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Curso: GEOLOGIA Turma: 04336 

Código: GCN 7121 Carga horária Número de Créditos 

Disciplina: Petrologia Sedimentar 108 06 

Ementa: 

Disciplina do conhecimento geológico que visa à descrição, classificação das rochas 
sedimentares, estudo da composição, características texturais, sua origem e 
implicações geológicas. Emprega métodos teóricos e práticos, consulta de livros, 
revistas especializadas, microscópio petrográfico de luz polarizada.  

Tipo: 
            ( X ) Obrigatória  (   ) Optativa 

Objetivos: 
Reconhecer os componentes detríticos e diagenéticos das rochas sedimentares; aplicar das técnicas petrográficas e dos resultados 
no entendimento da evolução dos sedimentos e das rochas sedimentares, das bacias sedimentares nos diferentes domínios 
tectônicos. 

Pré-requisitos: GCN 7113 – Fundamentos de Geologia; GCN 7114 - Geologia Instrumental; GCN 7117 – Petrologia Ígnea 

Professor: Rogério Portantiolo Manzolli; Marivaldo dos Santos Nascimento 

Monitor: A ser selecionado 

Dias/horários: 
Terça-feira   Teórica (T):   AB10:10-11:50   
Quinta-feira  Prática (P):   A 08:20-10:00; B 10:10-11:50   
***Monitoria (AB) 

 Local:     
CFH 311  (T)  
LABEMO (P) 
LABEMO *** 

Atendimento 
Extraclasse 

CFH Local: CFH 

 

Conteúdo Programático T P CH 

Primeiro Dia 
Apresentação do Plano de Ensino, incluindo os procedimentos avaliativos, referências bibliográficas a 
serem utilizadas, programação de atividades, projeção da RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97 

09/08  2 

Unidade I 
Origem e tipos de partículas sedimentares, classificação das rochas sedimentares, revisão do ciclo 
sedimentar, definição de termos importantes na petrologia sedimentar, fácies sedimentares vs. 
petrologia sedimentar.  

16/08 
 

18/08 
AB 

6 

Unidade II 

CONGLOMERADOS: origem, composição, arcabouço e classificação  
23/08 

25/08 
AB 

6 

Laboratório: descrição de amostra de mão e lâminas delgadas, anotações e desenhos 
esquemáticos em formulário padronizado.  30/08 

01/09 
AB 

6 

1° AVALIAÇÃO TEÓRICA (AT1)  
1° AVALIAÇÃO PRÁTICA (AP1) – Lâminas de conglomerados 

AT1 06/09 
AP1 08/08 AB 

6 

Unidade III 

ARENITOS: composição e classificação, maturidade textural e mineralógica. Porosidade 
(classificação e importância) e permeabilidade. Diagênese: conceito, reações e transformações 
diagenéticas. 

13/09 
15/09 

AB 
6 

Laboratório: descrição de amostras de mão, reconhecimentos da mineralo 
gia, anotações e desenhos em formulário padronizado; Descrição dos componentes detríticos e 
diagenéticos em lâminas delgadas com microscópio óptico. Determinação da composição modal 
(contagem em linha e pontual). Interpretação de dados modais em diagramas.  

20/09 
22/09 

AB 
6 

2° AVALIAÇÃO TEÓRICA (AT2)  
2° AVALIAÇÃO PRÁTICA  (AP2) – Lâminas de arenitos 

AT2  27/09 
AP2  29/09 AB 

6 

Unidade IV 

MINERAIS PESADOS: conceitos, classificação, métodos analíticos, aplicações. 04/10 
06/10 

AB 
6 

Laboratório: descrição, identificação e contagem de grãos em lâminas, definição de assembleias e 
elaboração de relatório em formulários padronizados.  

