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Apresentação

A Climatologia, um importante ramo das Ciências Naturais, tem como objetivo 
estudar o clima e sua influência sobre o planeta Terra, sobretudo em relação 
aos seres humanos. Você verá, neste livro, que essa ciência é fascinante, já que 
nos permite reconhecer como as ações dos homens ainda são, de certa forma, 
influenciadas e até mesmo condicionadas pelo clima.

Em primeiro lugar, é fundamental destacar que não estamos fazendo defesa 
alguma de correntes geográficas deterministas! O que queremos dizer com ações 
humanas condicionadas pelo clima é que, atualmente, é impossível que um 
morador que resida próximo aos círculos polares tenha um estilo de vida igual ao 
de um morador da floresta amazônica, no que diz respeito à forma de se vestir ou 
à alimentação de produtos locais. Podemos, ainda, para exemplificar, destacar não 
só o quanto as pessoas de áreas suscetíveis a fortes ciclones buscam se preparar 
para esses eventos, mas também o quanto o subcontinente indiano tem uma 
dependência econômica direta do dinamismo das monções. 

Para que você possa compreender a Climatologia, este livro está estruturado 
em quatro unidades. Na primeira, você estudará a diferenciação entre clima e 
tempo, dois termos que muitas vezes são trabalhados como sinônimos, mas que 
apresentam peculiaridades entre si que não podem ser confundidas. A história da 
Climatologia também é apresentada, com o objetivo de lhe fornecer explicações 
a respeito da evolução desta ciência no decorrer dos tempos históricos. Você 
verá, também, as camadas da atmosfera e quais são os elementos/fatores que 
influenciam na determinação dos climas.

Na segunda unidade, por sua vez, nosso enfoque estará na movimentação da 
atmosfera no planeta. Para tanto, vamos buscar definir o que são os ventos e quais 
são os fatores que influenciam sua movimentação. Veremos que há diversos tipos 
de ventos que atuam de forma diferente em diferentes partes do globo, desde 
aqueles que atuam globalmente até aqueles que produzem sistemas dinâmicos, 
capazes de influenciar áreas de tamanho continental (e até mesmo global!). Na 
segunda unidade, você também vai estudar a maneira como ocorre a circulação 
geral da atmosfera, com destaque à formação das células atmosféricas e das 
massas de ar – destacando aquelas que atuam sobre o território brasileiro. Por fim, 
vamos analisar os tipos de nuvens, de chuva e a umidade atmosférica.

Na terceira unidade, o foco será a classificação climática. Você perceberá que 
não é muito fácil elaborar uma classificação do clima, pois há diferentes formas 



de analisar os fatores e elementos e suas interações para a classificação. Serão 
trabalhadas as principais classificações, com a utilização de diversos materiais 
gráficos, sobretudo os climogramas. A classificação climática de nosso país, 
evidentemente, é também trabalhada, sob a perspectiva de Mendonça e Danni-
Oliveira (2007).

Na quarta e última unidade, vamos nos dedicar à compreensão da influência do 
clima nas atividades socioespaciais. O clima, assim como já afirmamos, influencia 
diretamente diversas atividades humanas, tanto no ambiente urbano quanto no 
rural (contudo, nossa ênfase será no meio urbano), além de ser determinante 
na formação das paisagens naturais. Nesse sentido, trabalharemos também a 
importância das mudanças climáticas nos dias atuais e suas possíveis influências 
nas atividades humanas.

Ao final, você vai perceber que, na verdade, todos os conteúdos das unidades 
estão de certo modo conectados, sendo, portanto, essenciais para a compreensão 
da Climatologia. Embora os assuntos sobre a Climatologia não se esgotem com 
este livro, esperamos que este possa ser um material fundamental para que você 
dê os primeiros passos nos estudos desta ciência!

Bons estudos!



Unidade 1

INTRODUÇÃO À CLIMATOLOGIA

Nessa primeira seção vamos começar estabelecendo definições claras de 
alguns conceitos essenciais para o estudo do tema proposto. Começamos com 
a distinção entre Clima e Tempo, fundamental para entender todo o estudo 
dos padrões atmosféricos, tratando desses dois conceitos através de algumas 
definições possíveis. Além disso, abordaremos também a própria definição de 
Climatologia e de Meteorologia, além de estabelecer o histórico da Climatologia 
como ciência, inclusive do seu desenvolvimento aqui no Brasil.

Nesta segunda seção vamos nos aprofundar no entendimento da Atmosfera 
da Terra e de suas mais diversas características. Começando pela composição da 
Atmosfera terrestre, passando pela divisão de suas camadas, como a Troposfera e 
Estratosfera, e finalmente chegando a tópicos fundamentais para o entendimento 
dessa mesma Atmosfera, como a radiação e o balanço de energia, o albedo e a 
circulação atmosférica.

Seção 1.1 | Tempo, Clima e a história da Climatologia

Seção 1.2 | Camadas atmosféricas e balanço de energia

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade, conheceremos os fundamentos climatológicos, começando 
pela diferenciação Tempo\Clima, fundamental para o entendimento de toda 
unidade: passaremos também pela história da Climatologia como ciência, para 
que você compreenda a sua evolução como disciplina. Estudando a atmosfera, 
suas camadas e seus processos, além dos fatores e elementos climáticos, o aluno 
poderá apreender como são formadas e transformadas as condições climáticas 
e como isso tem impacto em nossa sociedade.

Igor Fernando Santini Zanatta
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Nesta terceira seção vamos estudar os elementos e fatores que criam e 
transformam o clima. Entre os elementos climáticos podemos destacar a 
temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar, que forjam o clima 
como conhecemos e são parte fundamental para o entendimento da 
atmosfera e do meio que vivemos. Além deles, temos também uma série de 
fatores climáticos, como a maritimidade, o relevo e a altitude, que alteram o 
clima em escalas menores.

Seção 1.3 | Elementos e fatores climáticos
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Introdução à unidade

O homem sempre foi fascinado pelo céu e pelo que acontece lá. Em diversas 
religiões mundo afora, o céu é tratado como a morada dos deuses, o local do 
extraordinário e onde se dá fenômenos que muitas vezes são surpreendentes e 
incompreensíveis para nós que vivemos aqui embaixo. Imagine uma tempestade 
de raios acontecendo 3000 anos atrás, ou então o fenômeno da Aurora Boreal e o 
impacto que ela teve nas civilizações antigas. Todos esses fenômenos acabam por 
tornar o céu (e também a Atmosfera) um alvo muito claro para a ciência, um enigma 
pronto para ser decifrado em todos os seus aspectos.

Nesta primeira Unidade do seu livro de Climatologia, vamos buscar estabelecer 
pontos básicos para o entendimento tanto do Clima quanto do Tempo. O mais 
básico possível nisso tudo é justamente entender a diferença entre Clima e Tempo, e 
a importância dessa diferenciação para os estudos atmosféricos. Entender a história 
da Climatologia e como evoluiu o estudo da Atmosfera também é parte crucial 
desses estudos.

Porém, nosso grande foco nessa primeira Unidade é a Atmosfera. O mesmo céu 
que fascinou os povos antigos continua nos fascinando hoje em dia, sendo que, 
atualmente, temos uma condição de entendimento do que acontece acima de nós 
que é infinitamente maior ao que tínhamos poucas décadas atrás. Cabe ressaltar que 
os estudos atmosféricos envolvem uma série de variáveis gigantesca, que transforma 
o entendimento da Atmosfera e de seus padrões de comportamento uma das 
ciências mais complexas que temos. Aqui conheceremos as camadas atmosféricas, 
o albedo, a questão da energia solar e o do balanço de radiação da Terra, além de 
compreender os fatores que formam o clima e os elementos que o transformam, 
sempre pensando com uma visão geográfica, que busca entender os processos por 
si só, mas também sua relação com o homem e como isso afeta a nossa relação 
com o meio.

Certamente, trata-se de uma ciência fascinante, que nos ajuda a entender parte 
crucial do meio em que vivemos, e que te ajudará muito em sua caminhada de saber 
geográfico.

Bons estudos!
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Seção 1.1

Tempo, Clima e a História da Climatologia.

O que acontece em nossa atmosfera fascina o ser humano, e esse fascínio não é 
algo restrito aos tempos atuais. Segundo Johnson Olaniyi Ayoade, em seu essencial 
livro “Introdução à climatologia para os trópicos”, “há muito tempo o homem se 
interessa pelo tempo atmosférico, sendo que o estudo do tempo é tão antigo quanto 
a curiosidade do homem a respeito de seu ambiente” (AYOADE, 2003, p. 4-5). Cabe 
já de começo destacar a importância do autor nigeriano, um dos grandes estudiosos 
do Clima, que estabeleceu uma série de contribuições para o entendimento do clima, 
principalmente do clima tropical. O mesmo autor ainda considera que:

Se hoje temos uma indústria milionária para tentar desvendar os mistérios do 
clima (e principalmente do tempo), podemos notar que essa não é uma prática 
recente para a humanidade. O grego Hipócrates, que viveu entre 460 a.C até 377 
a.C, e que hoje é considerado o “pai da Medicina”, já tratava das relações entre o 
tempo atmosférico, seus processos, fenômenos e o comportamento humano. Em 
seu trabalho denominado “Ares, Águas e Lugares”, Hipócrates buscava estabelecer 
uma série de relações entre o comportamento humano e as estações do ano, um 
campo de estudo que hoje recebe nome próprio, a Biometeorologia, campo esse que 

[...] isto é um fato não surpreendente e esperado, pois as 
condições atmosféricas influenciam o homem em suas diferentes 
e numerosas formas de atividades. O ar que o homem respira, 
o alimento e a água que ele ingere, todos estão relacionados 
com o tempo meteorológico. Até mesmo a maneira como ele 
vive – particularmente seu vestuário e sua forma de abrigo – é 
em grande parte determinada pelo tempo meteorológico. 
Inicialmente, a compreensão do homem sobre os fenômenos do 
tempo era muito pequena. Considerava-se que os fenômenos 
do tempo eram controlado pelos deuses até por volta do quinto 
século antes de Cristo, quando os gregos começaram a fazer 
observações meteorológicas (AYOADE, 2003, p. 5).

Introdução à Seção
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se estabelece com uma importância crescente. Outro grego, Aristóteles, escreveu 
em 450 a.C uma obra intitulada “Meteorológica”, na qual tratava de temas que até 
hoje são alvo de investigação científica, como a precipitação, água, evaporação, os 
fenômenos climáticos, dentre outros relacionados. Outros filósofos gregos também se 
aventuravam pela área, sendo que “Anaximandro, por exemplo, definia o vento como 
um fluxo de ar e Teofrasto tentava estabelecer os sinais do tempo que permitissem a 
previsão das condições atmosféricas” (ELY, 2006, p. 21).

A importância das investigações científicas históricas dos gregos e de outras 
civilizações antigas é gigantesca, principalmente por estabelecer uma base de estudo 
e também um referencial teórico para as pesquisas futuras. Nesse sentido, diversos 
termos científicos derivam de expressões usadas por gregos, e nos estudos relativos 
ao tempo atmosférico e ao clima isso não é diferente. O próprio termo Meteorologia, 
que mais adiante vamos diferenciar de Climatologia, é derivado da palavra grega 
“meteoros”, que significa, literalmente, suspenso no céu. O termo Clima também é 
derivado do grego, mais especificamente de “Klima”, que em um primeiro momento 
era designado para tratar da inclinação do eixo da Terra sobre o plano da elíptica. Mais 
tarde, Ptolomeu vai usar essas inclinações e a própria diferenciação da inclinação dos 
raios solares para definir zonas climáticas.

O conhecimento dos padrões atmosféricos e da influência desses na humanidade 
é algo que pertence a todas as sociedades humanas, já que a necessidade desse 
conhecimento é algo que faria essas mesmas sociedades prosperar ou não, tratando-
se então de uma questão de sobrevivência. Conhecer as estações, os regimes de 
chuva e de seca, ventos, entre outros padrões de clima e tempo eram naturais para as 
sociedades antigas, que geralmente associavam tais acontecimentos com sua própria 
visão de mundo, seja através de mitos construídos para explicar os mais diferentes 
fenômenos ou então através da religião desses grupos sociais. 

Voltando à Grécia antiga, temos, por exemplo, o estabelecimento de Zeus, o pai 
dos deuses na mitologia grega, sendo também reconhecido como o pai dos raios. 
Em diversas outras culturas, deuses são relacionados com os raios ou com eventos 
climáticos. Mas é o estabelecimento do estudo desses fenômenos, através dos 
processos científicos, que vai nos ajudar no entendimento da Atmosfera e de seus 
padrões.

A ligação entre os fenômenos climáticos e as divindades foi uma 
característica de várias sociedades, que atribuíam aos deuses diversos 



Introdução a climatologia

U1

13

Era justamente o interesse pelos padrões atmosféricos que moviam esses estudos 
dos gregos e de outros, e é esse interesse que até hoje move a Climatologia, mesmo 
reconhecendo que esses padrões possuem uma complexidade gigantesca e que, 
muitas vezes, não podemos compreender o que está suspenso no céu, mesmo com o 
fascínio que esses processos despertam em nós. Mas não apenas os gregos ajudaram 
na consolidação da Climatologia como um ramo das ciências naturais. Durante a 
Idade Média, “com a comprovação da possibilidade de navegação dos oceanos e da 
descoberta das novas terras, ocorria a contestação de algumas das ideias gregas sobre 
o mundo e sobre sua configuração climática” (ELY, 2006, p. 29). Outros pontos das 
teorias gregas sobre o clima também foram contestados, enquanto outros tiveram sua 
investigação científica aprofundada.

O desenvolvimento da Climatologia ganha ainda mais força a partir do século XVI, 
com a invenção de aparelhos que poderiam sistematizar as informações da atmosfera. 
Equipamentos como o termômetro, que mede a temperatura do ar, inventado no 
ano de 1593 por Galileu, além do barômetro, que mede a pressão atmosférica, e que 
foi inventado em 1643 por Torricelli (um discípulo de Galileu), foram fundamentais 
nesse progresso científico. Uma série de cientistas se interessou pela Climatologia 
durante os séculos seguintes, sendo que nomes como Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Copérnico (1473-1543) e o próprio Galileu (1564-1642) estão entre os que buscaram 
desvendar, em algum momento, os fenômenos de tempo e clima. Nesse sentido, 
Ayoade estabelece que “o rápido desenvolvimento da ciência da atmosfera teve de 
esperar pela revolução tecnológica do período do Renascimento” (AYOADE, 2003, p. 5). 
Mais recentemente, os sensores remotos e outras tecnologias tiverem esse papel de 
ajudar no salto qualitativo das análises climáticas e de seus padrões.

Com essa rápida contextualização do avanço histórico do estudo dos padrões 
atmosféricos, até a Climatologia se estabelecer como ciência, já é possível começar 

aspectos da condição da atmosfera. Em especial os eventos extremos 
eram tratados como a demonstração da vontade dos deuses, muitas 
vezes de sua ira. Para saber mais acesse o artigo abaixo, dos pesquisadores 
Daniel Henrique Candido e Luci Hidalgo Nunes, que trata do assunto.

CANDIDO, Daniel Henrique. NUNES, Luci Hidalgo. Mitologia e 
Climatologia: um estudo das divindades relacionadas à ocorrência 
de tempo severo. Revista Brasileira de Climatologia. ano 8. v. 11, 
jul./dez. 2012. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/
revistaabclima/article/viewFile/27788/20844>. Acesso em: 1º ago. 2015.
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1.1.2 Clima e Tempo

A definição de Clima é diferente da definição de Tempo, e entender esses dois 
pontos é fundamental para entender tudo que trataremos mais à frente. Podemos 
começar verificando a definição de Ayoade para a questão. Segundo o autor:

O clima vai tratar de um número maior de dados do que as condições médias 
do tempo em um determinado lugar, considerando possíveis desvios, variações e 
condições extremas, apresentando assim uma generalização, enquanto o tempo 
lida com eventos específicos. Um exemplo disso é quando se tem um verão 
extremamente chuvoso em determinado lugar, sendo que a análise do clima vai 
levar em conta que aquele verão está sendo chuvoso, mas que na média dos últimos 
anos isso não é um padrão, mas apenas um ponto fora da curva, tratando-se de 
um verão que, por motivos dos mais diversos, teve muito mais precipitação que o 
normal.

Importante ressaltar que essa divisão entre clima e tempo é algo já estabelecido 
dentro do estudo da Climatologia, sendo que os autores podem discutir como deve 
ser o estudo de um ou de outro, mas sem questionar essa divisão. Outro ponto 
que podemos estabelecer inicialmente é a diferença entre a Meteorologia e a 
Climatologia, sendo que existe uma considerável semelhança no objeto de estudo 
das duas. A Meteorologia está relacionada com o estado físico da atmosfera, além 
de sua dinâmica e de seu estado químico, estudando também as interações entre 
elas e com a superfície terrestre. Um meteorologista vai empregar as leis da física 
clássica e as técnicas da matemática em seu estudo, e podemos concluir que o 
objeto de estudo da Meteorologia é o Tempo. Já a Climatologia vai estudar o Clima, 

a discutir, efetivamente, alguns pontos fundamentais para o entendimento desses 
padrões atmosféricos. O principal é conseguir diferenciar Clima e Tempo, que é o 
que trataremos a seguir.

na ciência da atmosfera, usualmente é feita uma distinção 
entre tempo e clima, e entre meteorologia e climatologia. 
Por tempo (weather) nós entendemos o estado médio da 
atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado 
lugar. Por outro lado, clima é a sínteses do tempo num dado 
lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos. 
O clima, portanto, refere-se às características da atmosfera, 
inferidas de observações contínuas durante um longo período. 
(AYOADE, 2003, p. 2)
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Ainda buscando entender a diferença entre as duas, a Climatologia, para Jesus 
(2008, p. 166), surgiu como “um campo específico do conhecimento científico e 
com identidade própria somente após a sistematização da Meteorologia, no final 
do século XIX, na Alemanha. Na realidade, a Climatologia é uma extensão da 
Meteorologia, ou seja, estuda as condições meteorológicas a longo prazo”.

Para entendermos as possíveis diferenciações, devemos antes entender o 
desenvolvimento da Climatologia como ciência, e para isso não podemos deixar de 
citar a contribuição de Julius von Hann, um meteorologista austríaco que no final 
do século XIX e no começo do século XX ajudou a desenvolver o estudo sobre clima 
e tempo. Segundo Ferreira (2012, p. 767), “ao final do século XIX a obra de Julius 
Hann, Handbuch der Klimatologie, foi mais completa e valiosa contribuição dentre 
todo o conhecimento sobre as ciências atmosféricas de sua época”. Nessa obra, em 
três volumes, Hann tratava desde a Climatologia geral até a descrição dos climas 
regionais, e estabelecia a definição clássica para clima, que segundo ele tratava 
da condição média da atmosfera em qualquer lugar da Terra, enquanto tempo 
significava apenas uma fase da sucessão dos fenômenos climáticos. Vale destacar 
que essa preocupação de Hann com um maior rigor científico pode ser entendida 
analisando o contexto que o autor viveu, e esse avanço científico pode ser verificado 
no mesmo período em diversas outras ciências naturais, que estabeleciam suas leis 
gerais e seus conhecimentos específicos.

Temos, então, uma distinção bem clara e básica entre Clima e Tempo, e também 
entre Climatologia e Meteorologia, estabelecendo uma base para os estudos dessa 
unidade. Mas devemos também avançar em relação ao debate mais contemporâneo 
sobre a função de cada um desses campos de estudo, e de definições mais apuradas 
sobre os conceitos fundamentais de clima e tempo. Nesse sentido, o geógrafo 
francês Max Sorre (1880-1962) estabelece que: 

buscando as generalizações e os padrões que por ventura apareçam nesse estudo, 
sendo que podemos dizer que a Climatologia está baseada na Meteorologia, já que 
vai usar dos elementos dessa. Ayoade vai resumir essa relação afirmando que: 

há uma relação estreita entre meteorologia e climatologia. A 
meteorologia engloba tanto tempo como clima, enquanto 
os elementos da meteorologia devem necessariamente estar 
incorporados na climatologia para torna-la significativa e 
científica. O tempo e o clima podem, juntos, ser considerados 
como uma consequência e uma demonstração da ação dos 
processos complexos na atmosfera, nos oceanos e na terra. 
(AYOADE, 2003, p. 3)
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a diferença existente entre a meteorologia, ramo das ciências 
físicas, que faz largo uso da linguagem e dos métodos 
matemáticos, e a climatologia, vinculada, por suas tendências 
e sua natureza ao grupo das ciências de observação, leva-nos 
a definir mais exatamente esta última, analisando a noção 
fundamental do clima. (SORRE, 2006, p. 90)

ela marca bem o caráter local desta combinação de 
elementos meteorológicos que compõem o clima. Porém, 
é insuficiente sob dois pontos de vista. Corresponde a uma 
média, isto é, a uma abstração inteiramente destituída de 
realidade e conduz a um abuso das médias aritméticas para 
caracterizar os elementos do clima. Apresenta em segundo 
lugar, um caráter estático e artificial, pois não menciona o 
desenvolvimento dos fenômenos ao longo do tempo. Ora, o 
ritmo é um dos elementos essenciais do clima. As descrições 
de Hann escapam frequentemente a esses inconvenientes. 
Ele se mantinha em contacto mais estreito com a realidade 
climatológica do que sua definição poderia supor. Todavia, 
não podemos nos contentar com essa definição. A que nós 
propomos deverá levar em conta o fator tempo (duração). 
Não é, sem dúvida, perfeita. Contudo, corresponde melhor às 
nossas concepções. (SORRE, 2006, p. 90)

O autor vai insistir no fato de que meteorologistas e climatólogos podem fazer 
observações com os mesmos instrumentos, sobre os mesmos fenômenos, citando 
o exemplo do estudo da temperatura. Mas para os meteorologistas fica a parte da 
crítica matemática dos estudos, além da verificação de variações, tendo em vista 
a previsão e da justeza dos aparelhos trabalhados. Para (Sorre), o meteorologista 
tem em sua formação de físico uma preparação para lidar com esses elementos 
mencionados, sendo que o autor reforça essa diferença de formação entre os dois 
tipos de profissional para estabelecer também uma diferença entre os campos de 
estudo. Já aos climatólogos fica o dever de observar os aspectos climáticos e sua 
interação com o todo.

