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Prefácio
O presente trabalho tem como principal objetivo servir de referência básica
a cursos de Oceanografia, Engenharia, Biologia e Geografia. O estudo dos oceanos
é parte importante no entendimento do nosso ambiente, em especial no que se
refere às mudanças climáticas. O conteúdo apresentado também serve como introdução ao estudo da dinâmica oceânica, em particular à interação entre oceano
e atmosfera e modelos de circulação em larga escala.
A parte matemática é colocada dentro de um mínimo aceitável. Ao longo do
texto, várias referências são indicadas e recomenda-se aos alunos mais interessados no assunto que façam uso delas.
Os aspectos relacionados com a interação entre o oceano e A atmosfera são
abordados no início. Após, as Leis Fundamentais em Oceanografia e as Equações
do Movimento são analisadas através de uma descrição detalhada de cada componente. Por fim, Temperatura, Salinidade e Densidade são discutidas de forma
sucinta no capítulo 4.
O conteúdo, da forma como é apresentado, é resultado dos anos em que o
autor foi professor de disciplinas de oceanografia física em cursos de Oceanografia no Brasil. De maneira geral, os alunos são pouco preparados nas áreas de
física e cálculos integral e diferencial. Muito se deve ao fato de que as disciplinas
básicas são dadas sem que sejam integradas às disciplinas avançadas. Levando
isso em consideração, o assunto aqui tratado busca incluir, sempre que possível,
uma recapitulação dos principais conceitos em física e cálculo.
Esperamos que essa publicação seja útil aos alunos e ao leitor interessado
no assunto, e consiga transmitir um pouco da grandiosidade desse tema tão excitante que é a física dos oceanos.
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