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Metodologia e Procedimentos: 

Os conteúdos serão ministrados em aulas expositivas com a utilização de equipamento 
multimídia (para apresentação de slides e de filmes) e do quadro-negro. A avaliação poderá 
compreender a aplicação de provas escritas, a apresentação de seminários baseados em 
artigos indicados aos alunos e trabalhos para serem feitos fora do horário de aula. Além disso, 
algumas aulas práticas serão ministradas em bancada e também na mesa rotatória do 
Laboratório Doron Nof, espaço destinado para aulas práticas em Dinâmica dos Oceanos. 
 
Características: 

Duração: semestral/anual? semestral 
Sistema de Avaliação: prova escrita, seminários e trabalhos 
Semestre de oferecimento: segundo 
Carga Horária Total (em horas): 30 horas  
Total de aulas por semana: 2 
Créditos: 2 
 
Ementa:  

Caracterização de vórtices oceânicos, equações governantes e modelagem analítica, forças 
atuantes, autopropulsão, interação com massas continentais. 
 
Objetivos: 

A disciplina de Vórtices Oceânicos tem como objetivo o estudo dos principais aspectos 
dinâmicos associados com vórtices oceânicos assim como da importância destas feições nos 
oceanos globais e no clima terrestre. 
 
Conteúdos:  

1. Caracterização: conceito, parâmetros básicos, importância dos vórtices no cenário 
oceanográfico, classificação, mecanismos de identificação, sensoriamento remoto e 
vórtices, estrutura vertical, modelo de 1½ camadas, sentido de rotação, assimetria, 
movimentação nos oceanos globais, transportes de propriedades, mecanismos de geração. 



2. Equações governantes: equações de águas rasas; coordenadas cilíndricas; equações da 
conservação do momentum e da vorticidade potencial, equação da continuidade e da 
função corrente (transporte) escritas em coordenadas cilíndricas; equações básicas; 
vórtices simétricos; equações governantes; modelagem analítica de vórtices; balanços 
ciclostrófico, geostrófico e gradiente; vórtices com vorticidade potencial nula. 

3. Forças atuantes: Coriolis, Beta e ambiente, caracterização de cada força. 

4. Autopropulsão: Equação de Bernoulli, a equação integrada do momentum meridional, 
forças meridionais atuantes, resultante destas forças atuantes conforme o tipo de vórtice, a 
deriva para oeste, dedução de uma expressão analítica para o cálculo da velocidade de 
translação, balanço meridional de forças e ordem de escala das diversas forças atuantes 
conforme o tipo de vórtice, outros formas de deriva de vórtices: o efeito Beta topográfico e 
a segregação de vorticidade. 

5. Interação com massas continentais: interações vórtice-parede e vórtice-vórtice, interação 
de vórtices com correntes de contorno oeste. 
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