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EME NTA 

Ampla revisão sobre o estado-da-arte e problemas em ciências atmosféricas abordando temas como: a origem e 

estrutura da atmosfera; as observações meteorológicas disponíveis em superfície e por satélites; os mapas sinóticos; 

as frentes frias e quentes; a circulação geral da atmosfera; circulações locais como a brisa marítima e a forçada por 

topografia; as equações de conservação de momentum, massa e energia e sua interpretação física; as previsões de 

tempo e clima e sua qualidade; aspectos da mudança climática; exercícios de previsão de tempo e de observação da 

atmosfera com acesso pela internet. 

 

OBJE TIVOS 

Introduzir ao aluno uma visão geral da meteorologia, incluindo aspectos da previsão de tempo e dos sistemas de 

observação de superfície e de satélites. Qualificar o aluno para ler mapas sinóticos e identificar a posição de frentes 

frias, frentes quentes e outros sistemas de larga escala fundamentais nos mecanismos de interação oceano-atmosfera. 

Apresentar as equações de conservação de momentum, massa e energia que são a base para a construção dos 

modelos de previsão de tempo e clima. Criar uma consciência do aluno em relação às causas e conseqüências da 

mudança de clima. Apresentar ao aluno acessos às informações de previsão e monitoramento de tempo e clima 

disponíveis pela internet. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas com uso de recursos audiovisuais (projetor multimídia, retro projetor e quadro). As avaliações serão baseadas 

em provas teóricas (dissertativas e objetivas) e apresentação de seminários. 

 

CONTEÚDO P ROGRAMÁTICO 



1.  Introdução 

1.1    O que é meteorologia? 

1.2    A estrutura vertical e horizontal média da atmosfera 

2.  Radiação solar e terrestre 

2.1   Movimentos da Terra e estações 

2.2   Radiação eletromagnética 

2.3   Radiação solar incidente 

2.4   Radiação terrestre 

2..5  Mecanismos de transferência de calor 

2.6   Balanço global de calor 

2.7   Balanço de calor latitudinal 

3.  Temperatura 

3.1  Calor e temperatura 

3.2   Índices de desconforto humano 

3.3   Controles da temperatura 

3.4   Distribuição global de temperatura; 

4.  A pressão atmosférica 

4.1   Definição 

4.2   A lei dos gases ideais 

4.3   Variações com a altitude 

4.4   Variações horizontais 

4.4.1 – Influência da temperaura e do vapor d´água 

4.4.2- Divergência e convergência 

4.5 – Altas e baixas pressões 

4.6 – Medidas de pressão atmosférica 

5. Nuvens e precipitação 

5.1   Processos de saturação em baixos níveis: orvalho, geada, nevoeiro 

5.2   Nuvens: formação e classificação 

5.3   Formação de precipitação 

5.3.1  O processo de Bergeron 

5.3.2  O processo de colisão-coalescência 

5.4 – Medidas de precipitação 

6.  O Vento 

6.1   Forças que afetam o vento, força do gradiente de pressão e força de Coriolis 

6.2   O vento geostrófico 

6.3.  O vento gradiente 

6.4   O efeito do atrito 

6.5.  Medidas de vento 

7  A circulação geral da atmosfera 

7.1   Circulação global idealizada 

7.2   Distribuição dos ventos e de pressão na superfície 

7.3   Os ventos de oeste em altos níveis e as correntes de jato 



8.  Os mapas sinóticos 

8.1   Sistemas de observação 

8.2   Massas de ar 

8.3   Identificação de ciclones, anticiclones, frentes quentes e frentes frias 

8.4   O clima do Brasil 

9.  A previsão numérica de tempo e clima 

9.1   Equações de conservação de momentum, massa e energia 

9.2   Visão geral dos modelos numéricos da atmosfera 

9.3   Modelos regionais versus modelos globais da atmosfera 

9.4   Modelos climáticos 

9.5.  A previsbilidade de tempo e clima 

9.6   Mudanças climáticas 
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