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Ementa / Objetivos 

Conceitos sobre ambientes costeiros e marinhos, sedimentos, variações do nível do mar (pretérita, 
atual e futura), processos hidrodinâmicos que regem as circulações costeiras e oceânicas, ondas, 
marés, correntes costeiras, circulação oceânica (superficial e profunda) e clima. 

 

Objetivos: 

Fornecer ao aluno uma visão geral sobre o assunto de modo que possa compreender os processos 
oceânicos e costeiros e sua interface com outros assuntos correlatos. Entendimento das características 
e composições da água do mar, os fatores que regem sua circulação e suas implicações na zona 
costeira, no clima, etc. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Aulas expositivas, com projeção de slides e vídeos. 
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Conteúdo Programático 

Sistemas costeiros:  

1. Classificação de costas (erosivas, deposicionais) e suas características/feições 

2. Morfodinâmica praial 

3. Feições em larga escala de costas deposicionais (Ilhas barreiras, deltas) 

4. Costas formadas por atividade biológica (estuários e recifes de coral) 

Nível do mar: 

1. Causas das variações do nível do mar 

2. Variação relativa do nível do mar 

3. Histórico (variações do clima e nível do mar do Pleistoceno) 

4. Transgressão marinha do Holoceno 

5. Equilíbrio do perfil praial 

6. Nível do mar presente e mudanças futuras 

Ondas e hidrodinâmica induzida por ondas: 

1. Características e propriedades (anatomia de uma onda, forças restauradoras e perturbadoras, ondas de 
águas rasas e profundas, velocidade) 

2. Tipos de onda e sua formação (storm surges, ondas de maré, seiches, tsunamis, geradas pelo vento, 
swell, capilares) 

3. Processos de ondas fora da zona de surfe 

4. Processo de ondas na zona de surfe e espraiamento (refração de ondas, swash transport) 

Marés e hidrodinâmica induzida por marés: 

1. Causas 

2. Tipos 

3. Correntes de marés e fricção 

4. Padrões e pontos anfidrômicos  

5. Previsão de marés 

6. Marés e a formação de ambientes costeiros (deltas, estuários, praias) 

Margem continental: 

1. Definição 

2. Plataforma continental, talude continental e sopé continental 

Circulação oceânica: 

1. Correntes superficiais (ventos, circulação atmosférica, Efeito de Coriolis) 

2. Transporte de Ekman 

3. Giros geostróficos 

4. Correntes de contorno oeste, correntes de contorno leste, correntes transversais 



5. Ressurgência e subsidência (ressurgência equatorial, ressurgência costeira, El Niño e La Niña) 

6. Circulação termohalina (massas de água, formação e subsidência de águas profundas, padrões de 
circulação, termohalina vs. Fluxo superficial) 

Ambientes marinhos/oceânicos: 

1. Bentônica: supralitoral, litoral, sublitoral, batial, abissal e hadal 

2. Pelágica: nerítica, oceânica – por luz (eufótica, disfótica e afótica), oceânica – por profundidade 
(epipelágica, mesopelágica, batipelágica e abissopelágica) 

Oceano e clima: 

1. Interação oceano-atmosfera 

2. Circulação vs. Mudanças climáticas 
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