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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
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I.1. HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 

1. Terça-feira (13:30 – 14:20 / 14:20 -15:10) Quinta-feira (14:20 – 15:10 / 15:10 -16:00) 

 

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

1. Antonio Henrique da Fontoura Klein 

 

 

III. PRÉ-REQUISITO (S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 

1. GCN 7002 GEOLOGIA GERAL II  
 

 

 

IV CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 

1. OCEANOGRAFIA 

 

 

V. EMENTA 

Histórico do desenvolvimento dos métodos geofísicos marinhos. Estrutura interna da terra. Propriedades 

físicas de minerais e rochas. Ondas sísmicas no oceano. Ecossondagem e sonar de varredura lateral. 

Reflexão e refração. Perfilagem sísmica contínua. Magnetometria e gravimetria. Métodos geofísicos em 

testemunhos. 

 

VI. OBJETIVOS 

Geral 

Apresentação dos métodos geofísicos indiretos empregados nos diversos ramos das geociências e sua 

aplicabilidade/utilização em zonas costeiras e oceânicas. 

Específicos 

Conhecer as técnicas usualmente utilizadas na geofísica marinha. 

Compreender, interpretar e avaliar as características geofísicas dos sedimentos e rochas sedimentares (propriedades 

elétricas, radioativas, magnéticas, térmicas e elásticas). 

Conhecer, entender, aplicar e interpretar técnicas de imageamento do fundo oceânico (batimetria, sonar de 

varredura lateral). 

Conhecer, entender, aplicar e interpretar métodos de sísmica de reflexão e refração. 

Conhecer, entender, aplicar e interpretar métodos sísmicos gravimétricos, magnéticos e elétricos. 



VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina e do plano de ensino. 

 

Unidade 1 – Histórico do desenvolvimento da geofísica marinha 

 Desenvolvimento das técnicas e métodos da prospecção sísmica marinha; desenvolvimento da 

magnetometria como método de exploração geofísica no mar e desenvolvimento da gravimetria 

como método de exploração geofísica no mar. 

Unidade 2 –  Estrutura interna da terra 

 Propriedades físicas das camadas internas da Terra. Composição, densidade e temperatura da 

crosta, do manto e do núcleo terrestre. 

Unidade 3 –  Propriedades físicas dos minerais e rochas  

 Constituição mineralógica das rochas e estado de dureza e compactação que se reflete na 

velocidade de propagação acústica, susceptibilidade magnética e densidade das rochas da crosta e 

manto terrestre. 

Unidade 4 –  Ondas sísmicas do oceano 
 Fontes geradoras de ondas sísmicas e propagação da energia sonora no meio líquido; 

(hidroacústica). 

 Utilização da onda sísmica no reconhecimento geológico e penetração, reflexão e refração das 

ondas sísmicas no substrato marinho. 

Unidade 5 –  Ecossondagem e sonar de varredura lateral 

 Teoria da ecossondagem, geometria do sistema ecobatimétrico, determinação da profundidade 

através da emissão de energia acústica, construção e interpretação de carta batimétrica. 

 Teoria da sonografia, geometria do sistema sonográfico, interpretação de sonogramas e construção 

de plantas sonográficas. 

 Modelos de ecobatímetros e de sonares de varredura lateral. 

Unidade 6 –  Reflexão e refração 

 Métodos de interpretação e mapeamento de estruturas identificadas nos registros sísmicos de 

reflexão; 

 Reconhecimento de elementos sismo-estratigráficos. 

Unidade 7 -  Perfilagem sísmica continua 

 Interpretação de perfis sísmicos. 

Unidade 8–  Magnetometria e gravimetria 

 Noções gerais sobre o método magnetométrico;  

 Magnetismos terrestre. Propriedades magnéticas dos minerais; 

 Variações do campo magnético. Anomalias Geomagnéticas. 

Unidade 9 –  Métodos geofísicos de testemunhos 

 Medida e dados geofísicos obtidos durante a perfuração de poços. 

 

 

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

O curso será desenvolvido com base na ministração de aulas teóricas expositivas-dialogadas, complementadas pela 

apresentação de pequenos filmes e recursos áudio-visuais adicionais, bem como textos e seminários. Prevê-se, 

também, a realização de atividades práticas e exercícios relacionados ao conteúdo ministrado. 

