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Objetivos da Disciplina 

O meio na qual o som se propaga faz toda a diferença nos estudos acústicos. O 

entendimento das propriedades e processos oceanográficos possibilitará um dos 

arcabouços para o desenvolvimento de tecnologias e de estudos em acústica 

submarina. 

O objetivo desta disciplina é introduzir conceitos oceanográficos importantes 

para a continuidade dos alunos no PPGAS, para que possam compreender 

fenômenos acústicos mais complexos. 

 
Descrição 

Disciplina Conceitual, elaborada para apresentar noções de Oceanografia Física 

para o desenvolvimento de estudos em Oceanografia Acústica e Comunicação. 

Serão descritos de uma maneira abrangente as propriedades e os processos 

físicos que embasam o estudo dos oceanos (análise de massas d’água, correntes 

e ondas) e do estudo do som no mar (velocidade do som e tipos de propagação). 

Ementa: 

A oceanografia Física; Dimensões e unidades; a hipótese do continuo; 

Compressibilidade. 

Propriedades da água do Mar: Temperatura, Salinidade e Pressão; 

A estrutura geofísica do oceano: A importância da estratificação e da 

rotação no oceano; 
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Circulação Atmosférica: Circulação gerada pelo vento e circulação termohalina; 

Correntes geostróficas; Grandes giros oceânicos;  

Teoria de Ekman: Tansporte, Bombeamento e Espiral de Ekman; Ressurgência; 

 Massas de água: Definição, origem, o diagrama T-S e circulação das massas de 

água; Correntes; Hidrodinâmica Oceânica, da Plataforma Continental e costeira; 

Ondas de gravidade; 

 Marés: Geração, propagação e previsão; Oscilações do Nível do Mar em escalas 

de tempo diferentes das marés; Maré interna. 

 

Objetivos Quanto à Aprendizagem 

Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 

- conhecer as propriedades físicas dos oceanos; 

- entender a dinâmica marinha; 

- utilizar os mecanismos para a obtenção da velocidade do som; e conhecer os 

estudos na área de Oceanografia Acústica para o conhecimento do ambiente 
sonoro. 

 
Regras 

Mantenho uma política de portas abertas, poderei ser encontrado no IEAPM ou 

no Prédio da Pós-Graduação. Entretanto sugiro contato prévio via telefone ou e- 

mail, para evitar desencontros. 

 
Pré-requisitos 

Física básica, cálculo integral e diferencial. 
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Política de Notas 

As listas de exercício poderão ou não valer nota. As listas recebidas serão 

corrigidas e devolvidas. 

Esta disciplina será composta por duas provas e um trabalho. A nota final será a 

média aritmética das notas obtidas. 

O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 
 

 
A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 

B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0 ; 

C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 

D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 

Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou 

"C" e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na 

disciplina. 