Ainda discutindo esses pontos, (Sorre) vai estabelecer uma crítica pertinente à 
noção clássica de clima, de que se trata do estado médio da atmosfera sobre um 
determinado lugar. Para o autor, essa definição é simples e cômoda, já que 
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A grande crítica de Sorre é que as outras definições não levam em conta o ritmo 
e a duração dos fenômenos climáticos, tratando apenas de médias que, segundo 
o autor, poderiam mascarar realidades. Ao inserir nos estudos climáticos a questão 
do ritmo e da duração de seus efeitos, foi possível entender a forma dinâmica dos 
fenômenos climáticos, permitindo assim explicar os mecanismos do clima. Segundo 
Ferreira, essa análise rítmica de Sorre seria a mais adequada ao Brasil,

Para explicar essa diferenciação entre sua definição e a clássica, Sorre (2006, 
p. 89) estabelece que “a climatologia clássica, à qual devemos obras magistrais, 
como a de Hann, foi, sobretudo, obra de meteorologistas”. Para o autor, a análise 
rítmica permite mostrar toda a variabilidade do clima em sucessão diária, sendo que 
esse ritmo revelaria a gênese dos fenômenos climáticos conhecidos como “anos 
padrão”, onde seriam representados os níveis do ritmo habitual correlacionados 
aos chamados anos de irregularidade rítmica. A melhor forma de representar essas 
questões seria através de gráficos de análise rítmica que mostra dados de pressão, 
temperatura, umidade do ar, precipitação e direção dos ventos.

uma vez que nosso país possui características climáticas 
predominantes dos tipos tropical ou subtropical, portanto 
é compreensível que a chuva seja o elemento climático com 
melhor capacidade de traduzir as variações rítmicas presentes 
num dado ano, ou as que se alternam de um ano para outro. 
(FERREIRA, 2012, p. 768)

Os gráficos de análise rítmica são uma ferramenta importante no estudo 
da Climatologia com base nas noções de ritmo e duração de Max Sorre. 
O artigo a seguir contém exemplos dos gráficos citados, originados de 
um estudo de dinâmica atmosférica no município de Maringá-PR.
HIERA, M. D.; BORSATO, V. A. A dinâmica atmosférica na zona de 
transição climática e as termoisolpletas do município de Maringá 
Partaná – Brasil. Disponível em: <http://observatoriogeograficoame
ricalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/Climatologia/02.pdf>. 
Acesso em: 1º ago. 2015.
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Assim, “a partir dessa revisão conceitual Sorre estudou as propriedades do 
complexo climático que interferem no desenvolvimento do complexo humano e 
social pautado no método analítico positivista e nos pressupostos evolucionistas” 
(ELY, 2006, p. 55). Ainda tentando estabelecer uma maior precisão científica para o 
estudo do clima e de seus fenômenos, Sorre vai listar alguns fatos necessários para 
servir de base para os estudos climáticos do ponto de vista da biologia humana, 
elaborando regras de método que deveriam ser observadas por futuros pesquisadores. 
A primeira delas estabelece que os valores numéricos que devem ser guardados para 
as escalas são os valores críticos para as principais funções orgânicas. Uma segunda 
regra estabelece que uma definição climatológica deva abranger a totalidade dos 
elementos do clima suscetíveis de agir sobre o organismo. 

A terceira estabelece que os elementos climáticos devem ser considerados em 
suas interações e a quarta regra trata de que qualquer classificação climática deve 
acompanhar de perto a realidade viva. Para finalizar, a quinta regra estabelece que o 
fator tempo (duração) é essencial na definição dos climas (SORRE, 2006). Essas regras 
mostram uma preocupação grande do autor em relacionar os aspectos climáticos 
com a vida cotidiana, e dar um fim aplicado para os levantamentos climáticos. Para 
encerrar, Sorre conclui que: 

Para a Geografia, o estudo dos climas é parte presente desde o início da 
sistematização como ciência, sendo que autores essenciais para a ciência geográfica, 
como Alexander von Humboldt (1769-1859), tratavam de assuntos relativos ao clima 
e ao tempo como parte integrante do estudo geográfico. O aumento do interesse 
pelos estudos geográficos dos mais variados pontos do mundo traz junto essa 
necessidade de se conhecer os aspectos climáticos de regiões tão distintas. Esse 
interesse pelas condições do tempo e pelas características climáticas dos lugares 
crescia devido, segundo Ely (2006, p.47), “à própria expansão do modo capitalista 
de produção que anexava novas áreas como fontes produtoras de matérias-prima 
e para a geração de gêneros alimentícios, atividades amplamente dependentes do 
clima”. 

as regras que acabamos de apresentar aplicam-se à definição 
dos climas. É evidente que uma classificação satisfatória 
resultaria naturalmente de uma definição correta. No presente 
estado de nossos conhecimentos, quando desejamos definir 
um clima, do ponto de vista médico verificamos que nosso 
vocabulário técnico tem justamente a mesma riqueza e a 
mesma precisão que o de Hipócrates. Porém nós ganhamos 
por melhor ver o sentido das pesquisas necessárias e isso, por 
si mesmo, é um progresso apreciável. (SORRE, 2006, p. 93)
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Diversos outros autores e pesquisadores ajudaram a desenvolver a Climatologia 
e a Meteorologia como ciências, sendo essenciais no entendimento desses 
fenômenos para os dias de hoje. O geógrafo e meteorólogo russo Wladimir Köppen 
é um desses, sendo responsável por uma classificação climática que, mesmo 
estabelecida no ano de 1900 ainda é amplamente utilizada até nos dias de hoje. 
Segundo Ely (2006, p. 49), Köppen “deu os primeiros indicativos da possibilidade 
de uma análise dinâmica da atmosfera”. Outro nome destacado do começo 
do século XX é o de Emmanuel de Martonne, geógrafo francês que também 
ajudou no estabelecimento de uma classificação climática que seria bastante 
difundida. Segundo Ely (2006, p. 50), “De Martonne defendeu a concepção do 
tempo meteorológico como algo concreto, absoluto, perceptível, que expõe suas 
engrenagens movendo-se ordenadamente sensibilizando o observador e, a partir 
de então, reconhece-se seu movimento linear”. 

Já o norueguês Carl-Gustaf Arvid Rossby “contribuiu com a proposição de um 
modelo explicativo das conexões entre os movimentos do ar da baixa troposfera 
com os da estratosfera, fundamentando o entendimento da complexa atividade da 
circulação atmosférica geral e secundária” (ELY, 2006, p. 53). Rossby definiu assim 
as dinâmicas de jet streams, deixando o entendimento das correntes de ar mais 
fáceis de entender, ajudando assim a previsão do tempo e os estudos climáticos 
de forma geral.

Junto de nomes como Köppen, De Martonne e Rossby, juntam-se outros, 
como Pédèlaborde e Lorenz, além de inúmeros outros cientistas que ajudaram no 
desenvolvimento das ciências ligadas ao clima e ao tempo, transformando algo 
que era apenas uma observação dos processos atmosféricos para um campo de 
estudo que lida com uma grande quantidade de dados estatísticos e análises das 
mais complexas.

Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Rossby_wave#/media/File:Jetstream_-_Rossby_
Waves_-_N_hemisphere.svg.> Acesso em: 1º ago. 2015.

Figura 1.1 – Meandros do jet stream no Hemisfério Norte, destacando uma massa de ar frio 
se formando na figura (a) e se consolidando na figura (c).
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1.1.2.1  A Climatologia Brasileira

No Brasil, também devemos destacar a contribuição de diversos cientistas para 
o estabelecimento de uma ciência do clima e do tempo que vai atingir resultados 
consideráveis. Segundo Sant´anna Neto (2001, p. 3) 

Existem outras contribuições que ajudaram nesse estabelecimento da 
Climatologia brasileira, como as contribuições da Marinha brasileira nesse sentido, 
mas esse desenvolvimento inicial se deu de forma lenta, estabelecendo uma base 
para o que viria depois. Vale lembrar também que algumas sociedades indígenas 
pré-coloniais “estabeleciam sua agricultura, planejavam as caçadas, as migrações 
e os rituais religiosos e comemorativos considerando o ritmo sazonal por meio de 
observações empíricas da atmosfera, com principal empenho sobre as constelações 
e estações do ano” (ELY, 2006, p. 65).  Com o desenvolvimento da ciência geográfica 
no Brasil ,os estudos do Clima e Tempo também se desenvolvem, com contribuições 
de diversos cientistas que se alocavam em diversas correntes de pensamento.

Diversos nomes aparecem na história da Climatologia brasileira, bastante ligada 
à Geografia. Nomes como o de Ary França (1917-), que ajudou a trazer as ideias 
de Sorre para o país, ou então Carlos Augusto Figueredo Monteiro (1927-), que a 
partir do paradigma do ritmo e da sucessão fez avanços para esse campo de estudo, 
sendo que estudou também o clima urbano com especial atenção.

No contexto dos estudos do clima entre os brasileiros, Ely (2006, p. 91) estabelece 
que: 

apesar da dificuldade de se estabelecer um marco histórico 
para o nascimento de uma ciência, parece apropriado supor 
que com a criação do Observatório Astronômico Imperial 
do Rio de Janeiro, em 1827, iniciaram-se os procedimentos 
científicos que algumas décadas mais tarde propiciariam o 
nascimento da climatologia no Brasil.

uma razão para as coisas estarem onde elas estão e a Geografia 
tem o papel de discutir essa espacialidade, na qual o fator 
climático está inserido. Para uma análise geográfica do clima, 
entende-se que não é suficiente a indicação de onde e por 
que é mais quente, mais frio, mais úmido ou mais seco, mas 
faz-se necessário o estudo de quais as implicações do clima 
sobre a ordenação espacial da sociedade.
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A mídia muitas vezes ajuda a confundir os conceitos de Clima 
e Tempo. Sua distinção é essencial para o entendimento 
da Climatologia e de seus aspectos, mas grande parte da 
população não parece entender tal diferença. Converse com 
seus colegas e conhecidos para verificar o quanto eles sabem 
diferenciar um conceito do outro, e observe na mídia se essa 
distinção aparece alguma vez.

1. Como sabemos, diversos termos científicos de hoje estão 
relacionados com as investigações científicas estabelecidas 
pelos gregos séculos atrás. E a Climatologia não poderia 
ser diferente, usando várias referências gregas para nomear 
fenômenos e termos climatológicos e meteorológicos.
Assim, descreva o conceito de Meteorologia e de Clima.

2. A definição correta de um conceito é parte fundamental de 
qualquer ciência, sendo que a diferenciação entre as diversas 
interpretações dos conceitos pode ajudar no debate sobre 
determinado assunto. Quando se trata dos estudos do clima, 
temos alguns conceitos básicos que devem ser apreendidos, 
como o de Clima, o de Tempo e a própria noção de Climatologia 
e Meteorologia. Assim, associe corretamente o conceito com 
sua definição logo a seguir.
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I – Clima
II – Tempo
III – Climatologia
IV - Meteorologia

( ) Vai buscar as generalizações e os padrões que por ventura 
apareçam nesse estudo.
( ) O estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo 
e em determinado lugar.
( ) Refere-se às características da atmosfera, inferidas de 
observações contínuas durante um longo período.
( ) Relacionada com o estado físico da atmosfera, além de 
sua dinâmica e de seu estado químico, estudando também a 
interações entre elas e com a superfície terrestre.

A sequência correta da associação é:

a) I – II – III - IV
b) III – II – I - IV
c) IV - II – III – I
d) II – I – IV  – III
e) I – III – IV – II
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Seção 1.2

Camadas atmosféricas e balanço de energia

Como vimos na primeira seção, a palavra Meteorologia deriva do grego 
meteoros, que significa o que está suspenso no ar. Sabendo da distinção necessária 
entre Clima/Tempo e entre Climatologia/Meteorologia, podemos avançar no 
entendimento dos elementos e fatores que ajudam a formar o clima, sendo que 
para isso é essencial compreender como a Atmosfera da Terra está estruturada. 
Segundo Ayoade (2003, p. 15), “a atmosfera pode ser descrita como uma camada 
fina de gases, sem cheiro, sem cor e sem gosto, presa à Terra pela força da 
gravidade. A Atmosfera compreende uma mistura mecânica estável de gases”. 

Dentre os gases mais importantes temos o nitrogênio (78,08%), o oxigênio 
(20,94%), o argônio (0,93%), o dióxido de carbono (0,03%), o ozônio (0,00006%) e 
o vapor d'água. Esses números, citados por Ayoade, representam a porcentagem 
em ar seco, e neles é possível verificar que grande parte da Atmosfera é formada 
por nitrogênio e em menor escala por oxigênio, sendo que os diversos outros 
gases dividem o restante do 1% da nossa atmosfera, e entre eles temos o Neônio, 
Hélio, Hidrogênio, Criptônio, Xenônio e Metano. A quantidade de vapor d'água na 
atmosfera pode variar bastante, dependendo da área e sua posição no globo e de 
outras características, sendo que em áreas desérticas ela fica bem próxima do 0% 
e nas partes tropicais úmidas pode atingir entre 3% e 4%.

Segundo Ayoade (2003, p. 17), “o vapor d'água, o ozônio, o dióxido de carbono 
e os aerossóis desempenham papéis importantes na distribuição e nas trocas 
de energia dentro da atmosfera”. O ozônio ainda tem outro papel importante 
nessa composição atmosférica, mesmo tendo uma participação ínfima em sua 
composição. Ele é formado quando a radiação ultravioleta rompe as moléculas de 
oxigênio, separando os átomos. Essa camada se concentra em altitudes que variam 
de 15 a 35 quilômetros (figura 1.2), e é responsável por filtrar os raios ultravioletas 
do Sol que atingem a Terra. Ainda segundo Ayoade (2003, p. 15), “o conteúdo de 
ozônio na atmosfera é baixo sobre o Equador e alto na direção dos polos, nas 
latitudes maiores que 50º”.

Introdução à seção
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A camada de ozônio é um dos temas mais discutidos nos estudos do 
Clima na atualidade. O lançamento de poluentes está degradando essa 
camada, o que pode gerar uma série de consequências e desastres 
ambientais. Ao longo desse livro você vai saber mais sobre o assunto, 
mas para iniciar você pode ler o artigo no site da WWF Brasil sobre o 
tema, além de um vídeo.

Link: O que é a camada de ozônio? Disponível em: <http://www.wwf.
org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/camada_ozonio/> 
Acesso em: 1º ago. 2015.

Vídeo: MAG - 10/14 - Camada de Ozônio. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=Ck_mRXHdUw4> Acesso em: 1º ago. 2015.

Vale destacar que o estudo da Atmosfera tem um longo histórico, sendo que 
,recentemente, graças às novas tecnologias, temos visto um aumento considerável 
do nosso entendimento de sua composição e de seus processos. Segundo Barry 
e Chorley (2013, p. 1) “a atmosfera, vital à vida terrestre, envolve a Terra em uma 
espessura de apenas 1% do raio do planeta. Ela evoluiu à sua atual forma e composição 
há pelo menos 400 milhões de anos, quando uma considerável cobertura vegetal já 
havia se desenvolvido sobre o solo”. 

Também podemos destacar que o ar é compressível, o que significa que, 
se “apertarmos” um tanto de ar, ele pode diminuir o seu volume, ao contrário, 
por exemplo, da água. Essa diferenciação de volume é fundamental para alguns 
processos atmosféricos que iremos abordar. Outra constatação importante é sobre 
o aquecimento do ar, sendo que é notório que é necessário muito mais calor para 
subir a temperatura de um metro cúbico de água em 1°C do que para subir o mesmo 
tanto de temperatura em um metro cúbico de ar (BARRY; CHORLEY, 2013, p. 2).

Segundo Ayoade (2003, p. 17-18), “a atmosfera, sendo uma mistura de gases, 
exibe as características principais de todos os gases. Ela é extremamente volátil, 
compressível e tem a capacidade de expansão”. O entendimento da composição e 
das principais características da Atmosfera é importante quando do estudo do Clima, 
sendo que, para facilitar esse entendimento, a Atmosfera pode ser dividida em 
camadas, que estão distribuídas horizontalmente, sendo que a principal classificação 
que pode ser utilizada é com base na temperatura. Então, vamos a essas camadas 
da atmosfera.
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1.2.2  As camadas da atmosfera

Devemos, antes de tudo, perceber que, mesmo com a classificação que 
estabeleceremos aqui, não podemos deixar de tratar a Atmosfera como um todo, 
onde um processo dinâmico vai gerar suas características, e assim tornar possível a 
sua sistematização e classificação. As camadas da Atmosfera terrestre não podem ser 
compreendidas como algo isolado, mas sim como parte de um sistema que se mostra 
complexo e desafiador. Você vai perceber que a atmosfera varia muito em termos 
de característica, a partir de sua base para o alto, já que iremos abordar primeiro as 
camadas mais próximas da Terra, e que são justamente as camadas mais estudadas, 
até chegar no limite entre o que é atmosfera e o que é espaço, limite esse que é 
extremamente difícil de se apontar com exatidão.

Cabe também destacar que, com o avanço tecnológico dos últimos anos, 
foi possível realizar medições mais precisas, o que também permitiu que essas 
camadas fossem praticamente institucionalizadas, sendo que vários autores utilizam 

a mesma classificação, apenas 
com alterações mínimas entre um 
e outro. Segundo Ayoade (2003, 
p. 19) “evidências provenientes 
de rawinsond [...], radiossonda, 
foguetes e satélites indicam que a 
atmosfera está estruturada em três 
camadas relativamente quentes, 
separadas por duas camadas 
relativamente frias”. As camadas 
quentes seriam a Troposfera, 
a Estratosfera e a Atmosfera 
Superior (separada em Mesosfera, 
Termosfera e Exosfera). As 
camadas frias intermediárias seriam 
a Tropopausa e a Estratopausa, 
como é possível verificar na figura 
1.2.

Para o entendimento correto 
das características de cada uma, 
iremos trabalhar as camadas de 
forma separada, buscando sempre 
relacionar com a Atmosfera em uma 
forma mais geral. Trabalharemos 
também as camadas intermediárias, 
que são mais frias que as outras. 
Começamos pela Troposfera.

Fonte: Barry e Chorley (2013). Disponível em: <https://books.google.
com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=t8LXP791TMIC&oi=fnd&pg=PR2
&dq=composi%C3%A7%C3%A3o+da+atmosfera&ots=QO50_fNQ
kn&sig=TBhgikjztSvinPPn7ZWuDhBvPpg#v=onepage&q&f=false>. 
Acesso em: 1º ago. 2015.

Figura 1.2 – As camadas da atmosfera terrestre
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1.2.2.1  Troposfera

Trata-se da camada mais baixa da atmosfera, contendo perto de 75% da massa 
gasosa total da atmosfera e todo o vapor d'água existente na mesma. Importante 
identificar aqui que essa camada é onde ocorre de forma mais marcante os 
fenômenos do clima e, principalmente, do tempo, e segundo Ayoade (2003, p. 20) 
“tem sido descrita como a camada da atmosfera que estabelece as condições de 
tempo”. A Troposfera pode ser dividida em três subcamadas. A primeira, chamada de 
camada laminar ou de superfície marca a interface entre a atmosfera e o solo, e é 
nessa interface que acontece as trocas verticais de calor. 

Na parte superior da  camada laminar encontra-se a segunda camada, chamada 
de camada de atrito, que segundo Ayoade tem cerca de 1.000 metros de espessura 
e que “a transferência vertical de calor nessa camada ocorre principalmente por meio 
de turbulência ou por meio de movimentos de remoinho” (AYOADE, 2003, p. 21). Por 
fim, temos a terceira camada, denominada de atmosfera livre, onde não ocorre o 
atrito causado pelas irregularidades da superfície terrestre. Aqui a transferência vertical 
de energia vai se dar principalmente através das nuvens.

A Troposfera é delimitada então pela Tropopausa, e segundo Barry e Chorley (2013, 
p. 32) “a troposfera é limitada na maioria dos locais por um nível com inversão térmica 
(isto é, uma camada de ar relativamente quente acima de uma camada mais fria)”. 
Vale lembrar que na Troposfera a temperatura diminui conforme a altitude aumenta, 
em uma proporção de 6,5°C para cada quilômetro que se sobe. Acima da Troposfera 
temos uma das camadas que são ligeiramente mais frias que as outras, denominada 
de Tropopausa, que segundo Ayoade (2003, p. 20-21) é 

A altura da Tropopausa na Atmosfera não é constante nem no espaço e nem no 
tempo, sofrendo grandes processos de variações. Hoje se acredita que a variação da 
altitude dessa camada está ligada a alguns pontos, como à temperatura e pressão 
atmosféricas do nível do mar, que por sua vez sofre influência de uma série de fatores 
e elementos do clima. Esse é um exemplo claro de como o clima é extremamente 

caracterizada pelas condições de inversão de temperatura 
que efetivamente limitam a convecção e outras atividades do 
tempo atmosférico. A altura da tropopausa não é constante. 
Ela varia de lugar para lugar e de época para época sobre 
uma determinada área. Contudo, a altitude da tropopausa 
é mais elevada no Equador (16 quilômetros), onde existe 
aquecimento e turbulência convectiva vertical, e é mais baixa 
nos pólos, onde tem apenas 8 quilômetros.
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1.2.2.2  Estratosfera

A Estratosfera é a segunda camada da atmosfera, iniciando logo após a Tropopausa 
e se estendendo até próximo dos 50 quilômetros de altitude, representando cerca de 
10% da massa atmosférica. Nessa camada temos algumas diferenças em relação à 
Troposfera, já que aqui a temperatura aumenta com a altitude. Ayoade explica que 
isso se dá devido à densidade do ar ser muito menor, e por isso qualquer absorção 
de radiação pelos constituintes atmosféricos vai gerar um considerável aumento de 
temperatura (AYOADE, 2003, p. 21). O principal desses constituintes atmosféricos 
presentes na Estratosfera é o ozônio, que está quase todo nessa camada, principalmente 
próximo aos 22 quilômetros de altitude. A camada de ozônio, já relatada nessa unidade, 
é alvo de inúmeras pesquisas e debates sobre a sua conservação e importância para 
manutenção dos aspectos gerais do clima.

Acima da Estratosfera temos uma camada denominada Estratopausa, que é uma 
das camadas que são ligeiramente mais frias que as outras. Ela funciona como uma 

interligado, e sua compreensão deve ser a do todo, não bastando isolar pequenas áreas 
e estudá-las sem correlação com áreas vizinhas e com o grande quadro climático. 

Segundo Barry e Chorley (2013, p. 33):

A Tropopausa tem, portanto, uma função muito maior do que apenas dividir dois 
estratos da atmosfera.

os gradientes de temperatura do equador aos polos 
(meridionais) observados na troposfera no verão e inverno são 
quase paralelos, assim como as tropopausas, e o forte gradiente 
de temperatura em latitude médio-inferiores na troposfera 
é refletido nas quebras da tropopausa. Nessas zonas, pode 
haver trocas importantes entre a troposfera e a estratosfera, 
e vice-versa. Traços de valor de água podem penetrar na 
estratosfera por esse meio, enquanto ar estratosférico seco e 
rico em ozônio pode descer à troposfera em latitudes médias. 
Desse modo, são observadas concentrações de ozônio acima 
da média na porção posterior de sistemas de baixa pressão 
em latitudes médias, onde a elevação da tropopausa tende a 
ser baixa. Esses fatos provavelmente resultam da subsidência 
estratosférica, que aquece a estratosfera inferior e faz ozônio 
descer.
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camada de transição entre o que é denominado de Atmosfera superior e o que é 
denominado de Atmosfera inferior. Justamente por estar próxima das maiores 
concentrações de ozônio a Estratopausa vem ganhando importância nos estudos 
climáticos. Vale ressaltar que é na Estratosfera que os caças militares conseguem 
quebrar recordes de velocidade e também onde alguns balões meteorológicos fazem 
suas captações de dados.