 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas uma prova escrita sem consulta (PE) referentes ao conteúdo ministrado em sala de aula (Peso 3,0 

cada uma) e uma prova de consulta (projeto para definição de levantamento de campo de uma reunião portuária a 

fim de aprofundar a área de manobra – será postado no Moodle ) (Peso 3,0). Além do acervo da biblioteca central 

da UFSC, material de apoio para estudo também será disponibilizado em arquivo formato .pdf, através do 

MOODLE Presencial. Data das provas: 16 de outubro e 06 de dezembro. Durante o semestre uma série de trabalhos 

serão repassados para entrega (peso total igual a 1,5). Os acadêmicos deverão apresentar um seminário (S), com 

disponibilização de material escrito (formato .doc ou .pdf). (Peso 1,0 oral + Peso 1,0 escrita, presença em todos os 

seminários 0,5). Cada grupo terá de 30 a 40 minutos para expor o conteúdo. Temas de apresentação dos seminários: 

 

1. O GPS e uso de GPS para monitoramento de entrada de barcos em Portos; 

2. Uso do diferentes freqüências para estudo de lama fluída em Portos; 



3. Batimetria com sistema LIDAR; 

4. Batimetria por interferometria; 

5. Classificadores de fundo automática (ex.: Rox-Ann); 

6. Tomografia elétrica aplicada ao estudo de instalação de dutos, cabos (obras de engenharia); 

7. Utilização de métodos acústicos em estudos de dinâmica costeira (evolução costeira); 

8. Métodos gravimétricos aplicados ao estudo de dutos 

9. Métodos eletromagnéticos aplicados ao estudo de arqueologia; 

 

 

 

[Somente a parte escrita e pdf dos seminário deve ser entregue via email do prof. Klein (ahfklein@gmail.com) uma 

semana antes da apresentação – parte escrita com 20paginas, fonte Arial 12, espaço 1,5, folha A4, citações no texto 

e referências bibliográficas conforme normas da ABNT. Para cada dia de atraso 0,1 será descontado. Conteúdo – 

Introdução colocando o objetivo do seminário, etc.; Teoria sobre o método geofísico; Exemplos de aplicação. 

Tempo de exposição de 30 a 40 minutos]. [Mesmo formato segunda prova]. 

 

Nenhum dos demais trabalhos deve ser enviado por email, e sim somente pela plataforma MOODLE –

Presencial. 

 

MF = (PE1 x 3,0 + PE2 x 3,0 + SO x 1,0+SE x 1,0 + SP x 0,5+ TR x 1,5) / 10 

Temas de Seminários (Grupos de 2 alunos) 

 

A segunda chamada da primeira prova, ocorrerá no dia da segunda prova. Segunda chamada só serão aceitas se um 

processo for aberto na secretaria da Oceanografia/Depto de Geociências. 

 

 

 

X. NOVA AVALIAÇÃO 

Para os alunos que não atingiram a média final igual ou superior a 6,0 (seis), ao final do curso será oferecida uma 

prova individual de todo conteúdo teórico e prático para fins de recuperação (26/02/2012). Poderão fazer essa 

avaliação apenas os alunos que obtiveram média entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) nas avaliações 

anteriores. Neste caso, no cálculo da nota final será considerada a média aritmética das duas notas obtidas. 

 

MR = MF + R / 2 

 

 

XI. CRONOGRAMA TEÓRICO (http://noticias.ufsc.br/files/2012/08/Calend%C3%A1rio-

Acad%C3%AAmico-2012.2.pdf) 

04/09/2012 Apresentação da disciplina e do plano de ensino. 

06/09/2012 Unidade 1 – Histórico do desenvolvimento da geofísica marinha 

Desenvolvimento das técnicas e métodos da prospecção sísmica marinha; 

desenvolvimento da magnetometria como método de exploração geofísica no mar e 

desenvolvimento da gravimetria como método de exploração geofísica no mar. 

11/09/2012 Unidade 1 – Histórico do desenvolvimento da geofísica marinha 

Desenvolvimento das técnicas e métodos da prospecção sísmica marinha; 

desenvolvimento da magnetometria como método de exploração geofísica no mar e 

desenvolvimento da gravimetria como método de exploração geofísica no mar. 

13/09/2012 Unidade 2 –  Estrutura interna da Terra 

Propriedades físicas das camadas internas da Terra. Composição, densidade e 

temperatura da crosta, do manto e do núcleo terrestre. 

18/09/2012 Unidade 2 –  Estrutura Interna da Terra 

Propriedades físicas das camadas internas da Terra. Composição, densidade e 

temperatura da crosta, do manto e do núcleo terrestre. 

