
  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIENCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 2019.1 

GEO 1901 SEMINÁRIOS ESPECIAIS - GEOLOGIA MARINHA 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 HORAS CRÉDITOS: 2 

 

PRÉ-REQUISITO(S): FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA 

 
PROF. SÉRGIO CADENA DE VASCONCELOS 

 

N° MÁXIMO DE ALUNOS: 15 

 

OBJETIVOS  A disciplina busca oferecer ao aluno de graduação em Geografia uma visão da composi-

ção, estrutura e processos geológicos e geomorfológicos nos diferentes ambientes mari-

nhos: plataforma continental, talude, sopé e planície abissal. Há ainda um enfoque nestas 

áreas de interesse brasileiro no tocante a obtenção de recursos minerais e energéticos, 

bem como nas características oceanográficas da coluna d’água e no seu gerenciamento 

ambiental, ilustrados por caso de estudo. 

EMENTA Introdução as Ciências Marinhas. Características geológicas das províncias submarinas. 

Geomorfologia submarina. Ambientes de sedimentação marinhos. Inter-relação das caracte-

rísticas físicas, químicas e biológicas da água do mar com as feições geológicas e proces-

sos geológicos submarinos. Métodos de investigação e amostragem do assoalho marinho. 

Recursos minerais e energéticos nos oceanos. Gerenciamento ambiental de áreas mari-

nhas. 

PROGRAMA 1 - Introdução ao Curso: 

Conceito e importância de Geologia Marinha; Disciplinas correlatas (Oceanografia Física,  

Geofísica, Geoquímica, Sedimentologia, Geotectônica e Petrologia); Histórico do estudo  

geológico em áreas marinhas; Projetos (Joides, DSDP, Amasseds, entre outros) e entida-

des de pesquisa (Lamont-Doherty/Univ. Columbia, Lagemar/UFF, DNH/Marinha do Brasil 

entre outros); Principais periódicos especializados (referências) de atualização (Marine Geo- 

logy, Oceanography, Journal of Physical Oceanography, Journal of Geophysical Research,  

Marine and Petroleum Geology). 

 

2 - Arcabouço geológico e geomorfológico das áreas marinhas: 

- Principais províncias geomorfológicas: margem continental (plataforma, talude e sopé 

continental), cordilheira mesoceânica/vale em rifte/zonas de fratura, assoalho oceânico 

(planície abissal, província de montanhas e montes submarinos) e fossas oceânicas. 

- Estrutura geológica da Terra e constituição da crosta continental e oceânica (revisão).  

- Características gerais dos principais oceanos (localização, forma, extensão, limites e hip-

sometria). 

- Margem continental brasileira. 

 

3 - Ambientes de sedimentação marinhos: 
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- Compartimentação geomorfológica dos ambientes marinhos e classificações; 

- Ambientes transicionais (litorais): processos e fácies sedimentares (revisão); 

- Ambiente marinho-raso (sob ação de ondas, correntes de maré e de tempestade): proces-

sos e fácies sedimentares (revisão); 

- Ambiente marinho-profundo (talude, canhão, leque-submarino e planície abissal): proces-

sos e fácies sedimentares; 

- Ambiente carbonático (tipos de plataforma carbonática): processos e fácies sedimentares. 

- Sedimentação marinha no Quaternário e o problema das "areias relictas". 

 

4 – Geofísica e Geoquímica Marinha: 

- Propriedades físicas (temperatura, densidade, som, luz e cor) das águas marinhas; 

- Dinâmica dos processos marinhos: 

 Correntes superficiais (origem, características, agentes modificadores e prin-

cipais componentes globais); 

 Correntes profundas (origem, características, agentes modificadores e princi-

pais componentes globais); 

 Distribuição térmica, magnetismo, anomalias gravimétricas e sismicidade do 

fundo marinho. 

- Propriedades químicas (salinidade, pH e Eh); 

- Ciclo geoquímico dos elementos (principais nutrientes e traços). 