A Troposfera e a Estratosfera juntas formam o que é denominado de Atmosfera 
inferior, que se diferencia de outra parte, chamada de Atmosfera superior, que é 
alvo de maiores discordâncias entre os pesquisadores que investigam as camadas 
atmosféricas da Terra. Vamos a ela.

1.2.2.3  Atmosfera superior

Trata de uma camada relativamente pouco explorada, ainda mais se compararmos 
com a Troposfera, e é uma área onde o debate científico acerca de suas classificações 
ocorre com maior intensidade. Segundo Ayoade (2003, p. 22), “a atmosfera superior 
é geralmente considerada como começando a partir da estratopausa e terminando 
onde a atmosfera se funde com o espaço exterior”. Aqui trabalharemos com três 
camadas para compor a Atmosfera superior, sendo elas a Mesosfera, a Termosfera e 
a Exosfera. Vamos a elas.

A Mesosfera, segundo Ayoade (2003, p. 22), é “onde a temperatura diminui com 
a altura até alcançar um mínimo de -90°C aos 80 quilômetros, situando-se na parte 
superior da estratosfera”. Para Barry e Chorley (2013), esse número é de -133°C aos 90 
quilômetros, mas existem um consenso de que a pressão atmosférica nessa área é 
muito baixa. Alguns autores usam o termo Atmosfera média para tratar das camadas 
que ficam entre a tropopausa e a termosfera inferior, considerando que a Atmosfera 
superior só começa mesmo a partir dos 100 quilômetros de altitude, mostrando 
mais uma vez com a sistematização dos termos para essa parte da Atmosfera ainda 
não é uma realidade entre os cientistas. A Mesosfera é a camada da Atmosfera onde 
acontece o fenômenos dos raios cósmicos, que são na verdade partículas, com 
grande capacidade energética, que se movimentam próximas à velocidade da luz no 
espaço.

Os raios cósmicos são importantes ferramentas que nos ajudam a 
entender melhor o universo. Saiba mais nesse vídeo do TED.

Vídeo: Como os raios cósmicos nos ajudam a entender o 
universo – TED Ed. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Rp7W0ubb3Y8> Acesso em: 1º ago. 2015
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Outra camada, chamada de Termosfera, tem como característica o aumento de 
temperatura conforme maior a altitude, isso devido à absorção da radiação ultravioleta 
pelo oxigênio atômico. Segundo Ayoade (2003, p. 22), “a atmosfera é muito rarefeita, 
uma vez que as densidades são muito baixas. Acima dos 100 quilômetros, a atmosfera 
é geralmente afetada pelos raios-X e pela radiação ultravioleta, o que provoca a 
ionização ou carregamento elétrico”. Segundo estudos, a temperatura nas camadas da 
Atmosfera superior sofre grande variação diurna e sazonal, sendo consideravelmente 
mais altas durante o dia. Essa camada é o local das Auroras Boreais, de alguns satélites 
artificiais e também de alguns ônibus espaciais. Segundo Barry e Chorley (2013, p. 
36), “a Aurora Boreal e a Aurora Austral são produzidas pela penetração de partículas 
ionizadas através da atmosfera de 300km para 80 km, particularmente em zonas em 
torno de 10°-20° de latitude dos polos magnéticos da Terra”.

Por fim, temos uma camada denominada de Exosfera, que tem uma base que 
se estende de uma altitude que varia dos 500 até os 750 quilômetros, podendo, por 
vezes, até ultrapassar essa altitude indicada. Alguns cientistas não citam essa como 
sendo uma das camadas da atmosfera, o que nos mostra o quanto a Atmosfera 
superior se diferencia da inferior em termos de sistematização. Importante também 
ressaltar que não existe um limite claro entre o que é Atmosfera e o que não é, e 
o motivo disso é porque “os átomos de oxigênio, hidrogênio e hélio formam uma 
atmosfera muito tênue e as leis dos gases deixa de ser válida. A atmosfera não tem 
um limite superior exato, porém torna-se menos densa, progressiva e de forma rápida 
antes que finalmente ela se confunda com o espaço exterior” (AYOADE, 2003, p. 22).

Na Exosfera, “os átomos neutros de hélio e hidrogênio, que têm pesos atômicos 
baixos, podem escapar para o espaço, pois a chance de colisões moleculares 
os desviarem para baixo se torna menor à medida que aumenta a altura” (BARRY: 
CHORLEY, 2013, p. 36). É também na Exosfera que alguns satélites artificiais se 
encontram, como o famoso Sputnik I, lançado pelos soviéticos em 1957, em plena 
corrida espacial durante a Guerra Fria.

Temos, portanto, a estratificação da Atmosfera da Terra em camadas, algumas 
estabelecidas e consideradas por todos, e outras que merecem mais estudos e uma 
sistematização mais efetiva. Mas além de compreender as características de cada 
uma das camadas e o comportamento individual, temos também que entender 
que a Atmosfera da Terra funciona como um todo, e que essas camadas trocam 
energia e gases a todo o momento, tornando as áreas de contato entre camadas mais 
complexas, mas também permitindo uma série de situações que vão afetar e produzir 
os sistemas climáticos que nos interessam nesse estudo.

Essa compreensão do todo, é hoje, mais funcional do que simplesmente entender 
cada camada de forma individual, e isso também vale para outros aspectos do estudo 
climatológico, que aqui apresentamos muitas vezes divididos por áreas, mas que 
merecem um esforço para sua compreensão de maneira universal. Outro ponto que 
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merece destaque no entendimento da Atmosfera e de seus processos é a radiação e 
o balanço térmico dela, então vamos a esse ponto.

1.2.3  Radiação e balanço térmico

Para entender melhor o clima e o tempo é necessário entender alguns pontos 
relativos à radiação solar e ao balanço térmico da atmosfera, não só as características 
que a radiação solar e do espectro eletromagnético assume, mas também os efeitos 
da atmosfera sobre a radiação solar e a importância das transferências horizontais 
de energia. Mas o fundamental é entender o conceito de efeito estufa e como isso 
impacta a vida na Terra, então vamos a ele.

Segundo Barry e Chorley (2013, p. 40), “a fonte de energia injetada em nossa 
atmosfera é o Sol, que está constantemente liberando uma parte da sua massa por 
meio de ondas irradiantes de energia eletromagnética e partículas de alta energia para 
o espaço”. Essa fonte de energia representa a imensa quantidade de energia que a 
Terra dispõe, e é essencial para a vida no planeta, sendo que qualquer alteração nessa 
fonte de energia seria facilmente percebida por nós aqui na Terra. 

Segundo Ayoade (2003, p. 23), “o Sol fornece 99,97% da energia que é utilizada para 
vários fins no sistema Terra-Atmosfera”, comprovando então que se trata da fonte de 
energia que é, de longe, a mais significativa para esse estudo. A quantidade de energia 
que uma determinada área da atmosfera não é constante, podendo variar bastante de 
lugar para lugar, sendo que quatro fatores são preponderantes para o estabelecimento 
de quanta energia chega. Esses fatores são: emissão solar, a distância entre o Sol e 
a Terra, a altura do Sol e a duração do dia. Ayoade vai usar apenas três fatores para 
esse ponto, sendo eles o período do ano, o período do dia e a latitude. Vamos tratar 
desses fatores para entendermos melhor essa relação entre energia e lugar.

O Sol é uma esfera gasosa luminosa que apresenta em sua superfície uma 
temperatura média de 6.000°C, e, como já falado, emite energia através de ondas 
eletromagnéticas. Segundo Ayoade (2003, p. 23), “o Sol irradia como um corpo negro. 
De acordo com a lei de Stefan-Boltzman, o fluxo de radiação de um corpo negro é 
diretamente proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta”. Outro ponto 
que merece destaque é que a insolação é difundida principalmente pelas moléculas 
de ar, pelo vapor d'água e também pelas partículas que existem na atmosfera, então a 
radiação solar vai atuar justamente nesses pontos.

As questões relativas à radiação solar e a Fotometria envolvem um 
grande conhecimento na área de física, e por vezes teorias e fórmulas 
......................
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A emissão solar, portanto, é parte fundamental da quantidade de energia chega em 
determinados lugares, já que é o Sol que fornece mais de 99,9% de toda a energia que 
temos na Terra. Mas a distância do Sol também interfere, já que “a distância entre o 
Sol e a Terra, que muda a cada ano, gera variações sazonais na energia solar recebida 
pela Terra” (BARRY : CHORLEY, 2013, p. 44). Como a órbita da Terra em relação ao Sol 
não é regular, existem períodos em que a Terra está mais próxima ou mais distante do 
Sol. O Afélio é o momento em que um planeta (no caso a Terra) está mais afastado do 
Sol, enquanto o Periélio é o ponto em que um planeta (aqui novamente tratando da 
Terra) está mais próximo do Sol. Esses momentos podem ser vistos na figura 1.3, que 
mostra a órbita que a Terra faz em torno do Sol, e seus momentos de Afélio e Periélio. 
Ayoade (2003, p. 25) vai estabelecer que “a energia solar recebida por uma superfície 
normal ao raio solar é 7% maior no dia 3 de Janeiro, no periélio, que no dia 4 de julho, 
no afélio”. Percebemos então que a distância que a Terra se encontra do Sol vai de fato 
afetar a quantidade de energia recebida.

que podem, em um primeiro momento, assustar. Mas a compreensão 
dos princípios básicos da radiação solar é de grande importância 
para entender não só o balanço energético, mas também a própria 
Climatologia.

No artigo a seguir você pode se aprofundar em alguns desses pontos.
Link: Fotometria. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/rad/rad/rad.
htm>. Acesso em: 1º ago. 2015.

Fonte: UFRGS. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/cref/
camiladebom/Img/k2.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2015.

Figura 1.3 – A órbita terrestre ao redor do Sol
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Outro fator que altera essa quantidade de energia é a altitude do Sol, sendo 
que “quanto maior a altitude do Sol, tanto mais concentrada será a intensidade da 
radiação por unidade de área e tanto maior será o albedo (isto é, à proporção de 
radiação incidente refletida pela superfície)” (AYOADE, 2003, p. 25). Essa altitude do Sol 
é determinada pela posição que determinada área está em relação a latitude, sendo 
elevada à tarde, e baixa pela manhã e ao entardecer, sendo também maior no verão 
do que no inverno.

Um ponto que podemos destacar é a duração do dia, sendo que a quantidade de 
tempo que determinada área recebe de Sol (e também de energia) vai obviamente 
afetar essa quantidade de radiação. Quanto mais próximo do Solstício de Verão, maior 
é o tanto de tempo que um lugar recebe de energia solar, e quanto mais próximo do 
Solstício de Inverno é menor o tempo de radiação solar recebida. Nisso, o Equador 
tem dois máximos de insolação durante o equinócio e dois mínimos nos solstícios, 
já as regiões polares recebem o máximo de insolação durante os solstícios de verão, 
quando o dia é completo, tendo 24 horas ou próximo disso de luz solar, aumentando 
assim o total de radiação recebida.

Segundo Barry e Chorley (2003, p. 48), “a radiação solar está quase toda na faixa 
de comprimentos de ondas curtas, menos de 4µ.m. Por volta de 18% da energia 
incidente são absorvidos diretamente pelo ozônio e pelo vapor d´água”. O símbolo 
µ.m  diz respeito à unidade conhecida como micrômetro, ou a milésima parte do 
milímetro. Ainda segundo os autores, “outro controle importante sobre o efeito da 
radiação solar advém das diferentes maneiras de a terra e o mar se beneficiarem dela. 
Enquanto a água tem uma tendência de armazenas o calor que recebe, a terra, ao 
contrário o devolve rapidamente para a atmosfera” (BARRY: CHORLEY, 2003, p. 52). 
Essa observação é possível em um dia de sol na praia, quando percebemos que a água 
demora mais para esquentar, mas mantém esse calor por mais tempo, enquanto que 
a areia esquenta rápido, mas também perde esse calor com uma grande rapidez.

Esses e outros fatores mostram as diversas características que a radiação solar 

O ensino de alguns temas científicos, como a Climatologia e Astronomia, 
pode ser um problema se encontramos uma fonte, como o livro didático, 
com algum problema. No artigo a seguir existe uma discussão específica 
sobre os problemas no ensino da órbita terrestre.
CANALLE, João Batista Garcia. O problema do Ensino da Órbita da Terra. 
Física na Escola, v.4, n.2, 2003. Disponível em: <http://www.sbfisica.org.
br/fne/Vol4/Num2/v4n2a06.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2015.
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assume quando em contato com a nossa Atmosfera, o que vai nos levar para o tópico 
de balanço de radiação. De acordo com Ayoade (2003, p. 36), o “balanço de radiação 
significa a diferença entre a quantidade de radiação que é absorvida e emitida por um 
dado corpo ou superfície”. O balanço de radiação da Terra costuma ser positivo de 
dia e negativo de noite, e no decorrer de um ano todo o balanço da Terra é positivo, 
enquanto o balanço da Atmosfera é negativo.

Entender como funciona essas trocas de calor, tanto nos oceanos quanto nos 
continentes, é parte fundamental para entender o processo de formação dos mais 
diferentes tipos de clima. Ainda sobre esse aspecto:

Ainda segundo Ayoade (2003, p. 43):

O balanço de radiação é um fator importante nos estudos de Tempo e 
Clima. Para saber mais sobre o assunto, acesso e o texto a seguir e veja o 
vídeo. Texto: Balanço de Radiação (SBMET). Disponível em: <http://www.
sbmet.org.br/ecomac/pages/trabalhos/balanco%20de%20radiacao.
pdf>. Acesso em: 1º ago. 2015. Vídeo: Balanço de Radiação (INPE). 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=clgqmbsFnZM>. 
Acesso em: 1º ago. 2015

o fluxo de calor sensível ou troca turbulenta de calor aumenta 
do Equador para os pólos sobre os oceanos. Ao contrário, o 
fluxo de calor sensível das superfícies continentais é maior 
nas zonas sub-tropicais e diminui tanto em direção aos pólos 
quanto em direção ao Equador. 

acima da latitude 70º há um fluxo descendente ou negativo 
de calor sensível, porque a superfície da Terra geralmente é 
mais fria do que o ar sobre ela. Para a Terra como um todo, a 
transferência de calor sensível das áreas continentais supera a 
dos oceanos por um fator de três. (AYOADE, 2003, p. 43).
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A medição dessa radiação e as teorias sobre o seu comportamento, têm evoluído 
muito nas últimas décadas, sendo possível uma melhor leitura sobre as trocas de calor 
que acontece na atmosfera, com instrumentos mais sofisticados e precisos sendo 
utilizados para melhorar a análise.

Chegamos finalmente, no processo conhecido como Efeito Estufa. Segundo 
Barry e Chorley (2013, p. 63), “a opacidade da atmosfera à radiação infravermelha, 
em relação à sua transparência à radiação de ondas curtas, costuma ser chamada de 
efeito estufa”. A atmosfera, portanto, atua como um vidro de uma estufa, que permite 
que o calor entre, mas ao mesmo tempo dificulta a sua saída. Ainda conforme Barry e 
Chorley (2003, p. 63), o efeito estufa total “resulta da capacidade líquida de absorção 
de radiação infravermelha do vapor d´água, do dióxido de carbono e de outros gases”. 

Esse efeito estufa tem importância fundamental para a vida na Terra, já que permite 
que tenhamos uma Atmosfera com uma temperatura elevada, possibilitando assim a 
vida como conhecemos. Para compreender melhor o efeito, podemos comparar que :

O efeito estufa é fundamental no entendimento do clima. Veja o vídeo:
 MAG - 2/14 - Efeito Estufa. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=soicSlswjOk>. Acesso em: 1º ago. 2015.

nos países de inverno rigoroso, os cultivadores de legumes 
e plantas ornamentais constroem estruturas recobertas por 
painéis de vidro transparente, alguns dos quais podem ser 
abertos de forma controlada na parte superior da estrutura. 
Durante os períodos de baixas temperaturas, a luz e o calor 
do sol penetram no interior e aquecem o ar, as plantas e 
as estruturas de suporte. Essa energia fica aprisionada e a 
temperatura da estufa é regulada pela abertura adequada 
de alguns dos painéis móveis de vidro, o que permite a saída 
do ar aquecido. Portanto, as chamadas estufas funcionam 
basicamente evitando que a circulação do ar resfrie o 
ambiente. (TOLENTINO e FILHO, 1998)



Introdução a climatologia

U1

35

Quem torna possível a existência do chamado Efeito Estufa são alguns gases, que 
com suas composições e comportamentos têm um papel crucial na termodinâmica 
da atmosfera. Esses gases vão ter o papel de aprisionar a radiação, produzindo tal efeito. 
Vale ressaltar que “as concentrações desses gases-traço são afetadas pelas atividades 
humanas (isto é, antrópicas)” (BARRY: CHORLEY, 2013, p. 14). Entre esses gases está o 
dióxido de carbono (CO2), que está envolvido em um complexo ciclo global, sendo 
liberado a partir do interior da Terra, mas também produzido pela respiração dos seres 
vivos e pela queima de combustíveis fósseis. Essa queima de combustíveis inclusive 
tem sido alvo de muito debate, sendo associado com fenômenos de alteração 
climática, como o aquecimento global, destacado como algo preocupante para o 
futuro próximo pela imensa maioria dos pesquisadores que tratam do tema. Temos 
também gases como o metano, ozônio e os clorofluorcarbonetos (conhecidos como 
CFCs), esse último que não estava presente na atmosfera até o ano de 1930, mas que 
devido à produção humana se tornou um perigoso componente, afetando inclusive a 
camada de ozônio, sendo proibido na maioria dos países.

Um ponto que deve ser compreendido quando falamos do balanço energético 
é a radiação terrestre. Segundo Ayoade (2003, p. 32), “a superfície da Terra, quando 
aquecida pela absorção da radiação solar, torna-se uma fonte de radiação de ondas 
longas. A temperatura média da superfície da Terra é somente 10°C, enquanto 
a temperatura do Sol é de 6000°C”. Tanto o solo quanto a atmosfera recebem e 
emitem essa radiação. Essa radiação terrestre também recebe o nome de radiação 
noturna, já que é no período da noite que ela se torna a principal fonte radiativa, já que 
a radiação infravermelha ocorre tanto durante o dia quanto durante a noite, mas no 
período noturno não existe a radiação solar.

1.2.4  Albedo

O albedo, segundo o INPE, é “a razão entre a quantidade de radiação refletida 
pela superfície da Terra e a radiação proveniente do Sol. Superfícies que possuem 
altas taxas de albedo incluem areia e neve, enquanto que baixas taxas de albedo 
incluem florestas e terra fresca” (INPE, 2015). Segundo Ayoade (2003, p. 30),

as superfícies terrestres e aquáticas comportam-se, por 
diversas razões, de maneira diferente com relação à 
insolação. Em primeiro lugar o albedo da superfície terrestre 
é geralmente maior que o da superfície aquática. O albedo 
para as superfícies terrestres geralmente varia de 8 a 40%, ao 
passo que, para uma superfície aquática em repouso, o albedo 
é geralmente menor que esses valores, apesar de que pode 
ser superior a 50% quando o ângulo de elevação solar é de 
aproximadamente 15º.
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Vale destacar também que a superfície 
aquática é, geralmente, transparente, 
sendo que os raios podem penetrar mais 
profundamente. Outro ponto a se notar é 
que a transferência de calor para a água 
é mais rápida do que acontece em água, 
o que também vai afetar o albedo nessas 
duas diferentes superfícies. 

Cada superfície tem uma 
porcentagem de albedo, que 
corresponde à quantidade de radiação 
que é refletida por esses diferentes 
tipos de superfície. Essa diferenciação 
é importante também no balanço 
energético da Terra, já que uma 
superfície que reflete mais a radiação 
solar vai proporcionar ao lugar uma 
menor capacidade de absorção dessa mesma radiação. Em ambientes urbanos, 
a análise do albedo também é importante, principalmente quando pensamos em 
fenômenos naturais agravados pela ação humana, como as ilhas de calor. A tabela 
1.1 mostra a diferença considerável nesses vários tipos de superfície.

Fonte: CRV. Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.
br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7B5E21B09E-606D-
435F-96FE-86F691DC94FC%7D_7e.jpg>. Acesso em: 1º 
ago. 2015.

Figura 1.4 – O Albedo

Superfície Albedo (%)

Solo negro e seco 14

Solo negro e úmido 8

Solo nu 7-20

Areia 15-25

Florestas 3-10

Campos naturais 3-15

Campos de cultivo seco 20-25

Gramados 15-30

Neve recém-caída 80

Neve caída há dias ou semanas 50-70

Gelo 50-70

Água (altitude solar >40º) 2-4

Água (altitude solar 5-30º) 6-40

Cidades 14-18
Fonte: Adaptado de Ayoade (2013) 

Tabela 1.1 – Albedo de vários tipos de superfície 
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Com o albedo de cada tipo de superfície é fácil notar a diferença significativa na 
radiação refletida, com áreas como gelo e neve com um índice alto de albedo, e áreas 
como florestas e campos naturais com índices baixos.

O estudo do albedo tem mostrado mais um problema envolvendo o 
clima. Segundo diversos cientistas, o albedo tem diminuído, e isso é um 
problema para o balanço energético da Terra. Até mesmo na grande 
mídia isso já aparece, como na reportagem a seguir.
Reportagem: Conhece o albedo? Ele está diminuindo e isso não é nada 
bom. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/
conhece-o-albedo-ele-esta-diminuindo-e-isso-nao-e-nada-bom>. 
Acesso em: 1º ago. 2015.

1.2.5 Circulação geral da atmosfera

Chegamos a outro ponto fundamental para entender não só o clima e suas 
variações, como também para entender a Atmosfera como um todo. Podemos 
resumir a circulação geral da atmosfera como o estudo da movimentação das massas 
de ar da Atmosfera, principalmente da camada denominada de Troposfera, que já 
estudamos nessa unidade. Sempre recorrendo à Ayoade (2003, p. 72), podemos 
dizer que “a atmosfera está em constante movimento. O movimento atmosférico é 
a soma de dois principais componentes – movimentos em relação à superfície da 
Terra (isto é, o vento) e movimento em conjunto com a Terra, ao girar em torno de 
seu eixo”. Esse segundo tipo de movimento descrito pelo autor exerce um efeito 
sobre a direção dos ventos, então não pode ser descartado ou minimizado.

Podemos definir também que “a causa básica e fundamental do movimento 
atmosférico, horizontal ou vertical, é o desequilíbrio na radiação líquida, na umidade 
e no momentum entre as baixas e as altas latitudes e entre a superfície da Terra e 
a atmosfera” (AYOADE, 2003, p. 72).  Alguns outros fatores, sendo a topografia um 
exemplo, vão influenciar essa circulação geral, mas em menor escala do que os 
destacados pelo autor.

Temos uma diferenciação em três tipos de circulação que também ajudam na 
análise geral do tema, sendo elas as circulações atmosféricas primárias, secundárias 
e terciárias. A primeira, que é descrita por Barry e Chorley (2013), é a circulação 
primária, ou circulação geral da atmosfera, podendo ser definidas como os padrões 
de vento e pressão em larga escala, que afetam o mundo como um todo, e que 
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se repetem sazonalmente ou então acontecem durante todo o ano. É essa que vai 
realmente determinar os padrões climáticos mundiais.  Um exemplo apresentado 
por Ayoade (2003, p. 73) é “como a circulação geral tende a se dispor em zonas 
latitudinais, os climas do mundo também tendem a ocorrer em zonas”. 

