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OBJETIVOS Compreender a dinâmica de formação e evolução das paisagens resultantes da morfogêne-

se marinha, na zona de contato entre os continentes 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. 

EMENTA Tradição geográfica nos estudos costeiros, objetivos, aplicabilidades e sua inter-relação 

com outras disciplinas; Fatores que condicionam a evolução de ambientes costeiros: tectô-

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

processos de erosão; Terminologia das principais feições costeiras: praias arenosas e mor-

fodinâmica, barreiras costeiras, estuários, deltas, dunas, lagunas e costas erosivas; A geo-

morfologia e o gerenciamento costeiro; Compartimentação do litoral brasileiro e fluminense. 

Técnicas de campo e laboratório para caracterização e monitoramento de impactos naturais 

e antrópicos em áreas costeiras. 

PROGRAMA 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 geomorfológi-

cas de ambientes costeiros; Fatores que condicionam a evolução de ambientes costei-

ros (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 sedimen-

tos 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 entre Macaé (RJ) e 

Recife (PE); 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 on-

das em águas rasas; ondas gigantes: tsunami; correntes costeiras geradas pelas ondas 

e transporte de sedimentos litorâneos. 
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Marés: principais nomenclaturas; funcionamento das marés; marés de sizígia e de quadra-

tura; pororoca; a energia das marés; implicações da maré. 

 

Sedimentos costeiros: tamanho; composição; morfologia; fonte; balanço sedimentar: en-

tradas 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 recupera-

ção de praias. 

 

4 – Diferentes Ambientes Costeiros 

 

Praias Arenosas e Morfodinâmica Costeira: subdivisão morfológica das praias; classifi-

cação morfodinâmica de uma praia (perfis dissipativos, refletivos e intermediários). 

 

Barreiras Costeiras ou Cordões Arenosos: distribuição das barreiras costeiras nos lito-

rais do mundo; principais sub-ambientes associados; tipos de barreiras costeiras; fato-

res 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; classifi-

cação dos estuários; evolução geológica/geomorfológica de estuários. 

 

Feições Deltaicas: definição de deltas; como se desenvolve um delta?; distribuição geográ-

fica 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; du-

nas costeiras: tipologia e gênese; lagunas costeiras: origem, dinâmica e evolução geo-

lógica/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 e Fluminense 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA FINAL = G1 + (G2 x 2) 
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Quanto à composição da nota da G1: prova discursiva individual 

Quanto à composição da nota da G2: processamento em laboratório, análise e interpreta-

ção de dados coletados em campo + relatório técnico de campo em grupo 

* 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 será reprovado.  

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

o aluno será reprovado por faltas. Faltas NÃO serão abonadas, nem mesmo mediante a 

apresentação de atestado médico ou declaração de trabalho. É permitido ao aluno ausência 

em até 25% das aulas, utilize essas aulas para casos de necessidade! 
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TRABALHO DE 

CAMPO 

Excursão geomorfológica ao litoral Norte Fluminense. Dois dias percorrendo o litoral (Quis-

samã, Carapebus, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana) observando em 

campo os processos, a dinâmica, as principais feições, o uso, ocupação e risco encontrados 

ao longo da zona costeira. Utilização de equipamentos e técnicas para aquisição de dados 

em ambientes costeiros. Pernoite no município de São João da Barra, RJ. Pós-

processamento, análise e interpretação dos dados em laboratório. Redação de relatório 

técnico de campo. 
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ABEQUA Associação Brasileira de Estudos do Quaternário - www.abequa.org.br  
UGB União da Geomorfologia Brasileira - www.ugb.org.br  
USGS Serviço Geológico Americano (United States Geological Survey) - www.usgs.gov  
PPeGeo Portal de Periódicos Eletrônicos em Geociências - www.ppegeo.igc.usp.br  
CPRM Serviço Geológico do Brasil - www.cprm.gov.br  
DRM Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro - www.drm.rj.gov.br 
DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação - https://www.marinha.mil.br/dhn 
 

 

DATAS IMPORTANTES 2019.2 

27 a 29/08 – Não haverá aula – XXVII Semana de Iniciação Científica da PUC-Rio 

01/10 – Prova G1 

05/11 – Não haverá aula – Trabalho de Campo da disciplina de Climatologia 

12 e 13/11 – Trabalho de Campo de Geomorfologia Costeira 

10/12 – Entrega do Relatório Técnico de Campo (G2) 

http://www.drm.rj.gov.br/

