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Considerações sobre o papel dos sambaquis como indicadores do nível do mar v. 1, n. 1 (2009) 2224 9256 

Avaliação local da vulnerabilidade e riscos de inundação na zona costeira da Região dos Lagos, Rio de Janeiro v. 2, n. 1-2 (2010) 2560 6163 

Análise morfossedimentar da praia, antepraia e plataforma continental interna da linha de costa do Parque Nacional de 
Jurubatiba - Rio de Janeiro 

v. 2, n. 1-2 (2010) 1465 5869 

Variações da linha de costa nas baías de Santos e São Vicente v. 1, n. 1 (2009) 1585 4921 

Morfodinâmica da Praia do Futuro, Fortaleza-CE: uma sintese de dois anos de estudo v. 1, n. 2 (2009) 2049 4631 

Mamíferos do Pleistoceno Superior de Afrânio, Pernambuco, nordeste do Brasil v. 2, n. 1-2 (2010) 2780 3673 

Mineração do ouro no período colonial: alterações paisagísticas antrópicas na serra de Ouro Preto, Minas Gerais v. 5, n. 1 (2014) 887 3458 

Taxas de retrogradação e balanço sedimentar em praias sob risco muito alto de erosão no município de Ubatuba (Litoral 
Norte de São Paulo) 

v. 1, n. 1 (2009) 1908 3321 

Revisão conceitual de indicadores costeiros de paleoníveis marinhos quaternários no Brasil v. 5, n. 2 (2014) 4368 3236 

Geologia e hipsometria de bacias de drenagem do centro-norte catarinense (Brasil): implicações para a zona costeira v. 1, n. 2 (2009) 1523 2986 

Mapeamento de anomalias de drenagem: indícios de controle litológico e estrutural na bacia hidrográfica do Cotia, em 
Cotia – SP, Brasil 

v. 1, n. 2 (2009) 1346 2780 

Avaliação dos impactos da barragem de Santa Helena no trecho estuarino do rio Jacuípe, litoral norte da Bahia - Brasil v. 2, n. 1-2 (2010) 2207 2749 

Distribuição espacial das litofácies de fundo da Baía de Todos os Santos v. 1, n. 2 (2009) 1041 2666 

O quadro tecnogênico das inundações do rio Baquirivu-guaçu, Arujá e Guarulhos, SP v. 5, n. 2 (2014) 1406 2465 

Vulnerability to sea level rise of an estuarine island in southern Brazil v. 2, n. 1-2 (2010) 913 2273 

Distribuição dos componentes biogênicos nos sedimentos da área do Canal de Salvador, Baía de Todos os Santos, Bahia v. 1, n. 1 (2009) 1690 2174 

Análise morfotextural e aplicação de modelos de transporte de sedimentos na zona submersa adjacente a uma praia 
artificial em processo erosivo. 

v. 1, n. 1 (2009) 1434 2137 

Composição mineralógica e geoquímica dos solos do parque estadual do Itacolomi - Ouro Preto/MG v. 3, n. 1-2 (2012) 1902 2122 

Variações das propriedades granulométricas da barreira costeira da Pinheira (SC) durante a sua progradação no v. 2, n. 1-2 (2010) 868 2114 
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Holoceno Superior 

Previsão e conseqüências da abertura de uma nova barra do Mar do Ararapira, Paraná-São Paulo, Brasil v. 1, n. 2 (2009) 1189 2093 

Fitólitos como indicadores de mudanças ambientais durante o Holoceno na costa norte do estado do Espírito Santo 
(Brasil) 

v. 6, n. 1 (2015) 952 2022 

A abordagem tecnogênica: reflexões teóricas e estudos de caso v. 5, n. 1 (2014) 1155 2005 

Petrografia de beachrock em zona costa afora adjacente ao litoral norte do Rio Grande do Norte, Brasil v. 2, n. 1-2 (2010) 1032 1958 

Cartografia geotecnogênica da região do Cabuçu, Guarulhos, São Paulo, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 1131 1851 

Uso de modelos digitais de terreno no monitoramento da Praia do Forno, Armação dos Búzios, RJ, Brasil. v. 4, n. 1-2 (2013) 825 1594 

Antropoceno - Tecnógeno: o Brasil avança nas pesquisas v. 5, n. 1 (2014) 2187 1525 

Gênese dos arenitos de praia no litoral de Pernambuco interpretada através de estudos isotópicos v. 4, n. 1-2 (2013) 562 1442 

Transporte longitudinal de sedimentos no litoral da planície deltaica do Rio Doce v. 6, n. 1 (2015) 957 1426 

Estimativa da vegetação natural na área de drenagem da baía de Antonina (Estado do Paraná – Brasil), com base em 
informações geopedológicas 

v. 1, n. 2 (2009) 1086 1304 

Perfurações de cupins e geomorfogênese em arenitos paleozoicos da região dos Campos Gerais do Paraná v. 4, n. 1-2 (2013) 515 1269 

Deslocamento da linha de costa versus mobilidade praial v. 5, n. 2 (2014) 1178 1150 

