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Metodologia e Procedimentos:
Aulas expositivas, com a utilização de equipamento multimídia, e aulas práticas em sala de
aula com uso de computador em ambiente Matlab.
Características:
Duração: Semestral
Sistema de Avaliação: Conceito Final
Semestre de oferecimento: 2o. semestre
Carga Horária Total (em horas): 30 h
Total de aulas por semana: 2h
Créditos: 2
Ementa:
Escalas de tempo e espaço de processos oceanográficos. Estatística no domínio do tempo
(média, variância, desvio padrão, autocovariância, autocorrelação). Erros de amostragem.
Sinal e ruído. Aplicação de filtros de controle de qualidade de dados do QARTOD/IOOS.
Domínio do tempo versus da frequência (série de Fourier e transformada de Fourier). Análises
de séries temporais de distintas variáveis ambientais. Análise de covariabilidade de séries
temporais usando EOF, coerência espectral e correlação cruzada espectral.
Objetivos:
O curso é destinado para estudantes que desejam analisar séries temporais fornecidas por
instrumentos meteo-oceanográficos fundeados (ex. boias, moorings) ou fixos em estações
maregráficas, que forneçam simultaneamente dados físicos, biogeoquímicos e atmosféricos
com frequência horária, ou de produtos de satélites (ex., temperatura superficial do mar,
concentração de clorofila, etc.) com frequência diária, semanal ou mensal. O curso é baseado
na experiência do processamento dos dados fornecidos pelo Sistema de Monitoramento da
Costa Brasileira (SiMCosta) e das imagens dos sensores passivos MODIS, MERIS, VIIRS da
NASA. Os estudantes precisam ter bom conhecimento de Matlab.

Conteúdos:
1 – Escalas de tempo e espaço de processos oceanográficos
2 - Instrumentos e sensores
3 – Amostragem de dados. Sinal e ruído. Erros de Amostragem
4 – Controle de qualidade dos dados
5 – Estatística no domínio do tempo
6 – Análises no domínio do tempo e da frequência
7 - Filtros digitais
8 – Análise de séries temporais de variáveis ambientais meteo-oceanográficas
9 – Covariabilidade de séries temporais
10 – EOF, coerência espectral e correlação cruzada espectral
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