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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA DE MESTRADO 

Código: GLG410004 Disciplina: Tópicos de Petrologia Metamórfica (  ) obrigatória   (X) eletiva 

Período letivo: 2020.2 Carga horária: 30 h/a            Créditos: 2 

Número de horas de atividades 
síncronas:   10 

Número de horas de atividades 
assíncronas: 20 

Horário das atividades síncronas:  
3.13:30-16:30 e 5.13:30-16:30 

Professor(a): Roberto Sacks de Campos                                                        e-mail:  roberto.campos@ufsc.br 

Ementa 
Tipos de metamorfismo. Mecanismos de deformação. Texturas e estruturas metamórficas. Paragêneses 
minerais e grau metamórfico. Diagramas de fases em rochas metamórficas. Termodinâmica no 
metamorfismo. Equilíbrio de sistemas minerais. Geotermobarometria e evolução PTt em áreas 
polimetamórficas. Microestruturas e zonação mineral. Metamorfismo e Tectônica de Placas. Evolução 
metamórfica em faixas dobradas. 

Objetivos 
Compreender os princípios da petrografia e petrogênese metamórfica. Realizar descrições petrográficas e 
petrogenéticas com auxílio de microscópio petrográfico virtual. Realizar cálculos geotermobarométricos. 
 

Tópicos 
  

(com carga horária) 

Conteúdos Recursos didáticos 
(Ex.: texto em PDF, 
vídeo, aula síncrona) 

Datas 
 

1. Introdução e aspectos 
gerais do metamorfismo 
(3 horas) 

Condições metamórficas e limites do 
metamorfismo. Tipos de Metamorfismo: 
orogênico, de fundo oceânico, de contato, 
dinâmico e hidrotermal. 

Aula síncrona e 
leitura de texto. 

23/02 

2. Rochas metamórficas I 
(12 horas) 

Composição química dos protólitos. Classes 
químicas das rochas metamórficas e seus 
protólitos. Mineralogia, texturas e estruturas 
em rochas metamórficas. 

Aula síncrona e 
leitura de texto. 

25/02 

 Atividade prática de petrografia no Virtual 
Microscope (VM): identificação de minerais, 
texturas e estruturas em lâminas de rochas 
metamórficas. Exercício prático I. 

Aula síncrona e 
atividade 
individual 
utilizando o VM 

02/03 

 Classificação e nomenclatura: classificação 
modal, nomenclatura relativa a estrutura, 
nomenclatura de rochas de alto strain, 
termos especiais, nomenclatura relativa ao 
protólito. 

Aula síncrona e 
leitura de texto. 

04/03 

 Atividade prática de petrografia no Virtual 
Microscope (VM): descrição e classificação 
de rochas metamórifcas. Exercício prático II. 

Aula síncrona e 
atividade 
individual 
utilizando o VM 

09/03 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA 

Rua Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade - 88040-900 Florianópolis - SC 
Telefone: (48) 3721-4126 - E-mail: ppggeologia@contato.ufsc.br 

website: https://ppggeologia.paginas.ufsc.br 

3. Petrogênese 
metamórfica 
(6 horas) 

Assembléias e paragêneses minerais. 
Representação gráfica de assembléias 
minerais. Minerais índice e zonas minerais. 
Fácies metamórfica. Isógradas e batógradas. 
Grades petrogenéticas. 
Geotermobarometria 

Aula síncrona e 
leitura de texto. 

11/03 

 
 

Atividade prática de petrografia no Virtual 
Microscope (VM): descrição e classificação 
de rochas metamórifcas. Reconhecimento 
de minerais índices e tipos báricos. 
Determinação do grau fácies e zona 
metamórfica com base na aplicação de 
grades petrogenéticas. Exercício prático III. 

Aula síncrona e 
atividade 
individual 
utilizando o VM 

16/03 

4. Geotermobarometria 
(9 horas) 

Geotermobarometria e evolução PTt em 
áreas polimetamórficas. Microestruturas e 
zonação mineral. 

Aula síncrona e 
leitura de texto. 

18/03 

 Atividade prática: geotermometria pl-hb. 
Exercício prático IV. 

Aula síncrona e 
atividade 
utilizando planilha 
de dados. 

23/03 

 Esclarecimento de dúvidas e entrega dos 
exercícios práticos. 

Atividade 
síncrona. 

25/03 

Método de Ensino 
Esta disciplina será desenvolvida através de encontros síncronos que ocorrerão por meio da plataforma 
Google Meet, alternando com atividades assíncronas que incluem leitura de textos, manipulação de 
software específicos e a realização dos exercícios práticos. O material será disponibilizado por meio da 
plataforma Google Drive. 

Avaliação 
A nota final da disciplina será calculada com base na média simples das notas obtidas no 4 exercícios 
práticos propostos. 
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Orientações gerais  
Resolução Normativa CPG – 6/08/2020 – BU 10/08/2020 

 


