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 PLANO DE ENSINO  

Código Disciplina Horas Créditos 

Código da 
disciplina (a ser 
preenchido pela 

secretaria) 

Tópicos Especiais em Oceanografia II:  

Ecossistemas de Mar Profundo 

30 2 

 

OBJETIVO: Apresentar aos estudantes um panorama geral sobre o mar profundo e seus componentes 
oceanográficos, incluindo conceitos e definições. Partindo da escala global, serão caracterizados os 
principais ecossistemas e habitats de mar profundo até chegarmos ao talude brasileiro onde 
ocorrem os ecossistemas de corais de águas profundas. Em escala regional, serão apresentadas as 
definições dos ambientes coralíneos e dados sobre composição, morfologia, evolução, distribuição 
batimétrica e espacial dos recifes profundos e bancos de corais (coral mound) brasileiros, incluindo 
a megafauna que compõe a comunidade, e as principais ferramentas de mapeamento e 
caracterização ambiental utilizadas para estudo dos habitats coralíneos. Para finalizar teremos uma 
simulação de planejamento de campanha oceanográfica e prática de anotações de vídeos de 
inspeção do fundo marinho, incluindo organização básica de planilhas para uso em sistemas de 
informações geográficas. 

 

EMENTA: Conceitos e definições sobre o mar profundo. Principais características das margens continentais 
Margem continental brasileira e principais feições geomorfológicas do fundo marinho.. Circulação 
termoalina, e seus mecanismos. Origem, padrões de circulação e características físico-químicas das 
massas d`água. Biologia dos organismos profundos e suas adaptações. Identificação dos diferentes 
ecossistemas e habitats de mar profundo. Principais aspectos biológicos e ecológicos relacionados 
aos ecossistemas de corais de águas profundas. Principais feições de bancos de corais de águas 
profundas. Características dos principais grupos biológicos que compõem os ecossistemas de 
corais de águas profundas e das espécies formadoras de bancos. Características das diferentes 
ferramentas acústicas utilizadas para mapeamento de bancos de corais de águas profundas. 
Métodos diretos para avaliação de bancos de corais de águas profundas e os procedimentos de 
aquisição de imagens submarinas com veículos de operação remota (ROV). Anotações de imagens 
subaquáticas,  elaboração de base de dados em ambiente de sistema de informações geográficas 
(SIG). Planejamento de campanha de inspeção com ROV. Prática de avaliação de vídeos de 
inspeção submarina. 

 

 

PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL: Alberto Lindner (0,5 créditos). Renata Arantes (1,5 créditos) 

PROFESSOR (A) DA DISCIPLINA 
QUANDO EXTERNO AO 
PROGRAMA:  

 
Guarani de Hollanda Cavalcanti (CENPES – PETROBRAS) 

Linha de Pesquisa Forma Período Horas Teóricas Horas teórico-práticas 

DGC 
ou 
DGO 

Concentrada De 20/04/2020 a 23/04/2020 30 horas teóricas  
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1 - Principais conceitos e definições sobre o mar profundo.  
2 - Características das margens continentais - margem continental brasileira e principais feições geomorfológicas 
do fundo marinho. 
3 - Circulação termoalina, e seus mecanismos.  
4 - Origem, padrões de circulação e características físico-químicas das massas d`água. Estratificação vertical das 
massas de água no Brasil.  
5 - Biologia dos organismos profundos e suas adaptações. 
6 - Identificação dos diferentes ecossistemas e habitats de mar profundo.  
7 - Principais aspectos biológicos e ecológicos relacionados aos ecossistemas de corais de águas profundas.  
8 - Principais feições de bancos de corais de águas profundas.  
9 - Características dos principais grupos biológicos que compõem os ecossistemas de corais de águas profundas e 
das espécies formadoras de bancos.  
10 - Ferramentas acústicas utilizadas para mapeamento de bancos de corais de águas profundas.  
11 - Métodos diretos para avaliação de bancos de corais de águas profundas e os procedimentos de aquisição de 
imagens submarinas com veículos de operação remota (ROV).  
12 - Métodos de coleta, armazenamento e transporte de amostras da fauna associada aos bancos de corais de 
águas profundas.  
11 - Anotações de imagens subaquáticas.  
12 - Sistema de informações geográficas e elaboração de base de dados.  
13 - Planejamento de campanha de inspeção com ROV.  
14 - Avaliação de vídeos de inspeção submarina. 
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 METODOLOGIA  

 
As aulas serão, na sua maioria, expositivas utilizando projetor. As aulas práticas serão ministradas em computador 
com os softwares VLC para visualizar os vídeos de ROV e para capturar frame de vídeos;  Excel para anotações das 
informações extraídas dos vídeos 

 

 AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita através de seminários que terá peso 10. 

 CRONOGRAMA  

 

 

Data Horário h/a Aula Atividade 

20/04 8:30-12:00 3,5 Teórica Principais conceitos e definições sobre o mar profundo. Características das margens continentais. 
Margem continental brasileira e principais feições geomorfológicas do fundo marinho. 

20/04 13:30-17:30 4 Teórica Circulação termoalina, e seus mecanismos. Origem, padrões de circulação e características físico-
químicas das massas d`água. Estratificação vertical das massas de água no Brasil. Biologia dos 
organismos profundos e suas adaptações. 

21/04 8:30-12:00 3,5 Teórica Identificação dos diferentes ecossistemas e habitats de mar profundo. Principais aspectos biológicos e 
ecológicos relacionados aos ecossistemas de corais de águas profundas. 

21/04 13:30-17:30 4 Teórica Principais feições de bancos de corais de águas profundas. Características dos principais grupos 
biológicos que compõem os ecossistemas de corais de águas profundas e das espécies formadoras de 
bancos. 

22/04 8:30-12:00 3,5 Teórica Ferramentas acústicas utilizadas para mapeamento de bancos de corais de águas profundas. 

22/04 13:30-17:30 4 Teórica Métodos diretos para avaliação de bancos de corais de águas profundas e os procedimentos de 
aquisição de imagens submarinas com veículos de operação remota (ROV). Anotações de imagens 
subaquáticas Sistema de informações geográficas e elaboração de base de dados. 

23/04 8:30-12:00 3,5 Teórica Planejamento de campanha de inspeção com ROV. Avaliação de vídeos de inspeção submarina. 

23/04 13:30-17:30 4 Teórica Planejamento de campanha de inspeção com ROV.  Avaliação de vídeos de inspeção submarina. 

Apresentação de Seminários 
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