Implicações da dissolução de carbonato de cálcio pelágico para reconstruções paleoceanográficas do Quaternário v. 7, n. 1-2 (2016) 1006 1148 

Variabilidade morfológica e granulométrica e balanço sedimentar de uma praia em rotação praial v. 6, n. 1 (2015) 1256 1134 

Impactos costeiros induzidos por ondas de tempestade entre o Cabo Frio e o Cabo Búzios, Rio de Janeiro, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 1344 1122 

Proposta de classificação do tecnógeno para uso no mapeamento de áreas de risco de deslizamento v. 5, n. 1 (2014) 1160 1119 

Depósitos tecnogênicos como testemunhos e indicadores de processos geológicos em área urbana degradada em 
Guarulhos, SP 

v. 5, n. 1 (2014) 673 1091 

O registro geológico da atividade antropogênica na região do Valo Grande, Estado de São Paulo, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 667 1064 
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Caracterização do litoral central de Pernambuco (Brasil) quanto ao processo erosivo em curto e médio-termo v. 5, n. 2 (2014) 1073 1030 

Technogenic landforms: conceptual framework and application to geomorphologic mapping of artificial ground and 
landscapes as transformed by human geological action. 

v. 5, n. 2 (2014) 833 983 

Ondas de Tempestade na Costa Norte Fluminense v. 6, n. 2 (2015) 864 980 

Tecnógeno em ambientes fluviais: noroeste do Paraná, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 853 901 

Identificação de depósitos tecnogênicos em um reservatório de abastecimento de água da cidade de Pelotas (RS) v. 5, n. 1 (2014) 772 896 

Gênese de um Depósito de Turfa na Plataforma Continental do Rio Grande do Sul-Brasil v. 6, n. 2 (2015) 516 889 

Variação espaço-temporal das correntes de retorno em municípios da região metropolitana do Recife v. 5, n. 2 (2014) 562 854 

ENSO impacts on Atlantic watersheds of South America v. 4, n. 1-2 (2013) 545 845 

Processos morfodinâmicos em uma praia de macromaré no litoral amazônico v. 5, n. 2 (2014) 991 816 

Padrões e tendências a médio prazo da contaminação por resíduos sólidos na praia de Boa Viagem, Nordeste do Brasil v. 4, n. 1-2 (2013) 676 801 

Os depósitos tecnogênicos construídos no mapeamento geológico de planícies costeiras: o caso da Ilha de Santa 
Catarina, Santa Catarina, Brasil 

v. 5, n. 2 (2014) 857 794 

Depósitos tecnogênicos: uma nova perspectiva de leitura geográfica v. 5, n. 2 (2014) 938 699 

Contribuição dos cocolitoforídeos para o aporte de carbonato de cálcio durante o Último Máximo Glacial na Margem 
Continental Sul Brasileira 

v. 7, n. 1-2 (2016) 767 664 

Paleorrelevo pleistocênico e estimativas de dissecação vertical e volumétrica para o Holoceno em uma pequena bacia 
hidrográfica - Médio Vale do rio Paraíba do Sul (RJ) 

v. 7, n. 1-2 (2016) 1103 590 

Editorial numero 01 volume 01 v. 1, n. 1 (2009) 730 561 

Editorial numero 02 volume 01 v. 1, n. 2 (2009) 553 505 

Editorial numero 1 volume 2 v. 2, n. 1-2 (2010) 593 441 

Registros de erosão e progradação revelados por radar de penetração do solo (GPR) na barreira regressiva pleistocênica 
do complexo deltaico do Rio Paraíba do Sul (RJ) 

v. 8, n. 1 (2017) 152 425 
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Inventário de fitólitos da floresta ombrófila mista: subsídios para estudos paleoambientais v. 6, n. 2 (2015) 458 413 

Mudanças glaciais recentes e variabilidade climática na ilha Rei George, Antártica v. 5, n. 2 (2014) 596 382 

Papel da praia na proteção da costa: respostas morfodinâmicas em diferentes escalas espaciais v. 5, n. 2 (2014) 256 261 

Editorial da seção de revisão e atualização v. 5, n. 2 (2014) 408 203 

Editorial numero 1 volume 2 v. 2, n. 1-2 (2010) 232 188 

Morfodinâmica, transporte e proveniência do sistema praia - duna frontal recente entre Itarema e Camocim, litoral 
oeste do Ceará 

v. 8, n. 1 (2017) 187 147 

Influência dos sangradouros na sensibilidade ao óleo das praias arenosas do Rio Grande do Sul v. 8, n. 1 (2017) 181 116 

Datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) de uma planície de cordões litorâneos do litoral norte do Rio 
Grande do Sul, Brasil 

v. 8, n. 2 (2017) 21 5 

Idades de deposição dos sedimentos da falésia de Itaguaré (Bertioga-SP) determinadas por luminescência opticamente 
estimulada 

v. 8, n. 2 (2017) 2 4 

Editorial volume 08 número 02 v. 8, n. 2 (2017) 2 
 

 