18/10 
20/10 

AB 
6 

3° AVALIAÇÃO TEÓRICA (AT3) 
3° AVALIAÇÃO PRÁTICA  (AP3) – Minerais Pesados  

AT3  25/10 
AP3  27/10 AB 

6 

Unidade V 

 ROCHAS CARBONÁTICAS: mineralogia dos componentes principais (esqueletais e não-
esquelatais), classificação e texturas e diagênse. 

01/11 
03/11 

AB 
6 

Laboratório: envolve a descrição, identificação e classificação das rochas sedimentares 
carbonáticas por meio do estudo de lâminas delgadas em microscópio óptico. Esta atividade prática 
será, inicialmente, instruída pelo professor, e em seguida conduzida durante as atividades de 
monitoria.                                                                       03-04/12 IV SANBA 

08/11 
10/11 

AB 
6 

Pré-campo Preparação teórica para a excursão de campo 17/11 AB 4 

Campo EXCURSÃO DE PETROLGIA E MICROPALEONTOLOGIA 19 e 20/11 16 

4° AVALIAÇÃO TEÓRICA (AT4)                                                          
4°AVALIAÇÃO PRÁTICA  (AP4)   -  Lâminas de rochas carbonáticas  

AT4  22/11             
AP4 24/11 AB 

6 

Unidade VI 
PELITO: textura, microfabrica, estruturas,  composição mineral;  
ROCHAS SEDIMENTARES QUÍMICAS: evaporitos, BIFs, etc.  
ROCHAS SEDIMENTARES VULCANOCLÁSTICAS 

29/11 
01/12 
AB 

6 

RECUPERAÇÃO 06/12  2 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas:  por meio da utilização de Datashow, filmes (se for o caso) e quadro branco.  
Aulas Práticas em Laboratório: utilização de lupas binoculares para observação de amostras da mão, e microscópio óptco para descrição de lâminas de 
grãos (minerais pesados) e delgadas (rochas). 
Eventualmente, serão aplicados exercícios práticos para complementação do conhecimento obtido. 

 

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 
PROVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS INDIVIDUAIS: 

 

 A matéria das provas corresponderá ao conjunto de todo conteúdo ministrado até a última aula antes da realização da prova; 

 As datas das provas regulares estão estabelecidas neste plano de ensino e serão realizadas segundo o cronograma acadêmico da UFSC; 

 Havendo algum problema de realização das avaliações nas datas estabelecidas, poderão ser remarcadas em conjunto com os estudantes; 

 Não será permitido o empréstimo de material durante a realização das provas (canetas, lápis, borrachas, papel, calculadoras, etc.); 

 Não será permitido o uso de celulares (ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico) na sala de aula durante as provas; 

 Não será permitido qualquer ato que tente violar a integridade de verificação do aprendizado individual; 

 À cada avaliação teórica será atribuída uma nota de 0,0 a 10, conforme regulamento dos cursos de graduação; 

 Revisão de nota de prova deverá ser solicitada diretamente na Coordenadoria do Curso de Geologia, em formulário padrão, com prazo de até 48 h 
após a divulgação da nota da prova; 
 

  A nota geral das Avaliações Teóricas (AT) será calculada pela média aritmética simples das notas obtidas em cada uma delas, conforme equação 
abaixo: 

Média simples: (AT1 + AT2 + AT3 + AT4)/4 =  Média geral das Avaliações Teóricas (MAT) 
 

A nota geral das Avaliações práticas (AP) será calculada pela média aritmética simples das notas obtidas em cada uma delas, conforme equação 
abaixo: 

Média simples: (AP1 + AP2 + AP3 + AP4+Relató)/5 = Média geral das Avaliações Práticas (MAP) 
 

Média Final: (MAT + MAP)/2 =  Nota final do Aproveitamento na Disciplina 

 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS (Opcional) 

 
RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 - ALTERADO pelas Resoluções nº 07 de 98 e 10 de 2000. 

 

 
 

http://www.elsevier.com/locate/sedgeo
http://www.sciencedirect.com/
http://www.periodicos.capes.br/