Os sistemas circulatórios secundários, como as depressões e os anticiclones das 
latitudes médias, podem ser descritos como movimentos breves e que acontecem 
com certa velocidade na Atmosfera. Por isso mesmo estão um degrau abaixo dos 
grandes sistemas de circulação atmosférica, pois não afetam o mundo como um 
todo, tendo seus impactos geralmente restritos a um determinado território. Os 
sistemas circulatórios terciários são os sistemas de ventos locais, como as brisas 
marítimas e terrestres ou os sota-ventos, e têm um impacto mínimo na produção 
geral da circulação atmosférica. 

Os pesquisadores estabelecem como quatro os principais fatores que controlam 
os movimentos horizontais do ar próximo à superfície, que são parte fundamental 
da circulação geral da atmosfera, sendo eles a força gradiente de pressão, a força de 
Coriolis, a aceleração centrípeta e, por fim, a força de fricção.

Segundo Ayoade (2003, p. 73), “a causa primordial do movimento do ar é o 
desenvolvimento e a manutenção de um gradiente de pressão horizontal, que 
funciona como a força motivadora para o ar se movimentar de áreas de alta pressão 

Os movimentos de circulação atmosféricos podem ser um estudo 
bastante complexo, mas que parte de preceitos básicos para estudar o 
movimento do ar na Atmosfera. Para saber mais sobre o assunto, acesse 
os textos de Leslie Musk sobre o tema Circulação Geral da Atmosfera.

MUSK, Leslie.  Circulação Geral da Atmosfera. Disponível em: <http://
www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Elisa/
flg0355/filespdf/CIRCGERAL-LESLIEMUSK.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2015.

MUSK, Leslie. Movimentos atmosféricos. Disponível em: <http://www.
geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Elisa/flg0355/
textos/Leslie_Musk/Leslie_Musk_Capitulo_4.pdf>. Acesso em: 1º ago. 
2015.
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para áreas de menor pressão”. Vale lembrar que pressão atmosférica nada mais é 
do que o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre em determinada área, 
sendo que essa pressão é totalmente relacionada com a força da gravidade que 
atua na Atmosfera. Quanto maior a altitude de determinado lugar, menor será a sua 
pressão atmosférica, já que terá uma camada menor de ar em cima dessa área, que 
vai exercer menos pressão. A variação de pressão pode ser sentida, por exemplo, 
quando se sobe uma serra ou uma montanha, sendo bastante notada no ouvido. 
Outro fato que influencia sensivelmente a pressão atmosférica é a temperatura, 
sendo que em áreas mais quentes as moléculas de ar tendem a se afastar uma da 
outra, ficando mais “leves” e, portanto, diminuindo a pressão atmosférica desse lugar.

Vale sempre destacar que não são apenas dois ou três fatores que devem ser 
analisados quando se estuda o clima e suas dinâmicas, já que são incontáveis fatores 
que podem influenciar ou mesmo alterar determinado aspecto climático ou de 
algo relacionado, como a pressão atmosférica. O estudo desses fatores se dá com 
base em levantamentos estatísticos complexos, que exigem uma lata tecnologia de 
processamento e uma série de análises e comparações, não se tratando, portanto, 
de algo simples ou básico.

Todas essas alterações na Atmosfera podem ser sentidas 
por nós no nosso cotidiano. A mudança na altitude e, por 
consequência de pressão é uma das mais fáceis de identificar. 
Reflita sobre quais outras mudanças atmosféricas você já 
percebia e quais, depois da leitura desse livro, passou a 
perceber.

1. Grande parte da Atmosfera terrestre é composta por 
apenas dois gases, que são fundamentais para os processos 
atmosféricos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
o nome desses dois gases:

a) Oxigênio e Hidrogênio c) Nitrogênio e Hidrogênio e) Argônio e Nitrogênio

b) Nitrogênio e Oxigênio d) Argônio e Ozônio
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2.  Analise o texto a seguir.
Trata-se da camada mais baixa da atmosfera, contendo perto 
de 75% da massa gasosa total da atmosfera e todo o vapor 
d'água existente nela. Essa camada é onde ocorre de forma 
mais marcante os fenômenos do clima e, principalmente, do 
tempo, e tem sido descrita como a camada da atmosfera que 
estabelece as condições de tempo. Essa camada pode ser 
dividida em três subcamadas. 

O texto se refere à:
a) Hidrosfera
b) Atmosfera
c) Troposfera
d) Estratosfera
e) Termosfera
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Seção 1.3

Elementos e fatores climáticos

Um dos principais focos do ensino de Climatologia nas aulas de Geografia 
se dá justamente na diferenciação entre elementos e fatores climáticos. Para os 
climatólogos e outros pesquisadores da área, o ideal é o entendimento dos processos 
climáticos como um todo, partindo de especificidades para a análise geral, então essa 
diferenciação entre o que é elementos e o que é fator do clima quase não existe 
na literatura especializada. Mas é uma realidade que muitos de vocês vão encontrar, 
principalmente no Ensino Fundamental, onde uma estrutura mais dividida como essa 
pode ajudar no entendimento por parte dos alunos.

Assim, vamos tratar aqui dos quatro principais elementos formadores do clima, que 
são radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar, estabelecendo suas 
definições e como atuam na formação dos climas. Assim como trataremos de uma 
série de fatores climáticos, que vão alterar o clima, geralmente em escalas reduzidas. 
Entre esses fatores temos a continentalidade, a maritimidade, a latitude, a altitude, as 
correntes marítimas, entre outros.

Então, vamos a elas!

1.3.2  Os Elementos climáticos

Introdução à seção

O primeiro elemento climático que vamos trabalhar é a radiação, que já foi 
abordada aqui quando da análise do balanço de energia da Terra. Como já abordado 
nessa unidade, grande parte da radiação da Terra provém do Sol, na verdade, mais 
de 99,9%, sendo que o Sol está liberando parte de sua massa por meio de ondas 
irradiantes, e parte dessas ondas atinge a Terra. A radiação solar é mais do que 
suficiente para o abastecimento da humanidade, porém, mal utilizada, sendo que 
alguns fatores vão definir o quanto de radiação recebe determinada área. Entre esses 
fatores temos a própria emissão solar, a distância entre o Sol e a Terra, a altura do Sol 
e a duração do dia em determinada área. 

Como esse recebimento de radiação se dá de forma distinta pelo planeta temos 
a formação de zonas térmicas, que ajudam a entender a quantidade de radiação 
recebida por cada localidade. Vale ressaltar que essa radiação solar é responsável por 
toda a vida na Terra, e vai afetar o clima justamente porque é parte fundamental de 
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um de seus elementos, a temperatura.

Temos, portanto, o segundo elemento climático, que vai ajudar a formar os climas 
que conhecemos: a temperatura. Segundo Ayoade (2003, p. 50), “a temperatura 
provavelmente é o elemento mais discutido do tempo atmosférico. A temperatura 
pode ser definida em termos de movimentos de moléculas, de modo que quanto 
mais rápido o deslocamento mais elevado será a temperatura”. De forma mais 
básica ,entendemos temperatura como o tanto de calor que cada corpo possui, isso 
valendo para nós seres humanos e outros seres vivos como também para outros 
tipos de objetos. A temperatura é, então, percebida por nós como o fluxo de calor 
que passa de um objeto para outro. Ainda de acordo com Ayoade (2003, p. 50), “a 
temperatura de um corpo é determinada pelo balanço entre a radiação que chega e 
a que sai e pela sua transformação em calor latente e sensível”. 

Por conta da distribuição irregular de radiação solar já relatada, temos também 
uma distribuição bastante desigual de temperatura do ar entre as mais diversas partes 
do mundo. São vários fatores que vão influenciar essa temperatura do ar, sendo 
o mais importante, obviamente, a quantidade de radiação recebida, mas também 
outros como o relevo, a distância de corpos hídricos, as correntes de ar e marítimas 
que estejam atuando nesse determinado território. Essas temperaturas são medidas 
por unidades diferentes, dependendo da região que você se encontra. Pode-se usar 
os graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit.

Um aspecto importante no estudo da temperatura é a sua relação com a 
latitude, já que essa mostra a relação de radiação solar recebida, sendo maior no 
Equador e diminuindo quando em direção aos polos. Podemos dizer que a variação 
astronômica da insolação é uma função da latitude. Segundo Ayoade (2003, p. 54), 

Apesar de no Brasil utilizarmos quase sempre os graus Celsius é 
importante saber as outras medidas para a temperatura, assim como sua 
aplicação e histórico. Tudo isso pode ser encontrado no artigo a seguir 
o, de forma sucinta e didática.
Link: Escalas Termométricas. Disponível em: <http://www.sofisica.com.
br/conteudos/Termologia/Termometria/escalas.php>. Acesso em: 1º 
ago. 2015.
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“o índice de variação térmica nos 
trópicos varia menos com a estação, 
contudo, ele é geralmente maior 
na estação seca do que na estação 
chuvosa”. As variações sazonais de 
temperatura são normais, devido aos 
movimentos da Terra e também aos 
diversos elementos climáticos. Ainda 
conforme Ayoade (2003, p. 57), “as 
variações sazonais na temperatura 
resultam principalmente das variações 
sazonais de volume de insolação 
recebida em qualquer lugar sobre o 
globo”. Essas variações produzem as 
chamadas Zonas Térmicas, divididas 
entre as Zonas Tropicais (entre os dois trópicos), Zonas Temperadas e Zonas Polares 
(nas áreas dos dois círculos polares). Essas zonas podem ser vistas na figura 1.5, e 
se trata de um material que é bastante trabalhado na Educação Fundamental e no 
Ensino Médio.

A altitude também é um fator preponderante, sendo que as grandes diferenças 
de temperatura em lugares próximos se dão em razão da variação altimétrica, 
que, como já explicado aqui, tende a diminuir a temperatura conforme o aumento 
da altitude. Mais um ponto é a distância de grandes corpos hídricos, e podemos 
dizer, por exemplo, que a amplitude térmica anual é menor nos lugares próximos 
à costa, já que o oceano funciona como um regulador de temperatura. 

Como se percebe, são também múltiplos os mecanismos para as definições 
da temperatura em determinado lugar, e isso também vai influenciar na forma 
que você vai explicar tal assunto para os alunos. Usar a realidade local é sempre 
um ponto de partida excelente para ensinar qualquer conteúdo, principalmente 
aqueles ligados às ciências naturais.

Outro elemento climático que vamos trabalhar é a pressão atmosférica, que 
como já colocado aqui trata da pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície. 
A pressão muda de acordo com a altitude, com o quanto de atmosfera que tem 
acima de determinada região, sendo que nem sempre o tanto de Atmosfera acima 
é igual, mesmo com altitudes iguais. Foi o italiano Torricelli que determinou as 
primeiras determinações sobre o tema, delimitando a pressão atmosférica no nível 
do mar, inclusive com o invento do barômetro, utilizado justamente para medir a 
pressão atmosférica.

Por fim, temos a umidade do ar, que representa menos de 2% da massa 
atmosférica, mas que tem papel vital na determinação de Tempo e Clima. 

Fonte: Portal do Professor – MEC. Disponível em: <http://www.
brasilescola.com/upload/e/zonas.gif>. Acesso em: 1º ago. 2015.

Figura 1.5 – Zonas Térmicas da Terra
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Segundo Ayoade (2003, p. 128), “o vapor d´água é a origem de todas as formas 
de condensação e precipitação. A quantidade de vapor d´água num certo volume 
de ar é uma indicação da capacidade potencial da atmosfera para produzir 
precipitação”. A umidade do ar é o termo utilizado para mostrar o quanto de vapor 
d'água está contido na Atmosfera, sendo que não abrange outras formas de água, 
como a líquida e suas gotas de água e a sólida com o gelo. Essa umidade tem 
origem na superfície terrestre com base na evaporação e na transpiração, ficando 
concentrada em baixas camadas da Atmosfera, principalmente a Troposfera.

Nos estudos climatológicos o termo precipitação é utilizado para qualquer 
deposição, seja líquida ou sólida, proveniente da Atmosfera, podendo ser chuva, 
neve, granizo, orvalho, geada, entre outros. Essa precipitação pode ser classificada 
em três tipos, segundo Ayoade: o primeiro seria o tipo convecto de precipitação 
associado com a instabilidade convectiva, e é “causada pelo movimento vertical 
de uma massa de ar ascendente, que é mais quente que o meio ambiente” (2003, 
p. 162). Esse tipo de precipitação é geralmente mais intenso que os outros dois 
tipos. Um segundo tipo é o de precipitação do tipo ciclônico associado com a 
convergência em uma depressão, que é causado “por um movimento vertical de ar 
em grande escala, associado com sistemas de baixa pressão como as depressões” 
(AYOADE, 2003, p.163). 

Por fim, temos o tipo de precipitação orográfica associada com áreas 
acidentadas ou montanhosas, que é causado inteira ou principalmente pela 
elevação de ar úmido sobre terreno elevado. Esse tipo é associado com áreas 
montanhosas ou com serras, sendo comum em diversas partes do mundo.

Todos os elementos, radiação, temperatura, umidade e pressão, agem de 
forma individual, mas também relacionados um com outros, e são os principais 
responsáveis pelas formações dos mais diversos climas que temos no mundo, 
que ainda serão estudados mais à frente nesse mesmo livro. Além dos elementos, 
temos também os fatores climáticos, portanto vamos a eles.

1.3.3  Os fatores climáticos

Entre os fatores que apresentaremos aqui estão a altitude, a latitude, o relevo, 
as massas de ar, as correntes marítimas, a continentalidade, a maritimidade e a 
vegetação. Cada um tem sua importância na alteração de climas em determinadas 
regiões do mundo, com alguns fatores atuando mais em alguns locais e mesmo 
sem a mínima presença de alguns deles em outros.

A altitude é o primeiro que vamos abordar, sendo que alguns pontos já foram 
tratados nessa unidade. Em áreas mais elevadas, a pressão atmosférica tende a ser 
menor, assim como acontecem também alterações quanto à radiação solar recebida. 
Com isso as temperaturas dessas áreas mais altas tendem a ser mais baixas que o 
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seu entorno, mudando, às vezes, de forma significativa, o clima dessa área. Esse tipo 
de fator pode ser visto, por exemplo, nos topos nevados de algumas montanhas, 
que apresentam temperaturas médias na sua base, mas que permanecem com o 
topo coberto de neve o ano inteiro, mesmo no verão.

Um segundo fator é a latitude, que também já foi apresentada aqui. Quanto 
mais próximo do Equador, mais radiação solar esse ponto vai receber, e quanto 
mais próximo dos polos a radiação tende a diminuir, o que vai também afetar a 
temperatura dessa determinada área, o que altera também o clima dessa área. Essas 
diferenciações já foram exploradas nessa unidade, mas é sempre bom lembrar que 
a latitude é um dos principais fatores climáticos.

Temos também o relevo, que vai influenciar climas regionais e locais quando 
impede a circulação das massas de ar, principalmente em áreas mais elevadas. As 
localidades próximas a essas montanhas ou elevações vão ter seu clima alterado, já 
que a própria circulação local também será alterada. As chuvas orográficas também 
são uma demonstração de como o relevo pode alterar os elementos climáticos, 
alterando também o clima de um determinado lugar.

Outro fator são as massas de ar, que são grandes corpos de ar horizontal e com 
característica homogêneas, que se deslocam a partir tanto dos trópicos quanto dos 
polos. Essas massas de ar vão sofrer alterações térmicas e dinâmicas conforme se 
deslocam, mas também vão levar essas características que possuem de sua origem 
para outros lugares. Quando da previsão do Tempo é muito comum verificar o 
relato de massas de ar frio e massas de ar quente, que se deslocam de determinado 
ponto, alterando no processo diversas características de temperatura e umidade por 
onde passam. Essas massas de ar vão se originar de áreas que permitem a formação 
desses grandes corpos de ar horizontais e uniformes.

Já as correntes marítimas são parecidas com as massas de ar, mas ocorrem 
obviamente no mar, quando um grande corpo de água é formado e, ao se 
movimentar carrega junto suas características de temperatura, transformando os 
padrões climáticos pode onde passa. Essas correntes também podem ter origem 
quente ou fria, dependendo de onde se formam, e são poderosas o suficiente para 
alterar as massas de ar, o tempo e também ajudar a formar fenômenos como o El 
Niño, que você vai ver mais à frente nas próximas unidades.

Podemos colocar a maritimidade e a continentalidade juntas, já que são fatores 
que podem ser analisados da mesma forma. A maritimidade é a proximidade de 
uma região com mar ou oceano, e como vimos quando falamos de umidade do 
ar, essa proximidade influencia e muito no clima local, alterando, por exemplo, a 
variação térmica anual. Já a continentalidade, por outro lado, é o posicionamento 
de uma região em uma área muito interior em um continente, onde não vai sofrer 
os efeitos da proximidade com um mar ou oceano. Essas áreas costumam ser mais 
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secas, já que não sofrem influência direta de massas de ar úmidas que se originam 
nos oceanos.

Por fim, temos a vegetação, que pode afetar o clima, ao mesmo tempo em que 
é afetado por ele. Em uma floresta tropical densa, por exemplo, temos a vegetação 
retendo parte considerável da umidade do ar, o que vai também afetar o clima da 
região, como é o caso da Floresta Amazônica. A relação do albedo de determinado 
tipo de vegetação e sua absorção de radiação solar também vai influenciar o clima e 
o tempo de uma área, mudando suas características.

Temos também a influência do homem no yempo e no clima, mas esse é um 
assunto que trataremos mais à frente nesse livro.

Agora que você já sabe os elementos e fatores climáticos  
pode estabelecer em sua região quais são os princípios 
formadores do clima e do tempo. Faça essa reflexão, se 
possível com embasamento teórico apropriado.

1. Esse tipo de fator climático trata de grandes corpos de ar 
horizontal e com característica homogêneas, que se deslocam 
a partir tanto dos trópicos quanto dos polos. Esse fator vai 
sofrer alterações térmicas e dinâmicas conforme se desloca, 
mas também va levar essas características que possui de sua 
origem para outros lugares.

O fator climático colocado é o de:
a) Massas de água
b) Correntes marítimas
c) Massas de ar
d) Continentalidade
e) Maritimidade
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2.  Os elementos climáticos são aqueles formadores do clima, 
que atuam de forma significativa para estabelecer os padrões 
do clima e tempo de um determinado lugar. Explique ao menos 
dois desses elementos.

- O homem sempre foi fascinado pelo céu, e os gregos tiveram 
um papel importante nos estudos atmosféricos.
- Clima é a sínteses do tempo num dado lugar durante um 
período de aproximadamente 30-35 anos.
- Tempo é o estado médio da atmosfera numa dada porção de 
tempo e em determinado lugar.
- Meteorologia estuda o tempo, enquanto a Climatologia estuda 
o clima.
- Max Sorre vai introduzir o estudo do ritmo e da duração dos 
fenômenos climáticos.
- A Atmosfera da Terra é formada por diversos gases, 
principalmente nitrogênio e oxigênio.
- A Atmosfera está dividida em camadas: Troposfera, Estratosfera, 
Mesosfera, Termosfera, Exosfera.
- Balanço de radiação mede a diferença entre a quantidade 
de radiação que é absorvida e emitida por um dado corpo ou 
superfície.
- O Efeito Estufa é fundamental para a vida na Terra, já que 
permite que parte da radiação solar seja retida na Atmosfera.
- Albedo é a razão entre a quantidade de radiação refletida pela 
superfície da Terra e a radiação proveniente do Sol.
- O movimento atmosférico é a soma de dois principais 
componentes – movimentos em relação à superfície da Terra 
(isto é, o vento) e movimento em conjunto com a Terra, ao girar 
em torno de seu eixo.
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- Os elementos que formam o clima são radiação, umidade do 
ar, pressão atmosférica e temperatura.
- Os fatores climáticos são: a altitude, a latitude, o relevo, as 
massas de ar, as correntes marítimas, a continentalidade, a 
maritimidade e a vegetação.

Nessa unidade entramos em contato com conceitos básicos 
para o entendimento dos estudos atmosféricos, principalmente 
ao estabelecer como a Atmosfera é formada, como é dividida 
em alguns dos processos que nela acontecem. O entendimento 
correto de clima e tempo, associado à compreensão da história 
dessa ciência, ajudam a entender suas diferenciações, e o estudo 
dos elementos e fatores climáticos já é um passo adiante nessa 
jornada para compreender como funciona nossa Atmosfera, 
assunto de interesse especial para a humanidade. Com essa 
introdução básica sobre os assuntos climatológicos, você está 
pronto para entrar em áreas mais específicas do tema, o que vai 
acontecer nas próximas unidades.

1. Entre os primeiros estudiosos da Atmosfera os gregos 
se destacam pela sua contribuição para as ciências 
climatológicas. Até mesmo alguns de seus termos originaram 
o que conhecemos e utilizamos hoje. Um desses exemplos é 
a expressão utilizada para designar "suspenso no céu", que é:
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2. Galileu e um de seus discípulos, Torricelli, foram 
responsáveis por dois instrumentos que revolucionaram os 
estudos climatológicos. Assinale a alternativa que mostra, 
respectivamente, quais foram esses instrumentos:

a) Barômetro e medidor de pressão atmosférica
b) Termômetro e medidor de temperatura do ar
c) Termômetro e barômetro
d) Barômetro e anemômetro
e) Anemômetro e termômetro

3.  Max Sorre vai estabelecer uma crítica à ciência que 
estudava o clima e o tempo, a qual vai transformar a forma de 
se fazer Climatologia e Meteorologia. A partir desse contexto, 
a alternativa que contempla adequadamente o pensamento 
de Sorre é:

a)  Eram utilizados muitos números e poucas análises de campo.
b) Era utilizado muito trabalho de campo e poucos dados 
estatísticos.
c) Os estudos não levam em conta o ritmo e a duração dos 
fenômenos climáticos.
d) Estavam muito preocupados com as médias latitudes, e 
pouco com as áreas tropicais.
e) Os estudos diziam respeito apenas ao ritmo do clima.

4.  Leia o texto:
Em áreas mais elevadas a pressão atmosférica tende a 
ser menor, assim como acontecem também alterações 
quanto à radiação solar recebida. Com isso as temperaturas 
dessas áreas mais altas tendem a ser mais baixas que o seu 
entorno, mudando, às vezes de forma significativa, o clima 
dessa área. Esse tipo de fator pode ser visto, por exemplo, 
nos topos nevados de algumas montanhas, que apresentam 
temperaturas médias na sua base, mas que permanece com o 
topo coberto de neve o ano inteiro, mesmo no verão.

a) Kosmos
b) Klima
c) Meteoros
d) Estrela
e) Troposfera
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Esse fator é o de:
a) Altitude
b) Latitude
c) Longitude
d) Massas de ar
e) Lateralidade

5. Um dos pontos fundamentais para compreender a 
Atmosfera é entender como funciona a Circulação Geral da 
Atmosfera. Explique esse processo.
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Unidade 2

FENÔMENOS CLIMÁTICOS

Na primeira seção, vamos ter a oportunidade de estudar o que são 
os ventos e a importância das diferenças de pressão para que eles sejam 
formados. Será possível verificar que há diferentes tipos de ventos, que 
atuam de forma diferenciada ao redor do globo, sendo que alguns 
sopram constantemente, outros são condicionantes de determinados 
tipos climáticos e há também aqueles que podem causar diversos danos 
materiais, como destruição de edifícios e obras públicas, o que pode 
acarretar em acidentes fatais.

