
Laboratório de Oceanografia Geológica

O Laboratório de Oceanografia
Geológica – LOG – concentra suas
pesquisas para no reconhecimento, e
caracterização de ambientes costeiros
e marinhos visando o aproveitamento
do seu potencial natural,
especificamente dos seus recursos
minerais. Tendo em vista essa meta as
principais atividades de pesquisa do
laboratório dizem respeito à:
Morfodinâmica e sedimentologia de
ambientes costeiros (praias, dunas,
estuários, lagunas) à plataforma
continental interna, aos ambientes
marinhos profundos e à Zona
Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira.
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O LOG atua em cooperação científica
com o Programa de Geologia e
Geofísica Marinha – PGGM – que
constitui uma rede de quinze
Universidades Brasileiras que têm
atividades ligadas ao ensino e à
pesquisa em Geologia e Geofísica
Marinha, incluindo ainda, Ministérios
(MMA, MCTI), Marinha do Brasil (MB),
CIRM e empresas públicas como o
CPRM e o DNPM.
O LOG mantém também cooperação
científica com a Universidade de
Boston (USA) e com a Virginia
Institute of Marine Science (USA),
para a realização de pesquisas para
entendimento da evolução das
planícies costeiras no contexto
geológico adquirindo subsídios para o
seus ordenamento e gestão.



• Morfodinâmica de ambientes costeiros (praias, dunas, 
estuários, mangues, marismas, lagunas, plataforma continental 
interna);

• Modelagem e simulação de ambientes costeiros;

• Aquisição de dados para processamento em ambiente SIG 
(DGPS, Estação total, RTK);

• Mapeamento e avaliação de recursos minerais marinhos;

• Sistema de informação geográfica aplicado a Geologia Costeira.



Sub-programa de Monitoramento das variações 
granulométricas e texturais do sedimento no canal de acesso 
do porto de Itajaí e da área de bota-fora e  Sub-programa de 
monitoramento das variações do perfil praial e sedimentologia 
das praias de Navegantes e Brava durante as obras de 
dragagem do canal de acesso ao porto de Itajaí e área de bota-
fora ;

Sub-coordenação Regional  Sul  (SCORE SUL) do Programa de 
Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental 
Jurídica Brasileira  - REMPLAC - Mapeamento e avaliação de 
fosfáticos marinhos, pláceres de minerais pesados e depósitos 
de carvão na plataforma continental;

Levantamento topográfico e altimétrico de áreas urbanas; 

Controle de batimetria em áreas de extração de areia em 
ambientes fluviais;

Aquisição de dados ambientais para a criação de Planos Básicos 
Ambientais (PBA) para obras de engenharia costeira, marinhas, 
emissários submarinos, dragagem e aterro;

Determinação do potencial de granulados bioclásticos da 
plataforma continental do Nordeste Brasileiro em cooperação 
com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM/MME – no âmbito 
do Programa REMPLAC.



Oceanógrafo formado pela Fundação Universidade Federal do Rio
Grande – FURG – em 1984, Especialista em Geologia Marinha e
Geofísica pela Universidade Federal Fluminense – UFF – em 1986,
Mestre em Geofísica Marinha pela Universidade Federal
Fluminense – UFF – em 1998, e Doutor em Geociências pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – em 2010.
Atualmente é professor titular da Universidade do Vale do Itajaí.
Realiza pesquisas na área de Geologia, Geofísica, Geomorfologia e
Sedimentologia Marinha e Recursos Minerais do Mar.
Atua também em programas de monitoramento ambiental

desenvolvidos pela Univali, na análise e avaliação de alterações das
características dos sedimentos e dos depósitos sedimentares,
sejam por causas naturais, como erosão praial, seja decorrentes de
intervenções antrópicas como aterros hidráulicos e dragagens em
ambientes fluviais, estuarinos e marinhos costeiros. Tem atuação
também em levantamentos que utilizam métodos batimétricos,
sonográficos e sísmicos para caracterização geofísica dos ambientes
marinhos, lagunares, fluviais e lacustres.
É Lider do Grupo de Pesquisa “Oceanografia Geológica de
Ambientes Costeiros e Oceânicos” cadastrado na Plataforma Lattes
do CNPq.
É também Editor de Seção da Brazilian Journal of Aquatic Science
and Technology – BJAST.
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