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Considerações sobre o papel dos sambaquis como indicadores do nível do mar v. 1, n. 1 (2009) 2995 10218 
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) 2384 8641 

Mineração do ouro no período colonial: alterações paisagísticas antrópicas na serra de Ouro Preto, Minas Gerais v. 5, n. 1 (2014) 4936 7960 
Avaliação local da vulnerabilidade e riscos de inundação na zona costeira da Região dos Lagos, Rio de Janeiro v. 2, n. 1-2 (2010) 3744 6967 
Variações da linha de costa nas baías de Santos e São Vicente v. 1, n. 1 (2009) 2226 6449 
Morfodinâmica da Praia do Futuro, Fortaleza-CE: uma sintese de dois anos de estudo v. 1, n. 2 (2009) 3002 5972 
Revisão conceitual de indicadores costeiros de paleoníveis marinhos quaternários no Brasil v. 5, n. 2 (2014) 6708 5784 
Mamíferos do Pleistoceno Superior de Afrânio, Pernambuco, nordeste do Brasil v. 2, n. 1-2 (2010) 3699 4564 
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) 2531 4372 

O quadro tecnogênico das inundações do rio Baquirivu-guaçu, Arujá e Guarulhos, SP v. 5, n. 2 (2014) 2518 3858 
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) 2441 3548 

A abordagem tecnogênica: reflexões teóricas e estudos de caso v. 5, n. 1 (2014) 2120 3515 
Composição mineralógica e geoquímica dos solos do parque estadual do Itacolomi - Ouro Preto/MG v. 3, n. 1-2 (2012) 2457 3494 
Geologia e hipsometria de bacias de drenagem do centro-norte catarinense (Brasil): implicações para a zona 
costeira v. 1, n. 2 (2009) 2198 3445 

Cartografia geotecnogênica da região do Cabuçu, Guarulhos, São Paulo, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 2195 3215 
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) 3420 3030 

Fitólitos como indicadores de mudanças ambientais durante o Holoceno na costa norte do estado do Espírito Santo 
(Brasil) v. 6, n. 1 (2015) 2510 3030 

Distribuição espacial das litofácies de fundo da Baía de Todos os Santos v. 1, n. 2 (2009) 1440 2975 
Variações das propriedades granulométricas da barreira costeira da Pinheira (SC) durante a sua progradação no v. 2, n. 1-2 (2010) 1271 2791 
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Holoceno Superior 
Implicações da dissolução de carbonato de cálcio pelágico para reconstruções paleoceanográficas do Quaternário v. 7, n. 1-2 (2016) 2115 2686 
Previsão e conseqüências da abertura de uma nova barra do Mar do Ararapira, Paraná-São Paulo, Brasil v. 1, n. 2 (2009) 1753 2666 
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) 1859 2485 

Vulnerability to sea level rise of an estuarine island in southern Brazil v. 2, n. 1-2 (2010) 1095 2438 
Distribuição dos componentes biogênicos nos sedimentos da área do Canal de Salvador, Baía de Todos os Santos, 
Bahia v. 1, n. 1 (2009) 2197 2392 

Deslocamento da linha de costa versus mobilidade praial v. 5, n. 2 (2014) 2163 2338 
Gênese dos arenitos de praia no litoral de Pernambuco interpretada através de estudos isotópicos v. 4, n. 1-2 (2013) 926 2250 
Depósitos tecnogênicos: uma nova perspectiva de leitura geográfica v. 5, n. 2 (2014) 1559 2244 
Petrografia de beachrock em zona costa afora adjacente ao litoral norte do Rio Grande do Norte, Brasil v. 2, n. 1-2 (2010) 1260 2241 
Transporte longitudinal de sedimentos no litoral da planície deltaica do Rio Doce v. 6, n. 1 (2015) 1808 2233 
Uso de modelos digitais de terreno no monitoramento da Praia do Forno, Armação dos Búzios, RJ, Brasil. v. 4, n. 1-2 (2013) 1150 2156 
Caracterização do litoral central de Pernambuco (Brasil) quanto ao processo erosivo em curto e médio-termo v. 5, n. 2 (2014) 2051 2150 
Ondas de Tempestade na Costa Norte Fluminense v. 6, n. 2 (2015) 1711 1989 
Proposta de classificação do tecnógeno para uso no mapeamento de áreas de risco de deslizamento v. 5, n. 1 (2014) 1981 1877 
Antropoceno - Tecnógeno: o Brasil avança nas pesquisas v. 5, n. 1 (2014) 3255 1853 
O registro geológico da atividade antropogênica na região do Valo Grande, Estado de São Paulo, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 1240 1825 
Impactos costeiros induzidos por ondas de tempestade entre o Cabo Frio e o Cabo Búzios, Rio de Janeiro, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 2243 1822 
Depósitos tecnogênicos como testemunhos e indicadores de processos geológicos em área urbana degradada em 
Guarulhos, SP v. 5, n. 1 (2014) 1123 1815 

Perfurações de cupins e geomorfogênese em arenitos paleozoicos da região dos Campos Gerais do Paraná v. 4, n. 1-2 (2013) 874 1627 
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) 1265 1503 
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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) 1284 1496 

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) 1675 1456 

Variabilidade morfológica e granulométrica e balanço sedimentar de uma praia em rotação praial v. 6, n. 1 (2015) 1926 1412 
Identificação de depósitos tecnogênicos em um reservatório de abastecimento de água da cidade de Pelotas (RS) v. 5, n. 1 (2014) 1235 1379 
Variação espaço-temporal das correntes de retorno em municípios da região metropolitana do Recife v. 5, n. 2 (2014) 1331 1364 
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) 1304 1363 