A Circulação Geral da Atmosfera é o resultado da incessante busca 
por equilíbrio da pressão da atmosfera. Será verificado, na seção 2.2, 
que as diferenças de pressão na Terra acarretam em um movimento 
tridimensional da atmosfera, que propicia a troca de calor entre suas 
diferentes regiões. A formação das massas de ar, das frentes, dos tipos 
de nuvens e da umidade atmosférica também será estudada nessa seção.

Seção 2.1 | Ventos o ar em movimento

Seção 2.2 | Circulação Geral da Atmosfera e Eventos 
Climáticos

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade iremos estudar principalmente como se dá o comportamento 
da atmosfera em decorrência das diferenças e pressão da superfície terrestre, 
ou seja, nosso foco principal será como se formam e como atuam os ventos 
em diferentes escalas, desde o local até a formação de gigantescas porções 
da atmosfera que agem de maneira uniforme.

Thiago Augusto Domingos
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Introdução à unidade

Não há como compreendermos a climatologia sem observar o dinamismo da 
atmosfera, que, na verdade, está em constante movimentação. O movimento de 
rotação da Terra, associado às diferenças de insolação, são os principais fatores 
que influenciam na movimentação do ar atmosférico.

Algumas características naturais de nosso planeta resultam na formação de 
determinados padrões de comportamento de certas porções da atmosfera, que 
se manifestam em diferentes escalas: desde o local até a formação de gigantescas 
células que se estendem por milhares de quilômetros.

A movimentação da atmosfera se dá em três dimensões, o que acarreta tanto 
na formação de ventos quanto também de nuvens e, consequentemente, de 
precipitações; mas já vamos adiantar que não são todos os tipos de nuvens que 
são capazes de formar precipitação.

Veremos que a circulação geral da atmosfera é algo complexo que envolve 
diversos fatores e que sua atuação é quase que restrita à troposfera. Nesse sentido, 
compreender a formação e os deslocamentos das massas de ar é fundamental, 
mesmo porque essas massas são fundamentais para a configuração climática de 
nosso país. As frentes, tanto as quentes quanto as frias, atuam de maneira ímpar 
também na caracterização de nosso clima.

Por fim, estudaremos o que são as nuvens e quais são os tipos de nuvens 
existentes, para então compreendermos os tipos de chuva e o que é a umidade 
do ar.

Esta unidade é, portanto, fundamental para sua formação enquanto futuro(a) 
docente de Geografia do Ensino Básico, por se tratar de um conteúdo recorrente 
nos livros didáticos de Geografia, além de estarem presentes nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, portanto, bons estudos!
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Seção 2.1

Tempo, Clima e a História da Climatologia

Você, com certeza, sabe que o ar atmosférico se movimenta, pois já pôde sentir 
o vento passando por você, bem como já observou o balançar das folhas da copa de 
uma árvore em decorrência do vento. Até mesmo já deve ter visto nos noticiários, ou 
vivido a situação, de um vento tão forte que foi capaz de trazer prejuízos às construções 
ou mesmo ceifar vidas.

Bem, neste momento nós vamos nos dedicar à compreensão dos motivos que 
acarretam na circulação do ar atmosférico. Vamos nos dedicar principalmente aos 
ventos da troposfera, mas isso não quer dizer que não haja circulação do ar em outras 
camadas. É importante destacar que, além dos ventos serem mais expressivos na 
troposfera, essa é a camada em que vivemos e realizamos nossas atividades, o que 
nos auxilia a justificar o motivo de enfatizarmos essa camada. Contudo, assim como 
há pouco afirmado, não podemos negar a existência de ventos em outras camadas, 
sobretudo na estratosfera. A ação do movimento do ar nessa camada pode, inclusive, 
influenciar na temperatura da superfície terrestre e até mesmo no comportamento 
das correntes marítimas. 

Introdução à seção

2.1.1 Os ventos introdução ao estudo

Para que seja possível a compreensão do que são os ventos, primeiramente é 
necessário que analisemos o campo barométrico, ou seja, a pressão atmosférica. 
Você já leu um pouco sobre o assunto no primeiro capítulo, mas é essencial que 
retomemos esse assunto para a compreensão da circulação do ar atmosférico. 
Assim como afirmam Mendonça e Danni-Oliveira:

Para que se compreenda a dinâmica dos movimentos do ar na 
Troposfera é necessário conhecer os princípios que regem a distribuição 
espacial do ar na superfície. Esta é caracterizada por meio da pressão 
atmosférica, a partir da pressão tomada ao nível médio do mar, e é 
representada nas cartas de tempo, ou cartas sinópticas, por linhas que 
unem pontos de mesma pressão do ar, chamadas isóbaras. O aparelho 
utilizado para medir a pressão do ar chama-se barômetro. (2007, p. 73-
74, grifo dos autores).
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Vamos explicar mais detalhadamente a citação acima. Em primeiro lugar, 
chamamos de pressão atmosférica a pressão que é exercida por uma camada de 
ar sobre a superfície terrestre, ou seja, é o peso que uma coluna de ar exerce sobre 
a superfície que denominamos de pressão atmosférica. Quanto maior for essa 
força exercida, maior será a pressão atmosférica.

Em decorrência da gravidade, as maiores pressões atmosféricas são verificadas 
próximas ao solo, sobretudo em localidades de baixa altitude, notadamente, ao 
nível médio dos mares. Isso se deve ao fato de o ar ser altamente compressível, 
assim, próximo ao solo nós observamos camadas muito mais densas que as 
superiores.

Aproximadamente metade de todas as moléculas de ar atmosférico encontra-
se nos 5 (cinco) quilômetros mais próximos ao solo e a densidade varia conforme 
a altitude, ou seja, quanto mais alto, menor a densidade e, portanto, menor é a 
pressão. De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 74), na média, a 
pressão atmosférica ao nível médio dos mares equivale a 1 kg/cm² e a unidade 
mais comumente utilizada é o milibar (mb), contudo pode ser utilizado, também, o 
hectopascal (hPa), onde um milibar é igual a 100 Pascal. Ao nível médio dos mares, a 
pressão atmosférica tomada como padrão é de 1.013 mb e conforme ascendemos 
verticalmente temos que há uma variação de aproximadamente 1mb para cada 10m 
ascendidos.

A medição da pressão atmosférica pode ser realizada a partir de um instrumento 
chamado Barômetro de Torricelli. Mas é importante destacar que, na verdade, não 
existe apenas esse tipo de barômetro para realizar a medição da pressão atmosférica, 
pois temos também o barômetro aneroide e o barômetro por sensores.

Chamamos de Nível Médio dos Mares (NMM), ou simplesmente nível do 
mar, a altitude média do nível dos mares, ou seja, não podemos afirmar 
que há uma linha igual em todo o planeta que delimita o NMM, mas 
há oscilações em diferentes localidades. É um importante referencial 
principalmente para definição de altitude do relevo. Em nosso país, 
o Marégrafo de Imbituba-SC é utilizado para definição de nosso nível 
médio dos mares, que é utilizado como referencial para determinação 
de nosso datum vertical.
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Há um tipo de carta cartográfica que demonstra as variações de pressão na 
atmosfera, no qual as áreas de mesma pressão são representadas por linhas fechadas 
e de igual valor, chamadas isóbaras. Observe a figura a seguir:

Observe na figura acima que as linhas representam as áreas de mesma pressão 
e que as letras A e B representam, respectivamente, áreas de Alta Pressão e de 
Baixa Pressão. Veremos a seguir o porquê de haver áreas de alta pressão no norte 
(próximo ao Ártico) e de baixa pressão ao sul (próximo ao Saara e no Atlântico).

Mas não apenas a altitude é responsável pela variação da pressão atmosférica. 
A temperatura tem um papel fundamental na distribuição da pressão do ar em 
superfície. Você já deve ter ouvido falar que pressão e temperatura são grandezas 
diretamente proporcionais, ou seja, ao se aumentar a temperatura temos um 
aumento de pressão. Quando nos referimos a gases em ambientes confinados 
essa afirmativa é correta, assim como ocorre em panelas de pressão – a pressão 
aumenta conforme aumenta a temperatura, onde há uma expansão dos gases 
internos que têm apenas um pequeno orifício na tampa para sair. Pois bem, quando 
nos referimos aos gases atmosféricos, essa máxima não é válida, pelo contrário. 

O aumento da temperatura resulta na expansão dos gases e as moléculas 
passam a se distanciar umas das outras, resultando em uma diminuição da 
pressão com o aumento da temperatura. Assim, temos que admitir que o inverso 
também ocorre, ou seja, com a diminuição da temperatura nós temos o aumento 
da pressão. Entender essa lógica é fundamental para a compreensão da circulação 
da atmosfera, portanto, vamos recorrer aos ensinamentos de Mendonça e Danni-
Oliveira sobre o assunto:

Fonte: Asierog (2012).

Figura 2.1 - Exemplo de Carta Isobárica da Europa e Norte da África (Dez. 2000)
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[…] a variação da pressão do ar em superfície se dá em 
decorrência da distribuição de energia e umidade no globo, 
bem como da dinâmica de seus movimentos. O aquecimento 
do ar conduz ao aumento da energia cinética das moléculas, 
o que produz um maior número de choque entre elas. Com 
isso, as moléculas passam a se distanciar umas das outras, 
ocasionando uma expansão do ar e, consequentemente, 
uma diminuição na pressão exercida por ele. Nas cartas 
sinópticas, essas áreas de baixas pressões são indicadas pela 
letra B. Ao contrário, quando o ar se resfria, as moléculas 
têm seus movimentos cinéticos reduzidos, diminuindo as 
possibilidades de choques entre elas. Em consequência, a 
densidade do ar eleva-se, caracterizando uma área de alta 
pressão, representada pela letra A nas cartas sinópticas (2007, 
p. 74).

Pois bem, a citação destacou que não é apenas a temperatura que influencia na 
pressão atmosférica, mas a umidade age também. Se pegarmos dois volumes iguais 
de ar, um úmido e outro seco, o seco apresentar-se-á mais leve que o úmido. De 
toda forma, por ser mais expressivo, vamos focar nossas análises na energia, ou seja, 
na temperatura.

1. A pressão do ar é fundamental para a formação dos ventos 
que, na verdade, se deslocam em decorrência da existência 
de áreas com diferentes pressões atmosféricas. A respeito 
da pressão do ar, analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa correspondente:
I – O instrumento mais apropriado para a medição da pressão 
atmosférica é o anemômetro automatizado, que registra a 
pressão do ar periodicamente no decorrer do dia.
II – Pressão e temperatura são grandezas diretamente 
proporcionais, ou seja, quando se aumenta a temperatura do 
ar, a pressão aumenta em mesma proporção.
III – Podemos entender a pressão atmosférica como sendo a 
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Primeiramente, é necessário deixar claro que os movimentos do ar atmosférico 
não se dão apenas no sentido horizontal, mas há também o movimento vertical.

De acordo com Ayoade (2002, p. 77–78), o movimento vertical dentro da 
atmosfera se dá em duas escalas principais: a larga escala e a pequena escala. O 
movimento vertical em larga escala ocorre em grandes áreas, de vários milhares 
de quilômetros quadrado, em uma escala temporal de alguns poucos metros por 
segundo. Já o movimento vertical em pequena escala se dá em áreas relativamente 
pequenas, de centenas de quilômetros quadrados e com escala temporal de 
metros por segundo. Voltaremos a tratar do movimento vertical da atmosfera com 
mais detalhamento quando estivermos estudando a circulação geral da atmosfera, 
por ora, vamos enfatizar os movimentos horizontais, ou seja, aqueles que ocorrem 
paralelamente à superfície do planeta Terra.

pressão que é exercida por uma camada de ar sobre a superfície 
terrestre.
IV – A pressão atmosférica é maior em áreas de baixa altitude 
do que em áreas de alta altitude.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV
e) II e IV

2. O deslocamento do ar atmosférico é facilmente percebido, 
pois podemos observar as folhas das árvores ou longos cabelos 
se movendo com o vento. Além disso, sentimos em nossa pele 
os ventos passando por nós. A partir do exposto, explique qual 
ou quais fatores são responsáveis pela movimentação do ar 
atmosférico.
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2.1.2  Tipos de ventos

O vento nada mais é do que o ar em movimento. A movimentação do ar 
atmosférico ocorre basicamente em decorrência de diferenças de temperatura, isto 
é, por causa das diferenças de pressão, onde o ar se desloca de uma zona de alta 
para uma de baixa pressão. 

Você sabe que a radiação solar não atinge o planeta de forma igualitária, ou seja, 
há localidades onde a incidência de raios solares ocorre com maior intensidade, 
como nos trópicos, e que em altas latitudes essa incidência é menor. Essa diferença 
é ocasionada pela forma esférica de nosso planeta.

Dessa forma, temos que as áreas que possuem alta pressão são dispersoras de 
ventos, também chamadas de anticiclonais, enquanto que as áreas de baixa pressão 
são receptoras de ventos, também chamadas de ciclonais. Assim, podemos afirmar 
que os ventos fluem das áreas anticiclonais para as áreas ciclonais.

Ao processo de deslocamento do ar de uma área de alta pressão 
para outra de baixa pressão, dá-se o nome de advecção, que 
tem como resultado a geração de vento. A velocidade do 
vento será controlada pelo gradiente de pressão estabelecido 
entre as duas áreas, dado pela diferença de pressão do ar 
entre duas superfícies contíguas, de tal forma que quanto 
maior for o gradiente, mais veloz será o vento (MENDONÇA;  
DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 75).

Dessa forma, o vento é geração de gradientes de pressão 
atmosférica, ou seja, é gerado em função da existência de 
pressões diferentes, mas sofre influências modificadoras do 
Movimento de Rotação da Terra, da Força Centrífuga ao seu 
movimento e do atrito com a superfície terrestre. Assim, para 
estabelecer o equilíbrio destas pressões diferentes, o vento se 
desloca, como já dito, das áreas de Alta Pressão para as Áreas 
de Baixa Pressão, mantendo em geral, características próprias 
da atmosfera de onde procede (frio, quente, úmido, seco, etc) 
(VAREJÃO-SILVA, 2006, p. 42).
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Assim como exposto, a velocidade do vento está relacionada diretamente à 
diferença de pressão entre duas localidades. A respeito da velocidade dos ventos 
o meteorologista anglo-irlandês Francis Beaufort (1774–1857) elaborou uma escala 
de intensidade da velocidade dos ventos, como pode ser observado no quadro 2.1 
a seguir:

Grau
Velocidade 

m/s
Classificação do 

Vento
Características da  

Paisagem

0 0 – 0,2 Calmo

A fumaça sobe  
verticalmente.

As bandeiras pendem 
tranquilas.

1 0,3 – 1,5 Leve
A fumaça desvia-se um 

pouco e indica a direção 
do vento.

2 1,6 – 3,3 Brisa leve

Sente-se o vento 
 nas faces.

As folhas das árvores  
alvoroçam-se.

3 3,4 – 5,4 Brisa suave

As folhas das árvores 
movem-se  

constantemente.
As bandeiras  

desfraldam-se.
Formam-se pequenas  

ondas de aspecto  
cristalino sobre os lagos.

4 5,5 – 7,9 Vento moderado

Galhos finos de árvores 
curvam-se.

Começa a levantar poeira e 
papel do solo.

5 8,0 – 10,7 Vento fresco

Pequenas árvores em 
crescimento começam a 

se curvar.
Bandeiras flamulam esten-

didas.

6 10,8 – 13,8 Vento forte

Galhos grandes curvam-se.
Arames silvam; há  

dificuldade de mante  
guarda-chuvas abertos.
Formam-se crostas de 

espuma sobre as ondas

Quadro 2.1 - Classificação da Velocidade dos Ventos de acordo com Beaufort
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Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007)

7 13,9 – 17,1 Vento rápido

As árvores se movem por 
inteiro.

É difícil caminhar contra o 
vento.

8 17,2 – 20,7 Ventania

Quebram-se ramos de 
árvores.

É muito difícil caminhar 
contra o vento.

9 20,8 – 24,4 Ventania forte

Estragos leves em casas e 
edifícios, arrancando telhas.

Quebram-se galhos de 
árvores.

10 24,5 – 28,4
Ventania desen-

freada
Árvores da são arrancadas.

Janelas são quebradas.

11 28,5 – 32,6 Tempestade
Estrago generalizado em 

construções.

12
Acima de 

32,7
Furacão ou ciclone Destruição geral.

É interessante notar no quadro 2.1 que a partir das características da paisagem 
nos permite inferir a velocidade do vento, ou seja, observando as características da 
paisagem nós podemos estimar qual é a velocidade do vento.

O ar atmosférico, ao se deslocar, traz consigo características térmicas e 
higrométricas (umidade atmosférica) de seu local de origem, ou seja, se foi formado 
em um local frio e úmido levará essas características para a localidade em que ele 
se deslocar. 

Sobre a direção dos ventos Varejão-Silva explica que:

A direção do vento exprime a posição do horizonte aparente 
do observador a partir da qual o vento parece provir (ou seja: 
de onde o vento sopra) e nunca para onde o vento estaria indo, 
por óbvio que isso possa parecer. A direção é expressa em 
termos do azimute isto é, do ângulo que o vetor velocidade 
do vento forma com o norte geográfico local (0º), medido no 
mesmo sentido do movimento dos ponteiros de um relógio 
analógico. Assim, o vento que vem de leste tem direção de 
90º, aquele que procede do sul tem direção de 180º etc. 
(2006, p. 259).
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O instrumento utilizado para medir a velocidade e a direção do vento chama-se 
anemômetro, que consiste em um sistema com três conchas hemisféricas ligadas 
a um rotor que entra em movimento circular conforme sofre a ação do vento. Já a 
direção do vento é medida por um instrumento chamado anemoscópio. 

Os ventos, de acordo com a frequência, podem ser classificados como 
constantes, periódicos, locais ou variáveis.

2.1.2.1 Ventos Constantes

2.1.2.1.1 Alísios 

Os ventos constantes, também chamados de ventos regulares, são aqueles 
que sopram durante todo o ano em uma determinada direção, ou seja, são ventos 
periódicos que possuem determinados padrões gerais. Podemos dividi-los em 
Alísios e Contra-alísios.

Os ventos alísios são ventos constantes provenientes de áreas de alta pressão, em 
regiões subtropicais, que são dispersoras de ventos. Os ventos sopram dessa área 
para a região equatorial (zona de baixa pressão).

Isso se deve ao fato de que a faixa equatorial, por receber maior insolação, possui 
maiores temperaturas, o que acarreta na criação de uma zona de baixa pressão, 
portanto, receptora de ventos. Enquanto que, nas faixas intertropicais, por volta de 
30° de latitude, há a formação de centros que dispersam ventos. 

Os ventos alísios, que são provenientes das áreas subtropicais, tanto do 
Hemisfério Norte quanto do Hemisfério Sul, se deslocam em baixas altitudes 
(inferiores a 2.000 metros). Ao convergirem na linha equatorial, os ventos alísios de 
ambos os hemisférios se elevam em decorrência da energia solar e se elevam até 
aproximadamente 10.000 metros, onde se resfriam, acarretando na produção de 
chuvas intensas.

Após perderem sua característica inicial (tépido), e provocarem 
chuvas na região equatorial, eles se aquecem, ficam mais leves 
e ascendem, voltando para as regiões de origem, “viajando” 
agora pelas partes mais altas da Troposfera, e com o nome de 
Contra-Alísios. São ventos permanentes devido à formação 
constante dos ciclones no Equador e dos anticiclones nas 
regiões subtropicais (VAREJÃO-SILVA, 2006, p. 44).
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Antes de passarmos a analisar os 
ventos contra-alísios, é necessário 
explicar que, devido ao movimento 
de rotação da Terra, os ventos 
alísios no Hemisfério Norte sopram 
no sentido Nordeste → Sudoeste, 
por isso são chamados de alísios 
de nordeste. Já no Hemisfério Sul, 
esses ventos sopram em sentido 
Sudeste → Noroeste, por isso são 
chamados de alísios de sudeste.

Já que afirmamos que o 
movimento de rotação da Terra 
condiciona o direcionamento dos 
ventos alísios, você deve estar 
deduzindo que, se nosso planeta 
fosse estático, o movimento dos 
alísios se daria em sentido norte-sul (ou sul-norte). Se essa dedução está correta, o 
que será que faz com que haja esse condicionamento na direção dos ventos?

Isso se deve ao Efeito de Coriolis, que é uma força inercial que atua fazendo 
com que o vetor de velocidade no Hemisfério Norte atue à direita e à esquerda no 
Hemisfério Sul, como pode ser observado na figura 2.2.

Na figura anterior é possível observar como a ação do efeito de Coriolis acaba 
condicionando o sentido de movimentação dos ventos, inclusive dos alísios.

Sobre o efeito de Coriolis, Ayoade (2002, p. 74) explica que:

Fonte: Persson (2005).

Figura 2.2 - Efeito de Coriolis

Desde que o ar seja obrigado a se mover pela força do gradiente 
de pressão, ele é imediatamente afetado pela força de Coriolis 
ou defletora, que se deve à rotação da Terra. A força de 
Coriolis foi descrita matematicamente, pela primeira vez, pelo 
cientista francês Gaspard de Coriolis, em 1835 e demostrada 
pelo meteorologista americano Willian Ferrel, em 1856. Por 
causa da rotação da Terra, há um aparente desvio dos objetos 
que se movem, inclusive no ar, para a direita de sua trajetória 
de movimentação, no hemisfério Norte, e para esquerda no 
hemisfério Sul, se olhado por qualquer observador sobre a 
superfície da Terra.
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Portanto, o efeito de Coriolis é resultante do movimento de rotação do planeta 
Terra, que atua fazendo com que a movimentação dos ventos ocorra em sentido 
contrário em relação aos hemisférios Norte e Sul.

A força de Coriolis, indubitavelmente, atua sobre grandes porções da 
atmosfera, sobretudo na formação dos furacões. É importante destacar 
que há outros elementos naturais que também são afetados, como as 
correntes marítimas, por exemplo. Isso faz com que algumas pessoas 
passem a acreditar que a força de Coriolis atue sobre qualquer elemento 
que apresente vórtice ou que tenha um movimento em espiral, como 
a água escoando pelo ralo. Mas não é bem isso que acontece, pois a 
influência dessa força em corpos tão pequenos é desprezível, ou 
seja, não podemos afirmar que os ralos e vasos sanitários apresentam 
vórtices em sentido contrário em relação aos hemisférios Norte e 
Sul. Tampouco que sobre a linha do Equador não há formação de 
vórtice. Para maiores informações sobre o assunto, leia o artigo de 
Silveira (2000) disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/85019/000271026.pdf?sequence=1>.