 

5 - Técnicas de estudo das áreas marinhas: 

- Instrumentação para análise de propriedades das águas, correntes, sedimentos (teste-

munhador rotatório, testemunhador de pistão, testemunhador de pistão hidráulico, teste-

munhador Kasten, testemunhador de caixa, testemunhador vibratório) e suas plataformas 

móveis (navio oceanográfico, submarinos e satélites); 

- Métodos Geofísicos (ecobatimetria, sísmica, gravimetria, magnetometria e imagem de 

satélites). 

 

6 - Recursos minerais e energéticos: 

- Conceito de recurso (renovável e não-renovável); 

- Recursos minerais do fundo do mar; 

- Petróleo; 

- Reservas e recursos do mar territorial brasileiro. 

 

7 - Gerenciamento ambiental de áreas marinhas: 

- Poluição; 

- Lixo nos oceanos; 

- Obras de engenharia na região costeira. 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE 

Prova individual discursiva 

 

* a postura do aluno dentro de sala é o principal instrumento de avaliação!  

 
Obs.1:   O aluno que obtiver média final 5,0 será aprovado, caso contrário este será repro-

vado.  
 
Obs.2:   É obrigatória a presença em 75% das aulas, caso a frequência esteja abaixo disso 

o aluno será reprovado por faltas. Faltas só serão abonadas mediante a apresen-
tação de atestado médico ou declaração de trabalho apresentados no máximo até 
a semana posterior a falta.  

 

 

 

Visita técnica ao Navio Hidroceanográfico Cruzeiro do Sul da Marinha do Brasil e visita 

guiada ao Museu de Hidrografia da Marinha na Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 
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CAMPO 

 

 

 

AULAS 

PRÁTICAS 

em Niterói. 

Embarque a bordo de traineira na Baía de Guanabara para aquisição de dados batimétri-

cos, localização da amostragem com DGPS, coleta de sedimentos de superfície de fundo 

com amostrador do tipo vanVeen e Ekman. 

 

 

Laboratório: processamento e análise de dados batimétricos, de DGPS, granulométricos; 

abertura e descrição visual de testemunhos; subamostragens para quantificação de matéria 

orgânica e CaCO3. Geração de mapas batimétricos e faciológicos usando SIG. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

 

NETO, J.A.B., PONZI, V.R.A., SICCHEL, S.E.(Organizadores). Introdução a Geologia Mari-
nha. Editora Interciência, Rio de Janeiro. 2004. 
 

GARRISON, T. Fundamentos de Oceanografia (tradução da 7ª edição norte-americana). 
Editora CENGAGE Learning. 480p. São Paulo. 2016. 
 

SUGUIO, K. Dicionário de Geologia Marinha. São Paulo: Ed.T.A.Queiroz Ltda, 171p. 1992. 
 

KENNETT, J. Marine Geology. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 813 p. 1982. 
 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Projeto REMAC. Rio de Janeiro, Petrobrás/DNPM/CPRM/DHN/CNPq. 12 vol.(série). 
 

SCHMIEGELOW J. M. M. O planeta azul: uma introdução às ciências marinhas. Editora 
Interciência. Rio de Janeiro, 2004. 
 

NITTROUER, C. A.; AUSTIN, J. A.; FIELD, M. E.; KRAVITZ, J. H.; SYVITSKI, J. P .M; 
WIBERG, P. L. Continental Margin Sedimentation. Blacwell Publishing, USA, 2007. 
 

KING, C. A. M. Introduction to Marine Geology and Geomorphology. Edward Arnold, 309 p, 
1974. 
 
 
 
- Aulas expositivas em PowerPoint;  
- Documentários da BBC sobre Ciências da Terra;  
- Aula prática de campo.  
 
Obs.1: Cópia dos textos base na xerox da engenharia: Pasta: 24X Prof. Sérgio Cadena  
 
Obs.2: Textos em meio digital, vídeos e aulas em PDF serão disponibilizados através de 

uma conta no Google Drive cujo login e a senha serão repassadas aos alunos pelo 
professor. 

 
 
Observações gerais: Solicitamos a devida leitura do informe da Vice Reitoria Acadêmica 

acerca do plágio e do direito do autor no universo acadêmico. Ressaltamos que tal normati-
zação deve ser respeitada em todas as atividades acadêmicas. Segue o link: 

 
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/plagio.html 

 

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/plagio.html

