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EMENTA 

 

Elementos meteorológicos básicos (pressão atmosférica, umidade relativa do ar, nebulosidade 
e nevoeiro, circulação do ar e frentes); Interpretação de boletins, cartas sinóticas e imagens de 
satélites meteorológicos (análise do estado do tempo relacionado aos centros de alta e baixa 
pressão atmosférica e frentes constantes dos boletins meteorológicos, interpretação dos avisos 
de mau tempo, interpretação da configuração isobárica das cartas sinóticas, interpretação dos 
elementos meteorológicos apresentados na carta sinótica de pressão à superfície e 
identificação dos elementos meteorológicos apresentados nas imagens de satélites 
meteorológicos); Circulação Oceânica global, regional e local (estrutura da terra, geomorfologia 
das bacias oceânicas e zonas costeiras, Força de Coriolis, circulação termohalina e espiral de 
Ekman, zonas de ressurgência, marés); Interação Oceano-Atmosfera (ondas oceânicas de 
superfície, dissipação da energia das ondas na zona costeira, difração e refração das ondas, 
corrente de deriva, estado do mar). 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 

 Compreender os princípios da oceanografia física e os sistemas climáticos global, 
regional e local. 

 
Específicos 

 

 Apresentar os elementos oceanográficos e meteorológicos básicos; 

 Conhecer o funcionamento da interação Oceano-Atmosfera; 

 Interpretar boletins, cartas sinóticas e imagens de satélites ambientais e meteorológicos. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - ELEMENTOS METEOROLÓGICOS BÁSICOS 

 Clima e tempo 

 Pressão atmosférica,  

 Umidade relativa do ar,  

 Nebulosidade e nevoeiro,  

 Circulação do ar e frentes (massas de ar). 
 

UNIDADE II – INTERPRETAÇÃO METEOROLÓGICA 

 Interpretação de boletins,cartas sinóticas e imagens de satélites meteorológicos  

 Análise do estado do tempo relacionado aos centros de alta e baixa pressão atmosférica  

 Frentes constantes dos boletins meteorológicos,  

 Interpretação dos avisos de mau tempo,  

 Interpretação da configuração isobárica das cartas sinóticas,  

 Interpretação dos elementos meteorológicos apresentados na carta sinótica de pressão à 



superfície  

 Identificação dos elementos meteorológicos apresentados nas imagens de satélites 
meteorológicos. 

 
UNIDADE III – CIRCULAÇÃO OCEÂNICA GLOBAL, REGIONAL E LOCAL 

 Estrutura da terra; 

 Feições geomorfológicas das bacias oceânicas (região pelágica e região abissal); 

 Feições geomorfológicas da zona costeira (planície costeira, baías e estuários, plataforma 
continental e talude continental); 

 Tópico especial: Águas Jurisdicionais Brasileiras (zona econômica exclusiva, mar territorial, 
zona contígua e a plataforma continental brasileira); 

 Características gerais do Atlântico Sul;  

 Regime de marés nas diversas regiões do litoral; 

 Correntes oceânicas predominantes no Atlântico Sul; 

 Força de Coriolis, circulação termohalina, espiral de Ekman 

 Zonas de ressurgência 
 

UNIDADE IV – INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA 

 Ondas oceânicas de superfície 

 Dissipação da energia das ondas na zona costeira 

 Difração e refração das ondas 

 Corrente de deriva 

 Estado do mar 

 Tópico especial: importância da biodiversidade marinha (produtividade primária, teia trófica, 
habitats relevantes, atividade pesqueira). 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Leitura e discussão de textos teóricos; 

 Produção textual pertinente 

 Orientação de pesquisas e de escrita e rescrita de trabalho científico na área de formação 
do egresso. 

 Aulas práticas 

 Visitas técnicas 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade do aluno nos 
trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos e provas de verificação da 
aprendizagem. 
 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Livros didáticos e especializados; 

 Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático; 

 Materiais didáticos; 

 Data Show e quadro branco; 

 Laboratório de computação e softwares temáticos; 

 Aulas práticas e visitas técnicas a campo. 
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