2.1.2.1.2 Contra-alísios

Os ventos contra-alísios são aqueles que sopram do Equador em direção aos 
trópicos em altitudes superiores aos 3.000 metros. São ventos secos que dissipam a 
cobertura de nuvens e que retiram das latitudes próximas dos trópicos de Capricórnio 
e de Câncer expressivas quantidades de umidade, o que acarreta na formação de 
desertos quentes, como o Saara, no continente africano e o deserto australiano. São 
ventos responsáveis por calmarias tropicais que ocorrem normalmente ao longo 
dos trópicos. 

Podemos concluir que os ventos contra-alísios são formados após a ascensão e 
perda de umidade por precipitação dos ventos alísios. Os contra-alísios se movem 
em sentido contrário e em maior altitude em relação aos alísios se deslocando 
às áreas anticiclonais, o que resulta em um sistema de circulação entre as zonas 
equatoriais, tropicais e subtropicais.

Dessa forma, temos que os ventos alísios carregam umidade para as áreas 
equatoriais, o que, logicamente, resulta em chuvas. Enquanto que os contra-alísios 
levam ar seco para as áreas tropicais, resultando na formação de desertos.
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2.1.2.2 Ventos Periódicos

2.1.2.2.1 Brisa marítima e terrestre

Chamamos de ventos periódicos aqueles que sopram durante um determinado 
tempo em um sentido e, posteriormente, em sentido inverso.

Se você já foi à praia, deve ter percebido que é um local que costuma ventar 
bastante, sobretudo no começo da manhã e no final da tarde. A esse tipo de vento 
damos o nome de brisa, que é um tipo de vento local que resulta de um gradiente 
de pressão local em decorrência do aquecimento diferencial da superfície com a 
alternância dos dias e das noites.

A brisa é decorrente da diferença entre o aquecimento da superfície continental 
e oceânica (ou então de lagos), que acarreta na formação de diferenças de pressões 
atmosféricas e, consequentemente, movimentação do ar atmosférico. Portanto, 
esse vento resultante da diferença de pressão entre a parte continental e marítima 
recebe o nome de brisa.

A brisa marítima ocorre pelo fato de a superfície continental se aquecer com 
maior rapidez em relação à superfície coberta por água. Isso é facilmente perceptível 
quando comparamos duas panelas colocadas no fogo, uma cheia de água e outra 
vazia. Aquela que está vazia se aquece muito mais rapidamente do que a que está 
cheia de água.

Assim, ao amanhecer, a porção da atmosfera próxima à superfície oceânica 
passa a atuar enquanto uma área anticiclonal (haja vista que as temperaturas são 
inferiores quando comparadas a temperatura da superfície continental). Os ventos, 
então, sopram da região coberta por água em direção à área continental, dando 
origem às brisas marítimas.

Já ao final da tarde e início da noite observamos que há um resfriamento mais 
rápido da porção continental em relação à porção coberta por água (voltemos ao 
exemplo das panelas: se ambas as panelas – a cheia e a vazia de água – alcançarem 
a mesma temperatura e as deixarmos em repouso resfriando, perceberemos que a 
panela vazia terá uma diminuição de temperatura mais rápida em comparação com 
a panela cheia). Dessa forma, a porção continental transformar-se-á em uma área 
anticiclonal, ou seja, os ventos passarão a se deslocar em direção à porção coberta 
por água. Assim, temos origem das brisas terrestres.

Sobre as brisas marítimas e terrestres, observe a figura a seguir:
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2.1.2.2.2  Brisa do vale e da montanha

2.1.2.2.3  Monções

Na verdade, a formação da brisa do vale e da montanha se assemelha à formação 
da brisa marítima e terrestre. Acontece que em áreas montanhosas, no decorrer do 
dia, as encostas dos vales absorvem energia proveniente do Sol e se aquecem com 
maior intensidade.

Assim, o ar expande-se e torna-se mais leve em relação ao ar do vale “ocasionando 
um movimento ascendente, chamado vento ou brisa de vale (anabático)” 
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 80, grifo dos autores). 

Durante o período noturno a situação se inverte. O rápido resfriamento do ar 
próximo as vertentes resulta no fato de que, por gravidade, o ar descenda, formando 
o vento de montanha (vento catabático).

O princípio do mecanismo das monções, de certa forma, se assemelha às 
brisas terrestres e marítimas, contudo, a escala têmporo-espacial é bem diferente. 
Enquanto as brisas ocorrem ao longo de dia, o mecanismo das monções ocorre no 
decorrer de um ano e, se a atuação da brisa é local, das monções é continental. São 
ventos que sopram no decorrer de seis meses do continente asiático para o oceano 
e nos outros seis meses do ano, do oceano em direção ao continente asiático.

A primeira coisa que você precisa se lembrar para entender as monções é que as 
estações do ano são opostas entre os hemisférios Norte e Sul, ou seja, enquanto é 
verão no Norte, no Sul é inverno, e vice-versa.

A grande massa de terras do continente asiático e da massa de água principalmente 
do Oceano Índico resulta em uma acentuação das diferenças térmicas entre a terra 
e a água (fenômenos da continentalidade e maritimidade, respectivamente).

Agora que compreendemos o processo de formação das brisas marítimas e 
terrestres, vamos analisar outro tipo de brisa, a do vale e da montanha.

Fonte: Campos (2006).

Figura 2.3 - Brisa marítima e terrestre
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O continente asiático possui quase toda sua massa de terra no Hemisfério Norte 
e o período de inverno nesse continente é concomitante ao verão do oceano Índico, 
que possui sua maior parte no Hemisfério Sul.

Como resultado forma-se uma área de alta pressão (anticiclonal) na parte 
continental, fazendo com que os ventos passem a soprar em direção ao oceano, 
impedindo a entrada de chuvas. Esse movimento dura aproximadamente seis meses 
e recebe o nome de monção de inverno.

Com a chegada do verão no Hemisfério Norte (e, logicamente, do inverno no 
Hemisfério Sul) a circulação das massas atmosféricas se inverte. Isso porque a área 
de alta pressão agora passa a situar sobre o oceano e os ventos sopram em direção 
ao continente. Como essa massa é formada sobre o oceano ela carrega umidade 
para a porção continental, o que acarreta em intensa precipitação, principalmente no 
sul do continente, haja vista que a Cordilheira do Himalaia atua como uma grande 
barreira natural que impede a entrada da massa úmida no interior do continente. 
Esse movimento tem a duração aproximada de seis meses e recebe o nome de 
monção de verão.

Assim como você já deve ter deduzido, o clima de monção é essencial para a 
manutenção da vida nas regiões sob sua influência, pois resultou em adaptação das 
espécies locais, bem como a atividade agrícola local é dependente dessa regulação 
natural da pluviosidade, sobretudo no subcontinente indiano. 

1. Os ventos periódicos são muito importantes para os locais 
onde ocorrem e, talvez, o exemplo mais emblemático sejam 
as monções para os moradores da Índia. Diante do exposto, 
explique a importância das monções para a economia indiana.

 

2. As brisas são ventos locais de baixa ou média intensidade 
que ocorrem em baixas altitudes, ou seja, próximo à superfície, 
que sofrem bastante influência de obstáculos e rugosidades do 
terreno. Podemos identificar dois tipos de brisas: as brisas
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marítimas/terrestre as brisas de montanha e, sobre o 
assunto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 
correspondente:
I – O aquecimento das águas, que ocorre muito mais rápido 
do que da terra, acarreta na formação de ventos que sopra do 
continente em direção ao mar. 
II – No período da noite, os ventos sopram no sentido do 
continente para o mar.
III – Os ventos de brisa de montanha sopram exclusivamente 
em sotavento. 
IV – As brisas de montanha sopram durante todo o tempo do 
cume em direção ao solo, devido à gravidade.

Estão corretas apenas:
a) I
b) II
c) III
d) I, II e III
e) II, III e IV

2.1.2.3  Locais

Os ventos locais são aqueles que sopram regularmente em uma determinada 
região, ou seja, podemos, inclusive, considerar que as brisas são um tipo de ventos 
locais. É difícil buscar um padrão único para os ventos locais – com exceção das 
brisas, pois eles são condicionados por fatores naturais da localidade onde ocorrem, 
como a pressão atmosférica e as condições do relevo, que são fatores responsáveis 
pelo direcionamento do sentido e do destino dos ventos. Os principais ventos locais 
são:

• Mistral: é um tipo de vento catabático, ou seja, um tipo de vento frio e denso 
que desce as encostas de montanhas em direção ao vale que sopra no sul da França, 
vindo das direções norte e nordeste.

• Bora: é um tipo de vento frio e seco proveniente das montanhas da costa 
ocidental do mar Adriático (parte do mar Mediterrâneo que banha o leste italiano e 
o oeste dos Balcãs). Normalmente, é mais é mais frequente e forte no inverno do 
Hemisfério Norte.
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• Siroco: é um vento que sopra do sul sobre o Deserto do Saara e atinge o norte do 
continente africano no verão, podendo, inclusive, atingir as praias do Mediterrâneo. 
Quando atravessa o mar Mediterrâneo, o Siroco se umidifica, se transformando em 
um tipo de vento que leva calor e umidade ao litoral sul da Europa. No Saara, pode 
ser responsável pela formação de tempestades de areia.

• Foehn: ou vento Föhn, tem seu nome é associado ao tipo de vento de 
velocidade moderada a forte que ocorre comumente nas grandes cordilheiras do 
mundo (Andes, Alpes e Rochosas), mas originalmente o termo era utilizado para 
designar esse tipo de vento que ocorre nos Alpes. Acontece quando o vento é 
forçado a subir uma das encostas da montanha, acarretando em uma expansão em 
decorrência da diminuição da pressão atmosférica (devido ao aumento da altitude), 
portanto, há o resfriamento adiabático (diminuição da temperatura em decorrência 
da alteração de pressão) o que ocasiona, normalmente, em precipitação. O ar 
atmosférico, na continuidade de seu movimento, desce o outro lado da encosta e 
acaba aquecendo-se adiabaticamente, o que resulta em um vento seco e quente.

• Simum: é um tipo de vento quente e seco que sopra do centro da África em 
direção ao norte. É um tipo de vento que tem a capacidade de produzir grandes 
tempestades de areia no deserto do Saara.

• Minuano ou pampeiro: é um tipo de vento frio proveniente das massas polares 
que ocorre nos pampas gaúchos (Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai) que 
provoca chuvas frias e reduz bastante a temperatura. Pode resultar em geadas.

2.1.2.4 Ciclones

2.1.2.4.1 Ciclones Tropicais

Ciclone, de acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 93), “é, 
genericamente, o termo atribuído pelos cientistas às perturbações tropicais mais 
velozes”. É importante destacar que regionalmente esse tipo de fenômeno recebe 
nomes particulares: tufão no extremo oriente e no noroeste do Oceano Pacífico; 
furacão ou hurricane no Atlântico Norte e no mar das Caraíbas; tornado ou  
willy-willy na Austrália; baggio nas Filipinas; travados em Madasgacar; e papagallos  
no nordeste do Pacífico.

O ciclone tropical é, na verdade, uma poderosa manifestação do balanço 
de energia de nosso planeta que se manifesta na interface terra-atmosfera. 
Primeiramente, é importante lembrar que os trópicos se estendem entre as latitudes 
23,5° Norte (Trópico de Câncer) até 23,5° Sul (Trópico de Capricórnio) – sem deixar 
de lavar em consideração que entre as latitudes 10° Norte e 10° Sul temos a chamada 
Zona Equatorial. De acordo com Christopherson (2012, p. 229), “aproximadamente 
80 ciclones tropicais ocorrem anualmente em todo o mundo. Algo em torno de 45 
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por ano são suficientemente poderosos para serem classificados de furacões, tufões 
e ciclones (nomes regionais deferentes para o mesmo tipo de tempestade tropical) 
– 30% deles ocorrem no Pacífico Norte ocidental”.

A atmosfera entre os trópicos possui amplos movimentos turbilhonares do ar em 
grande escala geográfica (ou seja, em grandes áreas), com a existência de um centro 
de baixa pressão, o que possibilita que, muitas vezes, haja a ocorrência de ventos 
muito velozes acompanhados de fortes chuvas que se formam sobre os oceanos.

Ayoade (2002, p. 112) explica que: 

É fundamental compreender o processo de formação de um ciclone. Eles nunca 
são formados sobre as superfícies de terras emersas, ou seja, apenas são formados 
nos oceanos. Assim, logicamente, se eles resultam em estragos aos humanos 
é devido ao fato de se deslocarem até as áreas habitadas. Vamos nos recorrer às 
palavras de Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 93) para explicar a formação dos 
ciclones tropicais:

Um ciclone tropical é um centro ciclônico quase circular, com 
pressão extremamente baixa, no qual os ventos giram em 
espiral. O diâmetro do ciclone varia de 160 a 650 quilômetros 
e a velocidade dos ventos varia de aproximadamente 120 
até 200 quilômetros por hora. O tempo de duração de 
um ciclone tropical é de cerca de uma semana e o ciclone 
desloca-se à razão de 15-30 quilômetros por hora. Cerca de 
cinquenta ciclones por ano ocorrem no hemisfério Norte. Os 
ciclones tropicais são muito famosos por causarem danos 
generalizados e por constituírem um sério perigo à navegação 
e à aviação.

A formação de um ciclone tropical é decorrente da liberação 
de calor latente para o ar no momento da condensação em 
condições de convecção, processo de expressiva intensidade 
nas regiões tropicais. Os fluxos de calor sensível e latente 
do oceano para a atmosfera também são importantes tanto 
para a manutenção como para a intensificação do ciclone. O 
ciclone caracteriza-se pela transformação de uma gigantesca 
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quantidade de energia calorífica em movimento circular ao 
redor de um centro de baixas pressões, em associação com a 
força de Coriolis e a força centrífuga de perturbação (fluxos 
horizontais). Movimentos de ascendência e subsidência 
(fluxos verticais) fornecem a energia necessária ao ciclone, 
bem como facilitam e acentuam a transformação do calor em 
movimento. Quanto mais aquecidas as águas superficiais 
dos oceanos, maior será a potência dos ciclones. Essa 
condição leva a crer que eles sejam mais numerosos e mais 
fortes por ocasião da ocorrência do fenômeno El Niño. Eles 
não se formam, todavia, sob quaisquer condições térmicas; 
somente em condições de temperaturas superiores a 27ºC, a 
uma profundidade de vários metros. Assim, a ocorrência dos 
ciclones encontra-se restrita aos oceanos tropicais (sobretudo 
entre 5º e 15º de latitude, mas, às vezes, até em latitudes 
de 22ºS e 35ºN) e, principalmente, no fim do verão de cada 
hemisfério. Deve-se considerar que a força de Coriolis é quase 
nula na faixa equatorial (5º N a 5º S), onde os ciclones são 
praticamente ausentes, assim como sobre mares marcados 
por ressurgências de águas frias (negrito nosso, itálico do 
autor). 

Portanto, é importante que exploremos alguns pontos da citação acima. Uma, 
reitera-se, é o fato de os ciclones nunca se formarem sobre a terra e que o calor 
dos oceanos é fundamental e condicionante para que haja sua formação. Assim, os 
ciclones se enfraquecem ao atingirem áreas de terras emersas (e um dos motivos 
é o fato de sofrerem influência da rugosidade do terreno) ou águas frias. Sobre a 
força de Coriolis, lembramos que ela conduz que direção dos ventos seja oposta em 
relação aos hemisférios Sul e Norte, sendo que, no primeiro, os ventos se deslocam 
para esquerda e no segundo para a direita.

O aquecimento das águas dos oceanos em áreas tropicais 
tende a aumentar ou diminuir a ocorrência de ciclones?
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Já que levamos em consideração que os ciclones precisam de águas quentes 
para se formar, podemos inferir que eles ocorrem no período de verão, assim não 
ocorre na mesma época em todo o planeta. Sobre o assunto, observe o quadro a 
seguir:

Para melhor compreensão sobre os locais de ocorrência dos ciclones no mundo, 
observe a figura 2.4, a seguir:

Área Estação Nome local
Ilhas do Caribe, costa 

pacífi ca do México, Flórida 
e costa atlântica meridional 
dos EUA, Golfo do México

Junho – Outubro Furacões

Mar da China, Filipinas, sul 
do Japão

Julho – Outubro Tufões

Oceano Índico setentrional 
– Baía de Bengala e sul da 

Índia
Abril – Dezembro Ciclones

Oceano Índico meridional – 
Madagascar

Novembro – Abril Ciclones

Oceano Pacífi co merid-
ional, costa do norte da 

Austrália
Dezembro – Abril Willy-willies

Quadro 2.2 - Onde e quando os ciclones tropicais ocorrem

Fonte: Ayoade (2002, p. 113).

Fonte: Nilfanion (2006).

Figura 2.4 - Ciclones tropicais formados em todo o mundo (entre 1985–2005)
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Observe na figura 2.4 que no período compreendido entre 1985 e 2005 houve 
uma quantidade de ciclones tropicais mais expressiva no Hemisfério Norte do que no 
Hemisfério Sul. O sudeste asiático se apresenta como a região onde houve a maior 
ocorrência de eventos como este no período analisado, o que nos permite concluir 
que, atualmente, é a área mais sensível a esse tipo de fenômeno. Contudo, não 
podemos ignorar as ocorrências no norte da Austrália e, sobretudo, no sul dos EUA 
e Caribe, que quase anualmente sofre com furacões capazes de causar destruição a 
construções e aos moradores locais. Vamos agora observar as partes de um ciclone.

Um ciclone tem como composição três zonas, a saber: olho, coroa principal e 
coroa exterior. De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 94), essas três 
zonas têm como características:

• Olho: zona de subsidência, onde há ventos fracos e céu claro, com raio variando 
de 5 a 50 quilômetros.

• Coroa Principal: possui largura variável (entre dezenas e centenas de 
quilômetros). A temperatura do ar e a velocidade do vento aumentam em direção 
ao olho – os ventos, nos ciclones mais potentes, podem ultrapassar 300 quilômetros 
por hora; a disposição das nuvens cumuliformes pode atingir até 15 quilômetros de 
espessura vertical. A pressão atmosférica é mais baixa nessa área e as chuvas são 
abundantes.

• Coroa exterior: corresponde à zona de aceleração dos alíseos que alimentam 
o ciclone pela base e sua largura varia de 100 a 200 quilômetros.

A força gigantesca de um ciclone é capaz de fazer com que, em seu 
deslocamento, o nível do mar possa se elevar de 3 a 8 metros, acarretando em 
impactos negativos às embarcações e às áreas costeiras baixas. Assim, a melhor 
forma que a humanidade tem para se proteger desse tipo de fenômeno é por meio 
da previsão de sua ocorrência, pois não há como se equipar suficientemente para 
controlar tamanha energia envolvida. 

Dia 29 de agosto de 2015 marcou os dez anos de ocorrência do Furacão 
Katrina, que ficou mundialmente famoso por destruir consideravelmente 
a cidade de Nova Orleans nos EUA. A força desse evento resultou na 
morte de aproximadamente 1.800 pessoas na costa Sul desse país e mais 
de 100 mil pessoas perderam suas casas, acarretando em um prejuízo 
financeiro superior a U$ 100 bilhões. Sua formação ocorreu em uma 
depressão tropical no sudeste das Bahamas e ganhou força ao atravessar 
o Golfo do México (MOYNIHAN, 2008; LOPES; TREMEA, 2015).`
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2.1.2.4.2 Ciclones Extratropicais

Os ciclones extratropicais são um tipo de ciclone que constituem uma importante 
parte da circulação geral da atmosfera para o equilíbrio térmico tanto das regiões 
polares quanto das regiões equatoriais. 

São um fenômeno meteorológico que tem como característica o fato de possuir 
fortes ventos e tempestades severas. Possuem a denominação extratropical por 
ocorrerem em latitudes superiores as tropicais e se originarem de massas de ar não 
tropicais. 

Assim como os ciclones tropicais, os mais intensos acarretam em fenômenos 
como a maré de tempestade (marés causadas pela baixa pressão de um olho de 
furacão), que podem trazer diversos prejuízos financeiros, e até mesmo ocasionar 
óbitos, em áreas costeiras.

De acordo com Varejão-Silva, os ciclones extratropicais apresentam o seguinte 
ciclo evolutivo:

Normalmente, os ciclones extratropicais estão associados a frentes frias. O centro 
dos ciclones extratropicais possui, próximo à superfície, temperatura mais fria em 
relação à atmosfera ao seu redor. 

Os ciclones extra-tropicais típicos apresentam quatro estágios 
de desenvolvimento de fácil identificação, quando são 
disponíveis boas imagens obtidas por satélites. Configurações 
típicas podem ser facilmente identificadas sobre o oceano. 
Sobre o continente tornam-se de visualização mais difícil 
face a influência da orografia e à deficiência de umidade 
(que tende a reduzir ou mascarar o sistema nebuloso 
associado à circulação ciclônica). São as seguintes as fases de 
desenvolvimento de um ciclone extra-tropical típico […].
• Estágio de onda, quando as nuvens constituem um 
conglomerado único, de forma arredondada […];
•  Estágio de oclusão, em que o sistema nebuloso assume o 
aspecto de uma vírgula invertida […];
•    Estágio de maturação, quando se verifica a maior intensidade 
do centro de baixa pressão e a eliminação total do ar quente 
à superfície […];
• Estágio de dissipação, caracterizado pelo progressivo 
desaparecimento do sistema de nuvens, restando apenas um 
turbilhão que enfraquece […].(2006, p. 383-384).
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Nenhum ciclone extratropical ficou tão famoso no Brasil quanto o Fenômeno 
Catarina – comumente é chamado de Furacão Catarina, o que não entendemos que 
acarreta em nenhum deslize quanto à definição desse fenômeno meteorológico, 
pois a nomenclatura é utilizada, inclusive, pelo mais respeitado e renomado instituto 
de pesquisa meteorológica de nosso país o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), como pode 
ser observado em: http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso em: 21 ago. 
2015 .

Esse fenômeno até então desconhecido no Atlântico Sul, pelo menos nos 
últimos 100 anos – tempo que há registro meteorológico confiáveis em nosso 
país, foi decorrente de um aquecimento anômalo das águas oceânicas próximas 
ao estado de Santa Catarina, uma vez que essas águas estão quase sempre abaixo 
de 26°C. 

Essa tempestade foi originada a partir de um ciclone extratropical com núcleo 
frio que se encontrava praticamente estacionário na data de 12 de março de 2004. A 
partir de 19 de março a tempestade começou a se deslocar para oeste, em direção 
ao estado de Santa Catarina, sendo que em 26 de março a tempestade ganhou 
intensidade no mar e caminhou em direção ao continente, com ventos superiores 
a 150 quilômetros por hora. O pico da tempestade deu-se em 28 de março e 

o centro da tempestade atingiu a 
costa de nosso país, sobretudo nos 
municípios de Passo de Torres e 
Balneário Gaivota (ambos em Santa 
Catarina). Houve dano em mais de 
40 mil residências e os prejuízos 
financeiros alcançaram a marca de 
U$ 400 milhões, comprometendo, 
inclusive, a produção agropecuária 
local. Houve, logicamente, impactos 
negativos à população local, com o 
registro de 3 mortes e mais de 70 
feridos.

