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OBJETIVO: Dar ao aluno um conhecimento detalhado da dinâmica dos oceanos, incluindo conceitos geofísicos 
importantes como vorticidade e modelos oceânicos de circulação. 

 
 

EMENTA: A estrutura geofísica dos oceanos: a importância dinâmica da estratificação e da rotação; o efeito de 
Coriolis. Equações da continuidade e do movimento nos oceanos: conservação da massa e 
continuidade de volume; as equações de Navier-Stokes num sistema referencial não inercial. 
Elementos de análise de escalas: as aproximações do plano f, beta e tradicional; aproximação de 
Boussinesq. O movimento geostrófico: o número de Rossby; as equações da corrente geostrófica; 
componentes barotrópicas e baroclínicas das correntes geostróficas; a equação do vento térmico; 
pressão e geopotencial; o método dinâmico. Vorticidade: vorticidade relativa, planetária e 
conservação da vorticidade potencial. Teoria de Ekman: forças de atrito em um oceano turbulento; 
bombeamento de Ekman; ressurgência e subsidência. Modelos oceânicos de circulação: Modelos 
de Sverdrup, Stommel e Munk; a intensificação das correntes de contorno oeste. Circulação 
termohalina dos oceanos: circulação do oceano profundo; modelo de Stommel e Arons. 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Regina Rodrigues Rodrigues 

Turma Curso Horário 
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I) A estrutura geofísica dos oceanos: Atributos da dinâmica de fluidos geofísicos; Análise de escala; A importância da 
geometria; A importância da rotação (Coriolis); A importância da estratificação; O efeito combinado da rotação e 
estratificação. 
 
II) Equações da continuidade e do movimento no oceano: Equações de conservação para um oceano; Conservação 
da massa  e continuidade de volume; Conservação de saol; Conservação de calor; Conservação de Movmentum; 
Equação do estado; Aplicações dos conceitos de conservação para um estuário. 
 
III) Equações de Navier-Stokes de conservação de momentum num sistema referencial não inercial: Aceleração de 
Coriolis e centrípeta; Forças de volume e de superfície; Força da gravidade; Força de Gradiente de pressão; Força de 
atrito molecular e turbulento. 
 
IV) Elementos de análise de escalas: Adimensionalização da equação de momentum; Números de Rossby, de 
Ekman e de Froude; O raio de deformação de Rossby; As aproximações do plano f, beta e tradicional; Aproximação 
de Boussinesq. 
 
V) O movimento geostrófico: As equações da corrente geostrófica; Balanço geostrófico na horizontal e balanço 
hidrostático na vertical; Componentes barotrópicas e baroclínicas das correntes geostróficas; A equação do vento 
térmico, pressão e geopotencial; O método dinâmico. 
 
VI) Vorticidade: O rotacional da equação do momentum;  Vorticidade relativa e planetária; Princípio da conservação 
de vorticidade potencial. 
 
VII) Teoria de Ekman: A importância dos termos de atrito na equação do momentum; Tensões de Reynolds e forças 
de atrito em um oceano turbulento; Camada de Ekman de superfície e de fundo; Bombeamento de Ekman; 
Ressurgência costeira e equatorial; Subsidência. 
 
VIII) Modelos oceânicos de circulação: Modelos de Sverdrup; Modelo de Stommel; Modelo de Munk; A intensificação 
das correntes de contorno oeste e o princípios de conservação de vorticidade potencial; Ondas de Rossby. 
 



IX) Circulação termohalina dos oceanos: Circulação do oceano profundo; Convecção profunda; Modelo de Stommel e 
Arons. 
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 METODOLOGIA  

 
Aulas teóricas expositivas e interativas no quadro e com slides. Esse material é disponibilizado logo após as aulas 
no Sistema Moodle. Além das aulas teóricas, experimentos físicos são realizados em sala para melhorar o 
entendimento de conceitos físicos importantes. Durante as aulas com experimentos, os alunos recebem material 
impresso com a fundamentação teórica abordada e um questionário sobre a atividade para ser respondido e 
entregue. Isto tem o intuito de melhorar a fixação dos conceitos pelos alunos e permitir a Profa. checar se os 
alunos estão entendendo estes conceitos. 

 

 ATIVIDADE EXTRA-CLASSE  

 
Não há atividade extra-classe. 

 

 AVALIAÇÃO  

 
Listas de Exercícios  20% 

Exames Intermediários 40% 

Exame Final    40% 

Os exames são compostos de questões discursivas e são ministrados em classe para serem respondidos sem 
consulta. As listas de exercícios, uma média de 4 por semestre, são entregue aos alunos que tem geralmente um 
prazo de 2 à 3 semanas para entregarem respondidas. 

 

Regras para Substituição: Poderão fazer essa avaliação apenas os alunos que apresentaram falta devidamente 
justificada em até três dias úteis após a data da avaliação. A justificativa da falta no dia da avaliação deverá vir 
acompanhada de atestado médico, atestado de trabalho, ou outro documento que comprove o motivo desta falta. 
Os documentos deverão ser entregues à Professora em no máximo três dias úteis depois da data da avaliação. 

 

Regras para a Recuperação: Poderão fazer essa avaliação apenas os alunos que não obtiveram média mínima de 
6 nas avaliações anteriores. Para quem fizer a avaliação de recuperação, o cálculo da nota final será feito através 
da média do resultado da soma da nota da avaliação de recuperação com a média final antes da recuperação, 
dividindo-se esta soma por dois. 

Importante lembrar que somente tem direito a prova individual para fins de recuperação e/ou substituição aqueles 
alunos com frequência mínima de 75%. 

 

 Cronograma  

 

1 14/08 Estrutura geofísica do oceano 

2 15/08 Experimento: Consequências da estratificação 

3 21/08 Equação da continuidade 

4 22/08 Equação da continuidade 

5 28/08 NÃO HAVERÁ AULA - SNO 

6 29/08 NÃO HAVERÁ AULA - SNO 

7 04/09 Equação do movimento 



8 05/09 Equação do movimento 

9 11/09 Análises de escalas 

10 12/09 Análises de escalas 

11 18/09 Aproximações 

12 19/09 Movimento geostrófico 

13 25/09 Componentes barotrópicas e baroclínicas 

14 26/09 Equação do vento térmico e o método dinâmico 

15 02/10 Equação do vento térmico e o método dinâmico 

16 03/10 Revisão 

17 09/10 EXAME INTERMEDIÁRIO 

18 10/10 Vorticidade  

19 16/10 Vorticidade 

20 17/10 Forças de atrito 

21 23/10 NÃO HAVERÁ AULA - CONGRESSO 

22 24/10 NÃO HAVERÁ AULA - CONGRESSO 

23 30/10 Teoria de Ekman 

24 31/10 Bombeamento de Ekman 

25 06/11 Ressurgência e subsidência 

26 07/11 Equação da Vorticidade 

27 13/11 Modelo de Sverdrup 

28 14/11 Fluxo de retorno e intensificação das correntes de contorno oeste 

29 20/11 Modelos de Stommel e Munk  

30 21/11 Circulação termohalina dos oceanos 

31 27/11 Circulação termohalina dos oceanos 

32 28/11 EXAME FINAL 

33 04/12 Exp.: Convecção com Gelo 

34 05/12 Recuperação 

35 11/12 Entrega Oficial das Notas 

36 12/12  

 
 


