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Disciplina: Geologia Marinha e Costeira
Código/Turma:
Unidade Acadêmica: Instituto Oceanográfico
Metodologia e Procedimentos:
-Aulas expositivas com a utilização de equipamento multimídia
-Aulas práticas com aplicações de exercícios de fixação e no laboratório de
sedimentologia.
Características:
Duração: Semestral
Sistema de Avaliação: A avaliação poderá ser realizada através de diversos
mecanismos, destacando-se: (a) a participação do aluno em sala de aula, (b)
entrega de trabalhos desenvolvidos fora do horário de aula, (c) apresentação
de seminários e (d) prova de conhecimentos ao final da disciplina.
Semestre de oferecimento: Primeiro semestre
Carga Horária Total (em horas): 45 horas/aula
Total de aulas por semana: 3 horas
Créditos:3
Ementa:
Morfologia do fundo oceânico. Métodos geofísicos e equipamentos usados
em Geologia e Geofísica Marinha. Mudanças do nível do mar; Estratigrafia
marinha; Morfodinâmica costeira; Sedimentação marinha; Recursos minerais
do mar.

Objetivos:
A disciplina deverá proporcionar ao aluno uma visão da evolução tectônica
dos oceanos com detalhamento das margens continentais, seus ambientes
sedimentares com ênfase nos processos físicos, químicos e biológicos os
quais controlam o desenvolvimento da sedimentação e estratos sedimentares
bem como a ocorrência de recursos minerais sob várias escalas espaciais e
temporais incluindo a história de variação do nível do mar. Também serão
abordados aspectos de morfodinâmica associada a ambientes costeiros e
transicionais.

Conteúdos:
1. Geofísica e morfologia oceânica: Geofísica marinha; Províncias
batimétricas e métodos sísmicos marinhos.
2. Mudanças do nível do mar: Causas das mudanças do nível do mar;
Indicadores de paleo-níveis do mar; História das mudanças do nível do mar
no Quaternário.
3. Estratigrafia marinha: Conceitos estratigráficos; Bioestratigrafia; Tratos
de sistemas.
4. Morfodinâmica costeira: Morfodinâmica dos ambientes costeiros (praias,
dunas, lagoas costeiras, estuários, deltas, recife de corais).
5. Sedimentação marinha: Classificação dos sedimentos; Sedimentação
terrígena no ambiente marinho profundo; Sedimentação terrígena na
plataforma continental; Sedimentação marinha biogênica; Sedimentação
marinha autigênica.
6. Recursos minerais do mar: Províncias fisiográficas e os recursos
minerais marinhos associados: superficiais e sub-superficiais.
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