O ineditismo do fenômeno levou 
os cientistas a se perguntarem qual 
era o motivo disso ter acontecido: 
ou era algo extremamente raro e até 
então desconhecido, ou poderia ser 
decorrente de mudanças climáticas. 
Observe na figura 2.5 uma imagem 
do Catarina.

Fonte: NASA (2004).

Figura 2.5 - Fenômeno Catarina, em 2004 
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Apesar da possibilidade de previsão deste tipo de evento, isso só é factível na 
escala de dias e até o presente momento não podemos afirmar que o Atlântico Sul 
se tornará um local de eventos periódicos desse tipo, mas essa não é uma hipótese 
que deve ser descartada. Dessa forma, é fundamental que as autoridades e os órgãos 
competentes continuem a realizar o monitoramento constante da temperatura da 
água e do Oceano Atlântico, bem como o comportamento da atmosfera.

Logicamente, assim como afirmado anteriormente, não temos, até o presente 
momento, capacidade de evitar que esse tipo de fenômeno ocorra (não estamos nos 
referindo apenas ao ciclone extratropical, mas aos ciclones em geral), mas podemos 
prever com certa antecedência o local de ocorrência e a magnitude do evento, o 
que possibilita que as autoridades competentes tomem as providências necessárias 
para evitar, principalmente, a perda de vidas humanas, como a evacuação de áreas 
de risco, por exemplo.
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Seção 2.2

Circulação Geral da Atmosfera e Eventos 
Climáticos

Em primeiro lugar, é necessário afirmar que, de certa forma, desde o primeiro 
parágrafo deste capítulo, estamos tratando da Circulação Geral da Atmosfera e de 
eventos climáticos. O que vamos fazer agora é mudar um pouco a escala de análise 
e verificarmos de maneira integrada da movimentação de grandes porções dos gases 
atmosféricos em nosso planeta.

Você irá aprender que há um grande dinamismo de certas porções da atmosfera 
terrestre que se deslocam, carregando consigo características de umidade e 
temperatura dos locais que foram formadas. Além disso, será possível observar o que 
são as frentes (quentes e frias) e que, na ocasião de choque de massas, há perturbações 
atmosféricas que podem acarretar em episódios de ampla pluviosidade.

Com esse escopo é necessário compreendermos as precipitações meteóricas, 
sobretudo as chuvas e quais são os tipos de chuvas existentes, além de estudarmos 
também a umidade do ar.

Introdução à seção

2.2.1 Circulação Geral da Atmosfera

Para explicar a movimentação da atmosfera, vamos recorrer a uma citação de 
Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 83-84):

A atmosfera terrestre é formada por um conjunto de 
gases, presos ao Planeta pela atração gravitacional, cujos 
movimentos são descritos pelas leis da mecânica dos fluidos 
e da termodinâmica. A movimentação do ar é alimentada pela 
repartição desigual da energia solar e influenciada diretamente 
pela rotação da Terra. O conjunto dos movimentos 
atmosféricos que, na escala planetária, determina zonas 
climáticas e, nos diferentes lugares do Planeta, define tipos 
de tempos, denomina-se circulação geral da atmosfera (grifo 
dos autores).
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Pois bem, é fundamental que se tenha em mente que a circulação da atmosfera 
é decorrente, principalmente, da diferença da intensidade da insolação em 
determinadas partes (o que resulta na formação de zonas de diferentes pressões) do 
planeta e do movimento de rotação.

A atmosfera está em incessante e perpétuo estado de movimentação e isso 
acarreta em uma dificuldade da ciência em representar fielmente as leis que 
determinam esse constante dinamismo. Por isso representa-se a circulação geral da 
atmosfera por meios cartográficos obtidos a partir de análise de campos médios de 
pressão atmosférica. Esses campos são identificados com a utilização de estações 
e postos meteorológicos alocados em áreas continentais ou oceânicas sobre 
a superfície, para observação da baixa e alta atmosfera (ou melhor, estamos no 
referindo à troposfera e às camadas mais baixas da estratosfera), bem como com o 
auxílio de instrumentos em altitude (balões atmosféricos ou instrumentos a bordo de 
satélites meteorológicos). Além disso, experimentos laboratoriais contribuem para 
a formulação de modelos matemáticos que permitem a simulação de diferentes 
campos de pressão. Sobre a dificuldade de se elaborar um modelo de circulação 
geral da atmosfera Ayoade (2002, p.84) explica que:

O que temos que ter em mente é que a movimentação da atmosfera se dá 
tridimensionalmente. Assim, não podemos levar em consideração apenas o sentido 
horizontal da movimentação, ou seja, é necessário lembrarmos sempre que há 
também um sentido vertical de movimentação.

Devido às diferenças de pressão, porções da atmosfera se deslocam dos 

[…] a circulação geral é realmente muito complexa devido aos 
vários fatores envolvidos. Há complexidades advindas:
1. das diferenças nas propriedades térmicas da superfície da 
Terra, particularmente entre as superfícies continentais e 
oceânicas;
2. das variações na topografia da Terra;
3. das transformações de energia de uma forma para outra 
dentro da atmosfera;
4. das escalas de movimento diferentes e de atuação recíproca.
Essas complexidades e os problemas colocados pelos 
dados de observação inadequados sobre a atmosfera, tanto 
no plano horizontal quanto no vertical, têm impedido o 
desenvolvimento de um modelo satisfatório da circulação 
geral da atmosfera.
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anticiclonais para os ciclonais e, em determinadas porções do planeta, essas porções 
ascendem a camadas mais superiores da atmosfera, formando células atmosféricas. 
As observações sobre o comportamento da atmosfera possibilitou a identificação de 
três células atmosféricas: a Célula Tropical (ou Célula de Hadley), Célula de Ferrel 
e Célula Polar.

A Célula de Hadley é formada na zona intertropical, ou seja, é formada em baixas 
latitudes e seu nome é uma homenagem ao meteorologista inglês George Hadley 
(1685-1768), que a estudou e correlacionou pela primeira vez a direção dos ventos 
alísios com a rotação da Terra.

Há duas Células de Hadley, uma em cada hemisfério (Norte e Sul), que se estendem 
do Equador até aproximadamente 30° de latitude. A insolação é o fator responsável 
pela sua dinâmica, que resulta no transporte de calor das zonas equatoriais para as 
médias latitudes. 

Na zona equatorial, o calor do sol faz com que o ar ascenda até próximo à 
tropopausa, onde é resfriado. Com a subida do ar próximo ao equador há a formação 
de ventos na baixa atmosfera, resultado da substituição do ar que ascendeu, ou 
seja, com essa ascensão há o deslocamento de ar para a região. O ar ascendente 
que se resfriou acaba se deslocando para latitudes mais altas e descende, formando 
assim um movimento em forma de célula. Dessa forma, verificamos que próximo à 
superfície o ar se desloca em direção ao Equador e em altitude em direção oposta, 
ou seja, em direção às médias latitudes.

Com a subida do ar é comum, nas regiões tropicais, a formação de tempestades 
convectivas em uma área conhecida como Zona de Convergência Intertropical.

É importante notarmos que a Zona de Convergência Intertropical se configura 
como um verdadeiro divisor da circulação atmosférica das células de Hadley (tanto 
Norte quanto Sul) nas proximidades do Equador. A ZCIT, no entanto, não é fixa no 
espaço, pois desloca-se no decorrer do ano sob ação do movimento anual aparente 
do Sol.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) forma-se na 
área de baixas latitudes […], onde o encontro dos ventos 
alísios provenientes de sudeste com aqueles provenientes 
de nordeste cria urna ascendência das massas de ar, que 
são normalmente úmidas. Essa zona limita a circulação 
atmosférica entre o hemisfério Norte e o hemisfério Sul […] 
(TORRES; MACHADO, 2008, p. 94).



Fenômenos Climáticos

U2

84

Ela apresenta sua posição mais ao sul em março e mais ao 
Norte em setembro, com uma diferença temporal de cerca de 
50 dias. A sua disposição diária e sazonal está condicionada a 
vários fatores, dentre os quais destacam-se a continentalidade 
ou a maritimidade, o relevo e a vegetação (MENDONÇA; 
DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 91).

Na América do Sul, observa-se que a ZCIT desloca-se entre os 5° S em março e 
10° N em setembro e no oeste do oceano Índico se situa de 15° a 18° S em fevereiro 
e de 18° a 20° N em agosto, enquanto que na África Central desloca-se entre 0°, em 
janeiro, e 25° N em agosto (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 92).

Passemos agora a estudar a célula de Ferrel, que pode ser chamada, também, de 
célula de médias latitudes (ou Célula Temperada de Circulação Meridional), devido 
à sua posição no planeta. As células de Ferrel têm esse nome em homenagem ao 
meteorologista estadunidense Willian Ferrel (1817-1891), que desenvolveu teorias 
para explicar a circulação atmosférica em médias latitudes, sobretudo a essa célula 
que por ora estamos estudando.

As células de Ferrel são encontradas entre as latitudes aproximadas de 30° e 60°, 
tanto nos hemisférios Norte e Sul e possuem circulação oposta às células de Hadley, 
ou seja, na superfície se dirigem na direção dos polos e em altitude na direção do 
Equador.

Em decorrência da força de Coriolis, os ventos resultantes da célula de Ferrel 
sofrem desvio e formam os chamados ventos de oeste. É importante destacar a 
existência de uma zona subtropical de alta pressão, também chamada de alta 
subtropical, próximo às latitudes 30° Norte e 30° Sul que fazem com que os ventos 
soprem para as latitudes mais altas (até aproximadamente 60° N e S). Essa zona, em 
inglês, é comumente chamada de Horse Latitude, ou seja, algo como latitude do 
cavalo.

Horse Latitude é um termo que designa uma região da atmosfera, a 
chamada Alta Subtropical, que se estende entre 30° a 38°, tanto Norte 
quanto Sul. Uma provável explicação para essa denominação é que os 
navios movidos a vento, ao chegarem a essas latitudes, muitas vezes
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Os ventos da célula de Ferrel, portanto, se deslocam até as proximidades da 
latitude de 60°, onde há uma zona de baixa pressão subtropical também conhecida 
como zona da frente polar.

Entendida a célula de Ferrel, passemos agora a estudar as células polares, que, 
por sua vez, são menos compreendidas pela ciência em relação às células de Ferrel 
e de Hadley. As células polares se estendem entre as latitudes 60° e 90°, tanto 
no Hemisfério Norte (onde produzem ventos de nordeste) quanto no Sul (onde 
produzem ventos de sudeste). Os ventos produzidos por essas células são chamados 
de ventos polares.

As massas de ar provenientes das outras células, ao chegarem aos polos, 
sofrem uma forte queda da temperatura, fenômeno que em meteorologia pode 
ser chamado de subsidência. A subsidência é o resultado do arrefecimento do ar 
que se torna mais denso e acaba rumando para camadas mais baixas, isso é, para 
próximo à superfície.

Os ventos mais próximos à superfície se deslocam no sentido dos polos para 
latitudes mais baixas, enquanto que os ventos das camadas mais superiores fazem o 
caminho contrário, ou seja, se deslocam em direção aos polos.

No limite entre a célula de Ferrel e da célula Polar, em ambos os hemisférios, há 
o encontro de duas massas de ar com temperaturas muito diferentes. Esse ponto 
de encontro é conhecido, em meteorologia, como frente polar. A formação desta 
frente é o resultado, então, do encontro de uma massa polar fria que se defronta 
com outra tropical e quente. De acordo com Varejão-Silva (2006, p. 306:

encontravam episódios de calmaria, que resultavam em um expressivo 
aumento do tempo de viagem e, no intuito de economizar água, os 
cavalos eram atirados ao mar. No Rock, a banda estadunidense The 
Doors possui uma música chamada Horse Latitude que narra, de certa 
forma, essa história. E essa música, por sua vez, inspirou o nome de uma 
banda finlandesa contemporânea de Metal.

A ‘frente polar’ não é propriamente uma zona contínua de 
pressões baixas à superfície, mas uma faixa muito propícia 
ao desenvolvimento de vórtices ciclônicos, particularmente 
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em áreas oceânicas. De fato, o ar frio proveniente da região 
circumpolar encontra-se ali com o ar quente oriundo 
dos subtrópicos, favorecendo à formação de núcleos 
ciclônicos isolados e migratórios, conhecidos como 
ciclones extratropicais, aos quais estão associados intensos 
movimentos verticais ascendentes, nebulosidade elevada 
e abundante precipitação. A origem, desenvolvimento e 
dissipação de um ciclone extratropical dura em geral poucos 
dias. Em algumas ocasiões vários deles em diferentes estágios 
de desenvolvimento, são percebidos em distintos pontos da 
‘frete polar’ formando uma verdadeira cadeia de vórtices.

A partir do que foi exposto sobre as células atmosféricas nós podemos concluir 
que temos seis células em nosso planeta e que elas são formadas, reitera-se, devido 
as diferenças de pressão na superfície do planeta. Lembre-se de que se causa 
um movimento tridimensional, onde é possível observar um dinamismo vertical e 
horizontal do ar e que essas células aparecem na forma de  “espelho” em relação 
aos hemisférios Norte e Sul, ou seja, as células que observamos em um hemisfério 
são verificadas também no outro, nas mesmas latitudes. Observe a figura a seguir:

Fonte: Torres e Machado (2008, p. 90)

Figura 2.6 – Circulação Geral da Atmosfera
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É importante tecermos algumas considerações a respeito da figura 2.6. Em primeiro 
lugar, todas as células apresentadas no Hemisfério Norte possuem equivalência, em 
mesmas latitudes, no Hemisfério Sul e a chamada Célula Temperada de Circulação 
nós trabalhamos há algumas páginas atrás denominando, preferencialmente, de 
Célula de Ferrel. No Equador, temos a Zona de Convergência Intertropical (que 
aparece na figura com a sigla Zcit), onde os ventos alísios ascendem, devido 
à insolação, até as proximidades com a tropopausa. Há uma zona dispersora de 
ventos que chamamos de Alta Polar (na figura aparece com a sigla AP) e a zona de 
alta latitude receptora de ventos se chama Baixa Subpolar (que na figura aparece 
com a sigla BP). Importa, também, enfatizar a direção dos ventos: alísios de nordeste 
(Hemisfério Norte) e de sudeste (Hemisfério Sul), os ventos de oeste (nas latitudes 
sob influência das células de Ferrel) e os ventos de leste (nas latitudes sob a influência 
das células polares).

Para melhor compreensão, vamos agora observar a figura 2.7:

Na figura 2.7 é possível observar melhor a direção dos ventos mais próximos à 
superfície nas diferentes células. Perceba que nas latitudes de 90° e 30° os ventos são 
divergentes, por se tratarem de zonas de alta pressão, enquanto que nas latitudes de 
60° e 0°, que são zonas de baixa pressão, os ventos convergem e que nessas zonas 
o ar ascende ao convergir. 

Logicamente que esse comportamento da atmosfera que estamos analisando 
é um fator condicionante da distribuição climática da Terra e essa influência resulta 
em uma adaptação da vida natural e também da economia de determinada regiões, 
sobretudo no tocante à agricultura e na produção de energia eólica. É importante 
destacar que a Zona de Convergência Intertropical é marcada pela formação de 
nuvens convectivas e as precipitações são constantes. Já nas proximidades da latitude 
de 30° (em ambos os hemisférios) temos uma baixa nebulosidade e, logicamente, 
chuvas escassas. 

Fonte: Torres e Machado (2008, p. 93).

Figura 2.7 - Corte transversal da Circulação Geral da Atmosfera
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Essa região define uma faixa em tomo do globo terrestre 
que corresponde à região seca subtropical (áreas de altas 
pressões junto à superfície terrestre e dispersoras de ventos), 
caracterizando-se por pouca vegetação, com destaque para 
a ocorrência de áreas desérticas e semidesérticas (TORRES; 
MACHADO, 2008, p. 93).

[…] a circulação das células de Hadley é muito mais intensa no 
hemisfério em que transcorre o inverno. As células de Ferrel 
são comparativamente muito menos ativas que as de Hadley 
e a circulação meridional das latitudes médias está longe 
de ser entendida em sua plenitude. A circulação das células 
polares ainda é objeto de controvérsias, especialmente a do 
Hemisfério Norte.

Nas zonas próximas aos 60° de latitude, por sua vez, devido ao encontro de 
massas de ar com características opostas, que vimos anteriormente e chamamos de 
frente polar, temos uma área de alta nebulosidade e precipitação. Assim, define-se 
ao redor do planeta uma faixa fria e úmida que possibilita a formação da vegetação 
de coníferas que se estende, no Hemisfério Norte, pelas latitudes 55° à 70°.

Por fim, nas áreas da célula polar, que têm como característica mais marcante 
o clima frio e a baixa precipitação. As espécies adaptadas a esse tipo de clima, que 
são poucas quando se compara com outras regiões do planeta, formam paisagens 
homogêneas, sobretudo no Canadá, Alasca (EUA) e Eurásia. A tundra é predominante 
onde há o domínio dos líquens, fungos e musgos e algumas vegetações arbustivas 
baixas – que raramente ultrapassam um metro de altura, que possui um ciclo de vida 
ativo durante o ano muito curto.

Para finalizar nossos estudos sobre as células atmosféricas, vamos recorrer a uma 
citação de Varejão-Silva (2006, p. 306):

Agora que aprendemos sobre as células atmosféricas, vamos passar a estudar as 
correntes de jato.
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1. As células atmosféricas são formadas basicamente devido 
às diferenças de pressão existentes na troposfera e são 
fundamentais para a regulação do clima terrestre tal qual 
conhecemos hoje. Sobre o assunto, analise as assertivas a 
seguir e assinale a alternativa correspondente:
I – As células de Hadley, também chamadas de células tropicais, 
possuem tem como uma de suas características o fato dos 
ventos superficiais se deslocarem em direção ao Equador.
II – A célula Polar é a mais estudada até hoje pela ciência, 
por isso é a que menos controvérsias sobre seu dinamismo 
apresentam.
III – A célula de Ferrel se desenvolve em baixas latitudes, por 
isso é responsável pela condição climática dos polos.
IV – No Equador, temos a Zona de Convergência Intertropical, 
onde os ventos alísios recebem energia solar a ascendem até 
próximo à tropopausa.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV
e) II e IV

2. A circulação geral da atmosfera é algo fundamental para a 
manutenção do clima na Terra, pois garante a distribuição do 
calor através da circulação atmosférica – mas é importante 
destacar que essa distribuição também ocorre a partir das 
correntes oceânicas. Sobre a circulação geral da atmosfera, 
analise as alternativas a seguir e assinale a que estiver correta:

a) Próximo à latitude de 60° temos uma área que é conhecida 
como Horse Latitudes, por serem áreas ótimas para criação de 
cavalos.
b) O vento chamado de Mistral, que sopra é um tipo de vento 
catabático.
c) O vento chamado de Mistral, que sopra no sul da França vindo 
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das direções norte e nordeste, é um tipo de vento catabático.
d) Ciclones são eventos atmosféricos formados sobre o 
continente devido ao choque de uma massa de ar quente com 
uma massa de ar frio.
e) Os ventos alísios são aqueles que sopram constantemente 
das altas para as médias latitudes, transportando umidade e 
calor.

2.2.2 Correntes de Jato

As Correntes de Jato, também chamadas apenas de Jatos e muitas vezes são 
referenciadas com sua denominação em inglês – Jet Streams -, são correntes de 
ar formadas próximo à tropopausa e possuem, predominantemente, ventos de 
oeste, ou seja, que sopram para o leste. A combinação da rotação da Terra com o 
aquecimento da atmosfera pelo Sol propicia o aparecimento das correntes de jato.

Apesar de não serem muito largas, influenciam sobremaneira o clima de nosso 
planeta, pois podem empurrar as massas de ar, afetando assim o padrão climático. É 
possível identificar duas correntes de jatos distintas: 

A corrente de jato polar (CJP), também conhecida como jato frontal, é encontrada 
entre 9-12 km, enquanto que a corrente de jato subtropical (CJS) é identificada 
em uma altitude de 12-13 km. As correntes de jato fluem por uma extensão de 

Uma delas é a Corrente de Jato Polar a qual não é muito regular 
e está associada ao forte gradiente horizontal de temperatura 
que ocorre nas estreitas zonas frontais, localizando-se no 
lado equatorial destas. Este jato encontra-se geralmente entre 
as latitudes de 35S a 70S. A sua posição é mais próxima ao 
equador durante o inverno do que no verão. A outra corrente, 
Jato Subtropical, está associada à circulação da Célula de 
Hadley e geralmente fica localizada no limite polar dessa 
célula, entre as latitudes de 20S a 35S. Esta corrente é mais 
regular e sua posição média muda em direção ao equador no 
período de inverno e em direção aos polos no verão (PEZZI; 
ROSA; BATISTA, 1996, não paginado).
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aproximadamente 1000 km, com mais ou menos 100 km de largura e apenas cerca 
de 1 km de espessura e a velocidade do vento no jato não é uniforme em toda a sua 
extensão horizontal (CRUZ, 1998). Observe na figura 2.8 a localização das correntes 
de jato polar e subtropical.

Apesar de estarmos relatando a Corrente de Jato Polar e a Subtropical é 
importante destacar que outras correntes já foram identificadas por cientistas, como 
as que são formadas no verão boreal.

As correntes de jato, conforme descrevem seu trajeto, tendem a adotar uma 
forma sinuosa (assim como pode ser observado na figura 2.8), formando, portanto, 
cavados e cristas. 

Com a mudança climática do planeta é provável que haja consequências 
ao comportamento das correntes de jato, sobretudo na polar, haja vista que 
há apontamentos que os polos da Terra estão passando por um processo de 
aquecimento mais acentuado em relação às outras latitudes. O fenômeno El 
niño (também conhecido pela sigla ENOS – El Niño-Oscilação Sul) influencia o 
comportamento da corrente de jato subtropical, de acordo com Cruz (1998, p. 85):

Fonte: Lyndon State College Meteorology (2009).

Figura 2.8 – Correntes de Jato Polar e Subtropical

De uma forma geral a CJS encontrou-se mais intensa para o 
período de El Niño do que para os outros períodos, durante 
este fenômeno ocorre um aquecimento anômalo nas águas 
do Pacífico leste equatorial, aumentando assim nesta região a 
convecção e a liberação de calor latente, e em consequência 
a atmosfera é aquecida, aumentando portanto o gradiente 
de temperatura Norte-Sul que é o principal subsídio para a 
formação e intensificação corrente de jato.



Fenômenos Climáticos

U2

92

A aviação utiliza-se das correntes de jato, pois os aviões. ao aproveitarem o fluxo 
dos ventos das correntes, economizam tempo e combustível. Contudo, quando 
é necessário realizar a navegação em sentido contrário das correntes, há prejuízo 
relativo à aviação. As correntes de jato também podem ser utilizadas para a produção 
de energia elétrica, mas ainda não temos tecnologia disponível para isso.

