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FICHA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Áreas Disciplinares 

abrangidas 
Geociências, Geografia, Geomorfologia. 

Objetivos Gerais Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos métodos de 

identificação de feições geomorfológicas, análise de processos 

geomorfológicos, na perspectiva de interpretação de paisagens emersas e 

submersas, com aplicação nos diversos ramos da ciência como 

Oceanografia, Geologia, Biologia Marinha e outras Ciências do Mar. 
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Objetivos Específicos do 

módulo 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 
- Compreender a dinâmica de formação e evolução das paisagens 
resultantes da morfogênese marinha, na zona de contato entre o continente 
e o oceano;  
- Utilizar o conhecimento a respeito da origem e evolução desse ambiente, 
bem como de sua dinâmica e processos atuantes, como ferramenta 
essencial para uma melhor gestão e planejamento ao longo da linha de 
costa, buscando mitigar riscos e impactos sobre as populações e cidades 
costeiras; 

- Relacionar os conceitos fundamentais de Geomorfologia com aplicações 
em áreas adjacentes; 
- Compreender métodos e técnicas de interpretação de processos 
geomorfológicos; 
- Conhecer e dominar requisitos e elementos para análise espacial 
integrada, a partir de formas de relevo e tipos de drenagem; 
- Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; e 
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

(Máx.500 caracteres) 

Os processos geomorfológicos desenvolvidos em ambientes litorâneos. 

Mapeamento geomorfológico. Tradição geográfica nos estudos costeiros, 

objetivos, aplicabilidades e sua interrelação com outras disciplinas; Fatores 

que condicionam a evolução de ambientes costeiros: tectônica, clima, 

variações do nível do mar, ondas e correntes, marés, sedimentos costeiros e 

processos de erosão; Terminologia das principais feições costeiras: praias 

arenosas e morfodinâmica, barreiras costeiras, estuários, deltas, dunas, 

lagunas e costas erosivas; A geomorfologia e o gerenciamento costeiro; 

Compartimentação do litoral brasileiro e paulista. Técnicas de campo e 

laboratório para caracterização e monitoramento de impactos naturais e 

antrópicos em áreas costeiras. 
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Conteúdo programático 1 – Introdução à Geomorfologia Costeira 
A relevância da zona costeira; O nascimento do interesse científico pelo 
litoral; A tradição geográfica dos estudos costeiros; Características 
geológicas e geomorfológicas de ambientes costeiros; Fatores que 
condicionam a evolução de ambientes costeiros (dinâmica global e dinâmica 
costeira). 
2 – Fatores que condicionam a evolução de ambientes costeiros: 
Dinâmica Global 
Tectônica de placas: a influência dos seus movimentos na determinação dos 
tipos de costa e na orientação do litoral quanto à exposição às ondas e 
correntes. 
Clima: agente controlador da erosão dos continentes, da disponibilização de 
sedimentos para a linha de costa e das flutuações do nível médio do mar. 
Variação do nível do mar: as causas das variações do nível do mar; 
reconstrução de paleoníveis do mar: evidências abaixo e acima do nível do 
mar atual; o estado atual dos conhecimentos; modelo evolutivo geral para a 
costa brasileira; importância do tema e sua aplicabilidade. 
3 – Fatores que condicionam a evolução de ambientes costeiros: 
Dinâmica Costeira 
Ondas e Correntes Costeiras: o desenvolvimento das ondas no mar; 
parâmetros de uma onda; a movimentação das partículas de água em uma 
onda; propagação de ondas em águas rasas; ondas gigantes: tsunami; 
correntes costeiras geradas pelas ondas e transporte de sedimentos 
litorâneos. 
Marés: principais nomenclaturas; funcionamento das marés; marés de sizígia 
e de quadratura; pororoca; a energia das marés; implicações da maré. 
Sedimentos costeiros: tamanho; composição; morfologia; fonte; balanço 
sedimentar: entradas e saídas; movimentação sazonal dos sedimentos na 
costa. 
Processo de erosão costeira: consequências; indicadores de erosão costeira; 
causas naturais e antrópicas; métodos de estudo sobre erosão costeira; 
contenção e recuperação de praias. 
4 – Diferentes Ambientes Costeiros 
Praias Arenosas e Morfodinâmica Costeira: subdivisão morfológica das 
praias; classificação morfodinâmica de uma praia (perfis dissipativos, 
refletivos e intermediários). 
Barreiras Costeiras ou Cordões Arenosos: distribuição das barreiras 
costeiras nos litorais do mundo; principais subambientes associados; tipos de 
barreiras costeiras; fatores que controlam a evolução de barreiras costeiras; 
modelos evolutivos de barreiras costeiras (retrogradantes, progradantes e 
estacionárias). 
Feições Estuarinas: definição de estuários, distribuição dos estuários no 
mundo; classificação dos estuários; evolução geológica/geomorfológica de 
estuários. 
Feições Deltaicas: definição de deltas; como se desenvolve um delta?; 
distribuição geográfica dos deltas nos litorais no mundo; padrão de 
distribuição sedimentar nos deltas; unidades morfológicas de um delta; 
classificação deltaica. 
Feições Eólicas; Lagunares e Erosivas: dunas frontais como parte do prisma 
praial; dunas costeiras: tipologia e gênese; lagunas costeiras: origem, 
dinâmica e evolução geológica/geomorfológica; costas erosivas: gênese e 
feições erosivas associadas. 
5 - Tendências Atuais da Geomorfologia Costeira 
Gerenciamento Costeiro Integrado: o Projeto Orla 
6 - Morfologia e Compartimentação do Relevo Costeiro Brasileiro. 
Estudo de casos. 
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Avaliação 

 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas 

e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 

letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades 

realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 
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METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

Tipos de Atividades Cenários 
Recursos Instrucionais 

Necessários 

Teórica X Anfiteatro / Sala 

de Aula 
X Computador X 

Prática X Centro de Saúde  Internet X 

Teórico-Prática X Dinâmica de 

grupo 
X Projetor multimídia X 

Seminário  Laboratório 

(Aula) 
X Projetor de slides X 

Estágio  Laboratório de 

Informática 
X Livro-texto X 

Discussão de grupo  Laboratório 

Especializado 
 Bibliografia atualizada X 

Casos Clínicos  Laboratório 

Experimental – 

Outros 

 Quadro negro X 

Estudo dirigido X Outros (detalhar)  Circuito fechado de TV  

Visitas    Outros (detalhar)  

Observação      
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Situação problemática 

- (PBL) 
X     

Levantamento 

bibliográfico 
     

Elaboração de relatório      

Elaboração de projeto      

Elaboração de 

anamnese 
     

Ensino a distância 

(EaD) 
     

Outros (detalhar)      

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome docente Departamento Crachá Carga Horária 

Gilberto Pessanha Ribeiro Departamento de Ciências do Mar 0918340-9 40 h/DE 

Assinatura do docente responsável 

 

Assinatura e carimbo ou nome legível da 

coordenação 

 

 

 