Caracterização de fitólitos de plantas e assembleias modernas de solo da caatinga como referência para 
reconstituições paleoambientais v. 8, n. 2 (2017) 1126 1318 

Gênese de um Depósito de Turfa na Plataforma Continental do Rio Grande do Sul-Brasil v. 6, n. 2 (2015) 970 1313 
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) 1378 1228 

Tecnógeno em ambientes fluviais: noroeste do Paraná, Brasil v. 5, n. 2 (2014) 1178 1172 
ENSO impacts on Atlantic watersheds of South America v. 4, n. 1-2 (2013) 1472 1168 
Morfodinâmica, transporte e proveniência do sistema praia - duna frontal recente entre Itarema e Camocim, litoral 
oeste do Ceará v. 8, n. 1 (2017) 1146 1165 

Evolução da planície costeira das Praias do Sul e do Leste – Ilha Grande/RJ: implicações sobre a presença humana 
pre-histórica e contribuições para a reconstrução paleoambiental holocênica v. 8, n. 2 (2017) 563 1134 

Processos morfodinâmicos em uma praia de macromaré no litoral amazônico v. 5, n. 2 (2014) 1523 1100 
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) 758 1039 

Reconstituição de eventos geomorfológicos no Quadrilátero Ferrífero/MG a partir de registros deposicionais fluviais: 
a bacia do rio Paraopeba v. 9, n. 2 (2018) 651 1038 

Possibilidade de aproveitamento dos sedimentos de dragagem do porto de Paranaguá v. 8, n. 2 (2017) 751 955 



 

Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Quaternary and Environmental Geosciences 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

4 
 

Vulnerabilidade das praias do Estado de Santa Catarina a eventos de erosão e inundação costeira: proposta 
metodológica baseada em um índice multicritério v. 8, n. 2 (2017) 1102 831 

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) 1397 828 

Inventário de fitólitos da floresta ombrófila mista: subsídios para estudos paleoambientais v. 6, n. 2 (2015) 996 744 
Análise da taxa de variação da linha de costa da Enseada de Tijucas (SC) em diferentes escalas temporais como 
indicadora de suscetibilidade costeira v. 9, n. 2 (2018) 522 716 

Mudanças glaciais recentes e variabilidade climática na ilha Rei George, Antártica v. 5, n. 2 (2014) 1049 667 
Editorial numero 01 volume 01 v. 1, n. 1 (2009) 882 665 
Análise evolutiva e caracterização dos depósitos tecnogênicos associados ao bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE v. 9, n. 2 (2018) 494 625 
Idades de deposição dos sedimentos da falésia de Itaguaré (Bertioga-SP) determinadas por luminescência 
opticamente estimulada v. 8, n. 2 (2017) 670 621 

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) 1041 610 

Editorial numero 02 volume 01 v. 1, n. 2 (2009) 735 596 
Editorial numero 1 volume 2 v. 2, n. 1-2 (2010) 816 571 
Research on Technogene/Anthropocene in Brazil v. 9, n. 1 (2018) 661 562 
Influência dos sangradouros na sensibilidade ao óleo das praias arenosas do Rio Grande do Sul v. 8, n. 1 (2017) 775 543 
Variação do limite praia duna nos Balneários Mostardense, Mar Grosso, Cassino e Barra do Chuí – RS no intervalo 
entre 2003-2015 v. 9, n. 1 (2018) 411 479 

Efeito de reservatório marinho na costa do Brasil v. 9, n. 1 (2018) 685 474 
Identificação e mapeamento em mesoescala da zona proglacial da geleira Collins, ilha Rei George, Antártica v. 10, n. 1/2 (2019) 498 452 
Papel da praia na proteção da costa: respostas morfodinâmicas em diferentes escalas espaciais v. 5, n. 2 (2014) 399 428 
Editorial da seção de revisão e atualização v. 5, n. 2 (2014) 620 340 
Pós-praia não deve ser traduzido como backshore – uma revisão da terminologia brasileira do sistema praia – v. 10, n. 1/2 (2019) 414 281 
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antepraia 
Quantificação química em perfis de antropossolos por fluorescência de raios-X com vistas a identificação de 
descontinuidades de camadas v. 10, n. 1/2 (2019) 509 240 

Landscape formation, environmental changes and prehistoric occupation (Jacaré-Guaçu River Lowlands, Araraquara 
area, Southeast Brazil, Late Pleistocene-Holocene interval): correlation between geomorphological, pedological, 
geochronological and archaeological data 

v. 10, n. 1/2 (2019) 397 240 

Editorial numero 1 volume 2 v. 2, n. 1-2 (2010) 232 188 
Monitoramento mensal da linha de costa no Balneário Mostardense - RS entre 2016/2017 utilizando dados de VANT v. 11, n. 1 (2020) 111 170 
Editorial volume 08 número 02 v. 8, n. 2 (2017) 380 128 
Padrão Deposicional Misto Siliciclástico-Carbonático na Interação Praia-Duna: O caso da Praia do Preá, CE (NE-Brasil) v. 12, n. 1 (2021) 54 40 
Coastal geology of the Holocene progradant plains of sandy beach ridges in Santa Catarina state, Southeastern Brazil v. 12, n. 1 (2021) 37 28 
Minerais pesados da plataforma continental interna adjacente à Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil v. 11, n. 1 (2020) 1 13 
Sedimentology of sandy beaches of Santa Catarina Island, SC, Brazil v. 11, n. 1 (2020) 5 4 
Aplicações de isótopos de oxigênio e carbono na reconstrução paleoambiental do interior da Lagoa dos Patos, RS, 
Brasil: um estudo de caso. v. 12, n. 1 (2021) 2 3 

 


