BAGMA

A fim de contribuir com o
avanço da pesquisa científica
no país e em cumprimento
à determinação estabelecida
na 44ª Reunião do Programa
de Geologia e Geofísica
Marinha, do qual o Instituto
de Estudos do Mar Almirante
Paulo Moreira (IEAPM) é
instituição efetiva, está
sendo disponibilizado para
a comunidade científica um
Banco de Amostras Geológicas
Marinhas (BAGMa).
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Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - IEAPM

As amostras são provenientes de Projetos, Programas e Monitoramentos desenvolvidos pelo
IEAPM e Organizações Militares da Marinha do
Brasil. A instituição que deseja solicitar a retirada de amostra(s), testemunho(s) de sondagem
ou rocha(s) do BAGMa deve entrar em contato
com o Grupo de Geologia e Geofísica Marinhas
do IEAPM através do telefone (22) 2622-9014. A
solicitação deve conter:
 Dados do solicitante: nome completo, endereço, telefone e e-mail;
 Dados da instituição ou empresa a que
está vinculado: nome, telefone, fax e endereço, caso se aplique; e
 Informar título, órgão financiador do projeto (caso se aplique), descrição, o motivo
da solicitação e a aplicação dos dados, no
caso de projeto, trabalho acadêmico, dissertação ou tese.

Tipo de solicitação:
 Retirada de Amostras Geológicas;
 Acesso a dados de análises sedimentológicas;
 Informações Técnicas; e
 Cópias de Documentos.
O IEAPM realiza periodicamente coletas de sedimentos marinhos para análises e utiliza seus
resultados para subsidiar os estudos de monitoramento ambiental, dinâmica sedimentar e geoacústica do Grupo de Geologia e Geofísica Marinhas, além de fornecer informações a outros
projetos desenvolvidos pelo Instituto. Os dados
coletados são ainda encaminhados para o Banco
Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO/CHM)
para atualização de Cartas Náuticas, e uma parcela da amostra total não utilizada é arquivada no
Banco Nacional de Amostras Geológicas (BNAG/
UFF), em atendimento ao Decreto Lei nº 96.000,
de 2 de maio de 1988.
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