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Objetivos da Disciplina 
Passar conceitos gerais dos métodos geofísicos acústicos usados na pesquisa de áreas 
submersas (oceanos, mares, rios, lagos, represas, etc.) e sobre as metodologias de 
classificação acústica do fundo marinho. 

 

Descrição 
Curso introdutório, elaborado para apresentar métodos geofísicos acústicos e 
metodologias de classificação acústica do fundo marinho. 

 
Ementa: 

Princípios de geoacústica submarina: Transdutores acústicos: Constantes elásticas; 

Tipos de fontes acústicas; Tipos de pulsos acústicos; Mecanismos de atenuação do som; 

Ruído. 

Fatores que controlam a propagação do som em sedimentos marinhos: Propriedades 

sedimentológicas e propagação do som em sedimentos marinhos; Anisotropia e 

heterogeneidade em sedimentos marinhos, Interação sinal/fundo marinho; Modelos 

geoacústicos. 

Batimetria: Princípios do método; Componentes de um sistema de batimetria; Erros em 

batimetria: Processamento de dados em sistemas monofeixe e multifeixe; Cobertura e 

densidade de dados; Resolução batimétrica; Sistemas interferométricos. 

Sonar de varredura lateral: Tipos de sistemas de sonar; Posicionamento acústico 

submarino; Geração de uma imagem sonográfica; Padrões de reflexão de sonar; Alvos 

antrópicos; Resolução da imagem de sonar; Processamento de dados de sonar de 

varredura lateral; 

Sísmica de alta resolução: Princípios do método; Resolução sísmica; Traço sísmico; 

Refletor sísmico; Tipos de fontes sísmicas de alta resolução; Assinaturas de fontes 

sísmicas de alta resolução; Significado geológico dos eco-carateres. 

Técnicas de amostragem do fundo marinho: Uso da geofísica na seleção de pontos de 

amostragem; Tipos de amostradores; Problemas de deformação das amostras; 
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Classificação acústica de sedimentos: Princípios gerais; Classificação acústica a partir de 
dados de batimetria monofeixe; Classificação acústica a partir de dados de backscatter; 
Classificação acústica a partir de dados de sonar de varredura lateral; Classificação 
acústica a partir de dados de atributos sísmicos; Estudos de caso de classificação acústica 
de sedimentos. 

 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 
- Entender conceitos gerais dos métodos geofísicos acústicos; 
- Compreender as metodologias de classificação acústica do fundo marinho. 

 
Regras 
Mantenho uma política de portas abertas, poderei ser encontrado no IEAPM ou no 
Prédio da Pós-Graduação, entretanto sugiro contato prévio via telefone ou e-mail para 
evitar desencontros. 

 
Pré-requisitos 
Não há. 
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Política de Notas 
Seminários e resenhas. 

O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 

A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 
B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0; 
C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 
D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 
Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e 
com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 


