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INFORMAÇÕES SOBRE OPÇÃO LINHA DE PESQUISA NO 

FORMULÁRIO DO SIGAA  
 

No item do SIGAA:  Linha de pesquisa  

 

 

 

Por problemas técnicos, o (a) Candidato (a) deve marcar/escolher de forma aleatória.  Essa opção 

não será considerada.  

 

A linha de pesquisa que será considerada será a que for definida no Projeto de Pesquisa (ANEXO 

III), a ser anexado em pdf, e baseando-se no ANEXO I aqui reproduzido:  

 

 

ANEXO I  

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA 

Áreas de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

Linhas de Pesquisa: 

(i) Dinâmica e evolução da zona costeira - Trata do estudo dos processos da zona costeira como os 

estuários e a plataforma continental, além do estudo da origem e evolução dos sedimentos dos 

tabuleiros da costa atlântica. 

(ii) Micropaleontologia e recifes de corais - Trata da classificação de microfosseis, tipo foraminíferos e 

briozoários, além do estudo dos recifes de coral da Bahia e do Brasil. 

(iii) Análise e tectonica de bacias na exploração de hidrocarbonetos - Com apoio da estratigrafia de 

seqüências, da sismoestratigrafia, da gravimetria-magnetometria e da geologia estrutural, essa destina-

se a estudar o preenchimento sedimentar de bacias sedimentares fanerozóicas, as deformações e 

proceder uma avaliação do seu potencial para hidrocarbonetos. 

Áreas de Concentração: 

Áreas de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

Linhas de Pesquisa: 

(i) Geologia ambiental e médica - Os estudos desenvolvidos através desta linha de pesquisa 

contemplam abordagens interdisciplinares envolvendo técnicas da geoquímica ambiental, geofísicas, 

ecotoxicológicas e o uso de sistema de informação geográficas em pesquisas aplicadas em áreas 

urbanas, rurais e industriais, de mineração, de exploração petrolífera, energias renováveis e zonas 

costeiras para a avaliação dos efeitos da poluição nos ecossistemas naturais e na saúde 

humana.Geoconservação. 
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(ii) Hidrogeologia de aquíferos granulares, cársticos e fissurais - Nesta linha de pesquisa são 

desenvolvidos trabalhos buscando entender os fenômenos de armazenamento, circulação e recarga das 

águas subterrâneas nos mais variados tipos litológicos e suas relações com as águas superficiais, 

através da aplicação de conceitos e técnicas da hidrogeologia clássica, geoquímica ambiental, geofísica, 

geoprocessamento e de modelagem numérica. Também são realizados estudos visando definir as 

potencialidades, demandas, usos preponderantes e vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos como 

subsídio para a gestão sustentável dos recursos naturais. 

(iii) Qualidade e gestão de recursos hídricos superficiais e subterrâneos - Investigações envolvendo a 

determinação dos padrões quali-quantitativos naturais das águas superficiais e subterrâneas, bem como 

a determinação padrões e possíveis fontes de contaminação, a vulnerabilidade dos aqüíferos e técnicas 

de controle da poluição e remediação. Também são enfocados estudos para o monitoramento, proteção 

e conservação dos rios, aqüíferos e estuários do estado da Bahia, como subsídio para o estabelecimento 

de políticas públicas, em especial voltados à proteção das águas superficiais e subterrâneas e melhoria 

do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. 

  

Áreas de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral  

Linhas de Pesquisa: 

(i) Petrogênese, geocronologia, evolução geotectônica e metalogênese de escudos do arqueano e do 

proterozoico - Estudos petrológicos e geocronológico das provincias geotectônicas brasileiras e 

mundiais com enfase na evolução crustal e/ou no estudo metalogenético. 

(ii) Processos, modelos metalogenéticos e exploração mineral - Estudos sobre fonte, transporte e 

deposição de concentrações minerais com uso de ferramentas diversas, incluindo estudos isotópicos e 

de inclusões fluidas, dentre outros, para refinamento de modelos metalogenéticos e definição de novos 

modelos aplicáveis à descoberta de depósitos minerais econômicos (exploração mineral). 

(iii) Evolução, estratigrafia e metalogênese de sequências sedimentares - Estudos de sequencias 

sedimentares: faciologia, geotectônica, quimioestratigrafia e correlações, com ênfase nas bacias 

proterozoicas, objetivando a definição de processos metalogenéticos relacionados à evolução das 

bacias. 

 


