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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA DE MESTRADO 

Código da Disciplina: 
GLG410007 

Nome da Disciplina: Tópicos em Estratigrafia 
(Análise estratigráfica em estemunhos e afloramentos.) 

(  ) obrigatória 
(X) eletiva 

Período letivo: 2022.1 Carga horária: 30 h/a Créditos: 2 

Local:   LABAC e Sala de Testemunhos Horário das atividades:  Seg.: 13:30 h (2 h) - Qui.: 13:30 h (2 h)  

Professor:   Marivaldo dos Santo Nascimento E-mail: marivaldo.nascimento@ufsc.br 

Ementa 
Fundamentos da análise das sequências estratigráficas sedimentares siliciclásticas; escalas de observação dos 
elementos deposicionais no registro sedimemtar; critérios para identificação dos padrões internos dos estratos em 
escala de alta-resolução; tendências nos padrões dos arranjos verticais que determinam os tipos de sequências 
sedimentares; mapeabilidade dos padrões de sucessões dos extratos e suas respectivas superfícies limítrofes e 
mudanças laterais de fácies; técnicas modernas de aquisição, análise e interpretação em estratigrafia.   

Objetivos 
1) Compreender os controles geológicos na formação das sucessões estratais em alta-resolução; 2) aplicar 
metodologias da análise estratigráfica de alta-resolução (EAR) em ambientes sedimentares siliciclásticos; 3) aplicar 
os princípios da EAR na caracterização, zoneamento e modelagem de reservatórios; e 3) elaborar relatórios das 
atividades práticas. 

Tópicos Conteúdos Recursos didáticos Datas 

Plano de Ensino Apresentação do plano de ensino Apresentação em PowerPiont 13/06/2022 (T) 

Unidade 1 

Teórica: Processos e modelos de fácies sedimentares 
siliciclásticas. 

Aula com PowerPoint 16/06/2022 (T) 

Prática: reconhecimento preliminar de fácies e sucessão 
de fácies em testemunhos 

Manuseio de testemunhos 
20/06/2022 (P) 
23/06/2022 (P) 

Unidade 2 

Teórica: Fatores que controlam a sedimentação e a 
arquitetura deposicional sedimentar siliciclástica. 

Aula com PowerPoint 27/06/2022 (P) 

Prática: reconhecimento preliminar de elementos 
arquiturais usando seções panorâmicas de afloramentos. 

Seções virtuais de afloramentos 
obtidas com DRONE 

30/06/2022 (P) 
 

Unidade 3 

Teórica: escala de análise dos ciclos estratigráficos em estudos 
de testemunhos e de afloramentos. 

Aula com PowrePoint 04/07/2022 (P) 

Prárica 1: caracaterização dos padrões estratais e de ciclos 
estratigráficos em testemunhos. 
 
Prárica 2: reconhecimento dos elemente arquiteturais usando 
seções panorâmicas. 

Descrição sistemátiva de 
testemunho 

07/07/2022 (P) 
11/07/2022 (P) 

Seções virtuais de afloramentos 
obtidas com DRONE 

14/07/2022 (P) 

Unidade 4 
Teórica: Análise estratigráfica de alta-resolução: análise 

exploratória usando afloramentos. 
Aula com PowrePoint 18/07/2022 (T) 

Unidade 5 
Teórica: Análise, interpretação e modelagem 
estratigráfica para caracterização de reservatórios. 

Seminários temáticos 
21/07/2022 (T) 

25/07/2022 (T) 

Avaliação Final Divulgação dos conceitos finais obtidos na disciplina 28/07/2022 

Método de Ensino (Teórico-prático) 
 

Serão realizadas aulas  expositivas usando o PowerPoint; utlização de testemunhos de rochas sedimentares para prática de 
descrição e interpretação de dados geológicos de poços; uso de seções panorâmicas de aflormanetos para prática de 
identificação e interpretação de elementos deposicionais siliciclásticos; e prática para elaborar relatórios das atividades 
realizadas.   
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Avaliação 
 

Serão consideradas avaliações o conjunto das atividades práticas, realizadas durante o desenvolvimento 
da disciplina, às quais serão atribuídas notas que variam de 0 a 10, assim como eventuais avaliações de 
apresentações de seminários temáticos, a critério do professor da disciplina. 
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Orientações gerais 
 

Resolução Normativa 1/2021/CPG/UFSC. Publicada no Boletim Oficial Nº 27/2021, de 05/03/2021. 
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