20/09/2012 Unidade 3 –  Propriedades Físicas dos Minerais e Rochas  

Constituição mineralógica das rochas e estado de dureza e compactação que se 



reflete na velocidade de propagação acústica, susceptibilidade magnética e 

densidade das rochas da crosta e manto terrestre. 

25 e 27/09/2012 EXERCÍCO NO MOODLE 

Afastamento para reunião do CT Aquaviário e Curso pós-graduação. 

02/10/2012 

 

Unidade 3 –  Propriedades Físicas dos Minerais e Rochas  

Constituição mineralógica das rochas e estado de dureza e compactação que se 

reflete na velocidade de propagação acústica, susceptibilidade magnética e 

densidade das rochas da crosta e manto terrestre. 

04/10/2012 Unidade 4 –  Ondas sísmicas do Oceano 

Fontes geradoras de ondas sísmicas e propagação da energia sonora no meio 

líquido; (hidroacústica).  Utilização da onda sísmica no reconhecimento geológico 

e penetração, reflexão e refração das ondas sísmicas no substrato marinho. 

09/10/2012 Unidade 5 –  Ecossondagem e Sonar de Varredura Lateral 

Teoria da ecossondagem, geometria do sistema ecobatimétrico, determinação da 

profundidade através da emissão de energia acústica, construção e 

interpretação de carta batimétrica. 

11/10/2012 Unidade 5 –  Ecossondagem e Sonar de Varredura Lateral 

Teoria da sonografia, geometria do sistema sonográfico, interpretação de 

sonogramas e construção de plantas sonográficas. Modelos de ecobatímetros e de 

sonares de varredura lateral. 

16/10/2012 Primeira Avaliação (Peso 3,0). 

18/10/2012 Levantamento batimétricos de detalhe em regiões portuárias (Palestrante 

convidado) (Semana Inic. Científica) 

23 e 25 /10/ 2012 Semana Nacional de Oceanografia 

30/10/2012 

 

Unidade 6 –  Reflexão e refração 

Métodos de interpretação e mapeamento de estruturas identificadas nos registros 

sísmicos de reflexão; Reconhecimento de elementos sismo-estratigráficos. 

01/11/2012 

 

Unidade 6 –  Reflexão e refração 

Métodos de interpretação e mapeamento de estruturas identificadas nos registros 

sísmicos de reflexão; Reconhecimento de elementos sismo-estratigráficos.  

06 e 08/11/2012 EXERCÍCO NO MOODLE. Afastamento para Reunião MMA/Santander  

13/11/2012 

 

Unidade 7 -  Perfilagem sísmica continua 

Sismo Estratigrafia Interpretação de perfis sísmicos. 

Exercício de Interpretação – software SeisProh 

15/11/2012 Feriado Nacional 

20/11/2012 Interpretação de perfis sísmicos. 

Exercício de Interpretação – software SeisProh 

22/11/2012 Unidade 8–  Magnetometria e Gravimetria 

Noções gerais sobre o método magnetométrico;  

Magnetismos terrestre. Propriedades magnéticas dos minerais; 

Variações do campo magnético. Anomalias Geomagnéticas. 

Levantamento com magnetometro – aplicações em projetos de dragagem e 

arqueologia (Palestrante convidado) 

27 e 29 / 11/2012 EXERCÍCO NO MOODLE. Afastamento para Curso SMC - MMA 

04/12/2012 

 

Unidade 9 –  Métodos Geofísicos de Testemunhos 

Medida e dados geofísicos obtidos durante a perfuração de poços. 

06/12/2012 

 

Segunda  Avaliação (Peso 3,0). 

11/12/2012 Seminário 1, 2 e 3 



13/12/2012 Seminário 4, 5  

18/12/2012 Seminário 6 e 7   

20/12/2012 Seminário 8 e 9 

26/02/2012 Avaliação de Recuperação 

 

XI. CRONOGRAMA PRÁTICO 

DATA ASSUNTO 

A confirmar Planejamento de atividades de levantamento batimétrico 

A confirmar Levantamento batimétrico (07/12 ou 14/12 Lagoa Conceição) 

A confirmar Tratamento dos dados 

A confirmar Embarque junto a empresa que realiza levantamentos sonográficos, 

batimétricos e de geofísica rasa. 
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......................................................... 

Ass. do Professor 

 

 

Aprovado na Reunião do Colegiado do CIF em ___/___/___                                             

....................................... 

Ass. Chefe do Depto. 


