

2.5. Fotografias aéreas como instrumentos de 
inventariação dos elementos do Meio Geográfico 

2.5.1. Técnica de reportagem fotográfica

2.6. Interpretação dos pormenores fotografados no 
Meio Geográfico 

2.7. Noções de sistemas de processamento digital.

VALOR DA INSCRIÇÃO

MINI-CURSO : 5.000.00KZ
Duração: 4 Horas

Público alvo: 
Todos os interessados ligados as seguintes áreas:

Geografia, Biologia, Estudo do meio, 
Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental, 

Ordenamento do Território, Urbanismo, etc.

Referências do FORMADOR

João Baptista Huvi
Docente do ISCEDB/UKB

Áreas de formação: 
• Ciências da Educação
• Ordenamento do Território e  Ambiente
• Recursos Geológicos

Áreas de Investigação: 
• Ordenamento do Território 
• Ambiente
• Geologia Sedimentar 
• Hidrogeologia

Cadeiras que lecciona: 
• Ordenamento do Território
• Avaliação de Impacto Ambiental
• Sistema de Informação Geográfica (SIG)
• Geologia
• Recursos Hídricos
• Hidrogeologia