2.2.3 Massas de ar

Vamos iniciar buscando conceituar o que são as massas de ar, mas primeiramente 
é necessário enfatizar que essa não é uma tarefa muito fácil, pois é difícil conceber que 
podemos dividir determinadas porções da atmosfera como se fossem independentes 
(que, de fato, não são). Ayoade (2002, p. 99) recorre a Hare (1963) para realizar essa 
tarefa: “[…] um grande corpo de ar horizontal e homogêneo deslocando-se como 
uma entidade reconhecível e tendo origem tropical quanto polar”.

Talvez, a maneira mais simples de realizar essa conceituação é a que Mendonça 
e Danni-Oliveria (2007, p. 99) apresentam: “[…] uma massa de ar é uma unidade 
aerológica, ou seja, uma porção da atmosfera, de extensão considerável, que 
possui características térmicas e higrométricas homogêneas”. Pode-se perceber 
que a questão do tamanho, tanto vertical quanto horizontal, não é definida de 
forma taxativa, mas essa “extensão considerável” pode ser considerada de algumas 
centenas a alguns milhares de quilômetros.

Já que uma massa de ar possui características térmicas e higrométricas 
homogêneas, para adquirirem essas características, é necessário que ela permaneça 
estacionária durante um tempo em um determinado local, que acaba influenciando, 
então, as propriedades da massa. Podemos citar, como exemplo de local, os 
oceanos, os desertos ou os polos.

As massas de ar, assim como toda a atmosfera, na verdade, estão em 
constante movimentação, deslocando-se pelo globo. Como carregam consigo 

Quanto mais tempo a massa de ar permanecer sobre esta área, 
antes de se deslocar, mais afetada ela será pelas características 
térmicas e/ou hídricas da mesma. Esta região é denominada 
‘Região de Origem’, ‘Área Fonte’ ou ‘Região Nascente’. As 
principais, mas não as únicas, regiões de origem de massas de 
ar (“grandes berçários”) são os grandes centros de alta pressão, 
como as regiões polares e subtropicais (TORRES; MACHADO, 
2008, p. 103).
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as características da região de origem, elas levam essas características a alhures, 
portanto, são importantes elementos na definição de um clima local. Conforme 
as massas vão se deslocando, elas vão alterando o tempo atmosférico por onde 
passam, mas o afastamento da região de origem faz com que, paulatinamente, as 
massas percam suas características originais, principalmente no que diz respeito à 
temperatura e à umidade.

Isso não é difícil de perceber. Se uma massa for formada sobre o oceano 
quente, ela terá como características principais as altas temperaturas e umidade. Se 
se desloca sobre uma área semiárida ou árida, sua tendência é perder a umidade. 
“Uma massa de ar é assim modificada pelas diferentes quantidades de radiação e/ou 
umidade que recebe e/ou perde” (TORRES; MACHADO, 2008, p. 104). 

As massas de ar podem ser formadas em diferentes localidades e em latitudes 
diversas, mas Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 99) explicam que, para que haja a 
formação de uma massa de ar, três condições básicas são necessárias: 

• Superfícies com considerável planura e extensão.

• Baixa altitude.

• Homogeneidade quanto às características superficiais.

De acordo com o exposto, as massas de ar apenas podem ser formadas sobre 
oceanos, mares e planícies continentais e, na maioria das vezes, as massas se 
originam em locais onde as circulações do ar são mais lentas e onde há maior 
estabilidade atmosférica, como as regiões das altas pressões subtropicais e das altas 
pressões polares. Podemos complementar essa ideia com as palavras de Ayoade 
(2002, p. 99-100):

As massas de ar originam-se em áreas onde existem condições 
que favoreçam o desenvolvimento de vastos corpos de ar 
horizontais e uniformes. Tais áreas são geralmente extensas e 
fisicamente homogêneas.
Deve haver, também, em tais áreas suficiente estagnação 
da circulação atmosférica para permitir que a massa de ar 
adquira a umidade e as propriedades térmicas da superfície 
subjacente. Áreas de terreno irregular ou áreas onde a terra e a 
água estão justapostas são inconvenientes. Da mesma forma, 
áreas com fluxo de ar predominantemente convergente 
não podem servir como regiões de origem de massas de 
ar. As principais áreas produtoras de massa de ar no mundo 
não são somente homogêneas, mas são caracterizadas por 
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circulações anticiclônicas, que favorecem o desenvolvimento 
da uniformidade térmica horizontal exigida numa massa de 
ar […]. Como importantes fontes produtoras de massa de ar 
temos:
1. as planícies árticas, cobertas por neve, da América do Norte, 
Europa e Ásia;
2. os oceanos subtropicais e tropicais;
3. o deserto do Saara na África;
4. os interiores continentais da Ásia, Europa e América do 
Norte.

Assim como há pouco afirmamos, as massas de ar têm suas características 
alteradas conforme passam por localidades com características distintas da região 
de origem. Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 100) utilizam, para exemplificar essa 
situação, o caso da Massa de Ar Polar Atlântica (mPa), que é originada na Patagônia, 
portanto, apresenta como característica térmica e higrométrica o fato de ser fria e 
seca. Contudo, a mPa desloca-se até atingir o litoral brasileiro, onde aquece-se e 
umedece-se. Ela, então, provoca queda de temperatura no Brasil ao mesmo tempo 
em que se aquece devido à maior radiação das baixas latitudes. Esse exemplo 
nos permite identificar que uma massa de ar, ao se movimentar, passa a ter suas 
características alteradas, o que ressalta o dinamismo da atmosfera em sua interação 
com a superfície. 

Ainda utilizando a mPa como exemplo, vamos entender o que é a massa de 
ar primária e a massa de ar secundária. A massa de ar primária é aquela que não 
sofreu expressivas modificações de suas características advindas da região de 
origem, enquanto que, após sofrer sensíveis modificações, passa a ser conhecida 
como massa de ar secundária. No caso da massa polar atlântica, enquanto ela na 
Patagônia, é uma massa de ar primária, ao se deslocar pelo litoral brasileiro passa a 
ser considerada como uma massa de ar secundária.

Você já deve ter percebido que os dois principais fatores que influenciam na 
característica de uma massa de ar são a temperatura e a umidade e isso é muito 
importante para a classificação das massas. Sobre a classificação das massas de ar 
observe o quadro 2.3 a seguir:

Quadro 2.3 – Classificação básica das massas de ar

Grupo Principal Subgrupo
Região de 

Origem
Propriedades 

Originais

Polar (P) (incluindo a 
Ártica)

Polar Marítimo 
(mP)

Oceanos, além da 
latitude de 50º, em 

ambos os 
hemisférios

Fria, úmida e instável
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O quadro acima pode (e deve) ser complementado com uma situação peculiar, 
que é a massa formada sobre a Floresta Amazônica. Mesmo sendo uma massa de 
ar equatorial continental (mEc), ela não é uma massa seca, pelo contrário, é uma 
massa muito úmida e que distribui essa umidade por parte do território brasileiro 
e sul-americano, principalmente nos meses mais quentes do ano. O que traz essa 
peculiaridade é o fato da própria floresta ser muito úmida, ou seja, a região de origem 
é quente e úmida.

Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 101), baseados em Beltrando e Chémery 
(1995), elaboraram um quadro sobre a tipologia e designação das massas de ar, que 
pode ser observado a seguir:

As massas de ar podem ser classificadas, em relação à região que se originam, 
como Polares (P), Tropicais (T) ou Equatoriais (E), além de poderem, também, ser 

Fonte: Ayoade (2002, p. 100).

Polar (P) (incluindo a 
Ártica)

Polar Conti-
nental (cP)

1. Continentes em 
torno do Círculo 

Ártico
2. Antártica

Fria, seca e muito 
estável

Tropical (T) (incluindo 
a equatorial E)

Tropical  
Marítima (mT)

Oceanos dos 
trópicos e sub-

trópicos

Quente e  
úmida; bastante 

estável na porção 
leste do oceano, 
mas instável na 
porção oeste

Tropical  
Continental 

(cT)

Desertos de baixa 
latitude, particu-
larmente o Saara 

e os desertos 
australianos

Quente, muito 
seca e bastante 

estável

Tropical (T) (incluindo 
a equatorial E)

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 101).

Origem Abreviação Característica
Ártico e Antártida A Glacial

Polar (50º - 70º lat.) P Fria

Tropical e Equatorial T e E Quente

Marítima M Úmida

Continental C Seca

Radiativa R Estável

Convectiva C Instável

Quadro 2.4 – Tipologia e designação das massas de ar
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denominadas como Continental (c) ou Marítima (m). 

A combinação entre a temperatura e a umidade do ar permite a identificação de 
quatro tipos básicos de massas de ar, de acordo com Mendonça e Danni-Oliveira 
(2007, p. 101-102)

•  Quente e úmida: é formada nas baixas latitudes (zona equatorial-tropical), sobre 
os oceanos, com exceção da massa formada sobre a Amazônia – que é continental.

• Quente e seca: é formada nas baixas latitudes (zona equatorial-continental), 
sobre os continentes.

• Fria e úmida: é formada nas latitudes médias (zona temperada), sobre os 
oceanos.

•  Fria e seca: formada sobre os continentes nas latitudes médias (zona temperada) 
e nas altas latitudes (zona polar).

Assim como vimos anteriormente, as massas de ar são fundamentais para a 
constituição de um clima local, por isso, vamos agora analisar as massas de ar que 
atuam no Brasil.

2.2.3.1 Massas de ar que atuam no Brasil

2.2.3.1.1 Massa Equatorial Continental (mEc)

O Brasil possui dimensões continentais, cerca de 8.516.000 km², e, logicamente, 
essa expressiva extensão resulta na ação de cinco massas de ar, que atuam de forma 
diferente sazonalmente. Essa diferença de atuação deve-se, principalmente, ao fato 
do sol não incidir de maneira uniforme em nosso território no decorrer do ano. Uma 
é formada sobre o território brasileiro, enquanto que as outras quatro possuem região 
de origem em outras partes do território sul-americano ou no Oceano Atlântico.

As massas que atuam no Brasil possuem diferentes características: algumas são 
secas e quentes, outras são quentes e úmidas, enquanto que há também atuação 
de massa fria e úmida. Assim como vimos anteriormente, ao se deslocarem, as 
massas carregam consigo as características de sua região de origem, alterando as 
características do tempo atmosférico por onde passam.

As massas de ar que atuam em nosso país são: 

É uma massa quente, originada na porção centro-ocidental da Amazônia, que 
atua sobre todas as regiões do país. Apesar de continental é uma massa úmida, em 
razão da presença de rios caudalosos, da intensa evapotranspiração e da influência 
da umidade oceânica proveniente de leste e de nordeste. Essa é uma característica 
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muito peculiar entre as massas de ar continentais que, normalmente, são secas. 
É importante enfatizar que a região possui chuvas abundantes e quase diárias, 
principalmente no verão e no outono. 

No verão, avança para o interior do país provocando as chamadas chuvas de 
verão, ou seja, a atuação máxima da mEc dá-se no verão austral, quando o ar quente 
encontra maior facilidade para se deslocar para a direção sul, mas o ar quente 
equatorial da massa equatorial continental influencia a atmosfera de toda interior 
sul-americano.

Hodiernamente, o termo rios voadores se tornou popular em nosso país 
para explicar o dinamismo higrométrico de transferência de umidade da região 
amazônica para outras partes da América do Sul, sobretudo para as regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Rios voadores é um termo um tanto quanto poético utilizado para 
exprimir o fenômeno meteorológico causado pela atuação da massa 
equatorial continental. A massa de ar, carregada de umidade, se expande, 
principalmente, no verão do Hemisfério Sul, acarretando em chuvas 
importantíssimas para manutenção social, ambiental e econômica 
das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Sem a existência da 
floresta amazônica esse processo cessa, o que resultará em um enorme 
colapso hídrico em grande parte do território nacional.
Sobre os rios voadores, leia as matérias de Philip M. Fearnside:
Rios voadores e a água de São Paulo 1: A questão levantada, disponível em:
<http://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-1-
a-questao-levantada/>. Acesso em: 13 out. 2015.
Rios voadores e a água de São Paulo 2: A reciclagem da água, disponível em:
<http://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-2-
a-reciclagem-da-agua/>. Acesso em: 13 out. 2015.
Rios voadores e a água de São Paulo 3: A sazonalidade do transporte, 
disponível em:
<http://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-3-
a-sazonalidade-do-transporte/>. Acesso em: 13 out. 2015.
Rios voadores e a água de São Paulo 4: As razões da seca de 2014-2015, 
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disponível em: 
<http://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-4-
as-razoes-da-seca-de-2014-2015/>. Acesso em: 13 out. 2015.
Rios voadores e a água de São Paulo 5: As lições a aprender, disponível em:
<http://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-5-
as-licoes-a-aprender/>. Acesso em: 13 out. 2015.

2.2.3.1.2 Massa Equatorial Atlântica (mEa)

2.2.3.1.3 Massa Tropical Atlântica (mTa)

É uma massa de ar quente e úmida que tem origem no Atlântico Norte, nos 
anticiclones da Região Autônoma dos Açores – território autônomo português 
situado no Atlântico Nordeste – e de Santa Helena - território ultramarino britânico 
no Atlântico Sul. De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 108), na 
verdade, há a formação de duas massas equatoriais do Atlântico: a do norte e a do 
sul, que podem ser denominadas de MEAN e MEAS, respectivamente. 

Bem, você deve ter percebido que a denominação dos autores está diferente em 
relação a que nós estamos adotando, no que diz respeito ao uso de letras maiúsculas 
e minúsculas. Acontece que não há uma padronização fixa e universal quanto à 
nomenclatura das massas de ar e nós optamos por diferenciar as letras maiúsculas 
e minúsculas por ser mais corriqueiro entre os livros didáticos analisados que tratam 
do assunto.

Realizada essas breves justificativas sobre o uso das letras maiúsculas e minúsculas 
na nomenclatura das massas, voltem a estudar a massa equatorial atlântica. Por ser 
uma massa quente e úmida, que atua sobre a porção nordeste da Amazônia durante 
quase o ano todo e que também influencia o clima da região Nordeste, favorece as 
altas temperaturas e a elevada pluviosidade.

A massa tropical atlântica se origina no centro de altas pressões subtropicais 
do Oceano Atlântico o que, devido à sua região de origem, a caracteriza como 
quente e úmida. É uma das massas de ar mais influentes no clima da América do 
Sul, sobretudo em território brasileiro, onde sua influência condiciona a definição de 
tipos climáticos, principalmente na faixa litorânea, do Nordeste ao Sul do país.

Sua atuação é mais expressiva durante o verão do Hemisfério Sul, quando são 
formadas zonas de relativa baixa pressão no continente, atraindo a mTa que chega 
com expressiva umidade e calor, reforçando as características da tropicalidade típica 
do Brasil.
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 2.2.3.1.4 Massa Polar Atlântica (mPa)

A massa polar atlântica é formada no Atlântico Sul, próximo à Patagônia. É uma 
massa fria e úmida que atua com mais frequência no inverno das regiões Sul e 
Sudeste do Brasil, acarretando em arrefecimento da temperatura local e trazendo 
episódios de pluviosidade, às vezes, intensa. De acordo com Mendonça e Danni-
Oliveira (2007, p. 111):

A massa de ar polar é proveniente de latitudes mais elevadas e, quando chega ao 
território da América do Sul, se depara com condições do relevo que condiciona sua 
movimentação. Tanto a disposição longitudinal do relevo (sobretudo a cordilheira 
dos Andes) quanto a existência de calhas naturais de rios, com destaque aos rios da 
bacia do Prata. 

Ao atingir a cordilheira dos Andes a mPa se divide em dois ramos: uma que ruma 
em direção ao Pacífico e o outro em direção ao Atlântico. A porção que se dirige 
ao Pacífico associa-se à corrente marítima de Humboldt e desloca-se até latitudes 
menores que 23°. A porção que se desloca em direção ao Atlântico, por sua vez, 
é favorecido pela existência da calha da bacia do Prata e tem a possibilidade de se 
deslocar até latitudes bem baixas, na região da Floresta Amazônica. Em episódios 
ocasionais, a massa polar atlântica chega até a região do Equador e, mesmo que 
raramente, pode alcançar o Hemisfério Norte.

Apesar de sua atuação ser mais efetiva durante o verão, ela atua durante o ano 
todo, sobretudo no litoral. No inverno, propicia a ocorrência de chuvas frontais de 
inverno na região Nordeste, devido ao seu encontro com a massa polar atlântica 
(que estudaremos a seguir). Sua atuação também propicia a formação de chuvas 
orográficas nos litorais sudeste e sul, devido à existência da escarpa da Serra do Mar.

O acúmulo de ar polar sobre o oceano Atlântico, na altura 
centro-sul da Patagônia, dá origem à massa de ar polar, de 
característica fria e úmida. Todavia, antes de formar a Massa 
Polar Atlântica (MPA) na porção do extremo sul da América 
do Sul, observa-se a origem da massa de ar polar – de 
temperaturas mais baixas e de menor teor de umidade que os 
seus dois sub-ramos que irão se formar no seu deslocamento. 
A massa polar é atraída pelas baixas pressões tropicais e 
equatoriais e recebe influência da força de atrito com o relevo 
sobre o qual se movimenta.
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Esse fenômeno em que a mPa atinge as áreas de baixa latitude recebe o nome 
de friagem, sobretudo quando alcança áreas da Floresta Amazônica. As localidades 
onde a massa atravessa passam por um processo de amplo arrefecimento da 
temperatura.

Ainda sobre o fenômeno da chegada da massa de ar polar ao Brasil, ela pode 
fazer os termômetros de algumas regiões do sul do país registrarem temperaturas 
negativas, havendo até mesmo episódios de neve – sobretudo nas áreas de altitude 
mais elevada. Essa massa atua também no litoral nordestino, acarretando em chuvas 
frontais. 

Segunda friagem do ano baixa temperatura para 14,7°C em Vilhena, RO
Mais um pulso de ar frio conseguiu chegar ao sul da Amazônia 
configurando a segunda friagem de 2015. As temperaturas caíram de 
forma mais acentuada – com relação ao dia anterior – em parte de 
Rondônia, Acre e Mato Grosso.
No sul de Rondônia, o município de Vilhena teve temperatura mínima de 
14,7°C nesta sexta-feira (19), segundo dados da estação meteorológica 
automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O vento de 
sul também soprou com mais intensidade, com rajadas de até 36 km/h.
Discretamente, a friagem também baixou a temperatura para 18,6°C em 
Cacoal, 19,5°C em Ariquemes e 21,1°C em Porto Velho, porém a maior 
percepção foi o vento de sul e não a queda de temperatura. Os valores 
também foram aferidos por estações do Inmet.

Fonte: DE OLHO NA METEOROLOGIA (2015).

2.2.3.1.5 Massa Tropical Continental (mTc)

A massa tropical continental é uma massa quente e seca originada na região do 
Chaco, próximo ao centro da América do Sul. É formada no final do inverno e início 
da primavera, ou seja, antes de se iniciar a estação das chuvas e há a formação de 
uma massa de ar quente e seca. Nas outras épocas do ano a depressão do Chaco 
age como uma região de atração de outras massas de ar.
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2.2.4 Frentes

A frente é gerada quando há o encontro entre duas massas de ar com características 
diferentes. Quando essas duas massas se encontram ocorre o aparecimento de uma 
zona ou superfície de descontinuidade no interior da atmosfera, seja ela térmica, 
barométrica, higrométrica ou outros. De acordo com Torres e Machado (2008,  
p. 104):

Quando duas massas de características diferentes se aproximam, a tendência 
é que uma se mantenha individualizada em relação a outra, contudo entre elas 
há uma zona de transição, onde é possível verificar a troca de gases entre ambas, 
chamada de superfície frontal. Ao observarmos o comportamento das frentes, 
verificamos que elas avançam sobre a superfície desenhando uma forma de arco, 
originada em um centro de alta pressão e que a dianteira deste arco é um centro de 
baixa pressão. Dessa forma, temos que as frentes desenham no Hemisfério Sul um 
arco que aponta para a direção norte, ao passo que as frentes quentes indicam um 
desenho contrário. 

As frentes podem ser classificadas em:

• Frente Fria: a frente recebe o adjetivo de fria quando sua passagem por 
determinado local acarreta na substituição do ar quente previamente existente 
por ar frio. O ar quente é empurrado para cima e para frente, sendo forçado a sair 
tanto por elevação quanto que por advecção. As frentes frias podem apresentar um 
deslocamento rápido e instabilidade ou um deslocamento lento e estabilidade.

• Frente quente: ocorre quando o ar quente consegue empurrar o ar frio de 
uma determinada localidade. Devido à diferença de densidade, o ar quente não 

Na época de inverno é comum que haja a dominação da massa polar atlântica 
sobre o Chaco e no verão o ar quente e úmido vindo do Equador acaba se 
estabelecendo no local. 

As frentes podem ser definidas como sendo as regiões de 
transição ou ‘zonas limite’ entre massas de ar de propriedades 
ou características diferentes. Uma frente é assim, uma zona de 
transição ou de contato, na qual as propriedades do ar passam 
gradativamente de uma massa para outra (mistura ou troca). 
Onde elas ocorrem, o ar é muito agitado e o tempo é instável 
(itálico do autor).
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consegue, normalmente, empurrar o ar frio com tanta facilidade como ocorre com 
o inverso. As frentes quentes podem ocorrer de duas maneiras: frente quente de 
deslocamento lento ou frente quente de deslocamento rápido.

Independentemente de a frente ser quente ou fria, devemos levar em consideração 
que um sistema frontal, ao agir sobre determinada região, geralmente acarreta em 
um cenário de perturbação atmosférica, o que acarreta em uma sequência de 
tempos atmosféricos que pode ser observada no quadro 2.5 a seguir:

Fonte: Ayoade (2002, p. 107).

Elemento
Na vanguarda da 

frente
No domínio da 

frente
Na retaguarda da 

frente
Pressão Diminuição constante Cessa a diminuição Pequena variação

Vento
Recua e aumenta a 

velocidade
Muda a direção, di-
minui a velocidade

Constante

Temperatura
Constante ou aumento 

gradual
Aumenta lentamente Pequena variação

Umidade Aumento gradual Elevação rápida Pequena variação

Nuvens
Ci, Cs, As, Ns em 

sucessão
Nimbus e stratus 

baixos
Stratus e stratocumu-

lus

Tempo
Chuva contínua (ou 

neve no inverno)
A precipitação quase 

cessa

Boas condições ou 
chuvas ligeiras intermi-

tentes ou chuvisco

Visibilidade
Boa, exceto nas chu-

vas

Ruim, neblina e nuvens 
baixas causam má 

visibilidade

Frequentemente ruim, 
com nuvens baixas e 
neblina ou nevoeiro

Pressão Diminuição Elevação rápida
Elevação lenta, mas 

contínua

Vento
Recua e aumenta a  

velocidade

Mudanças súbitas, na 
direção, geralmente 
acompanhadas por 

rajadas

Com rajadas, e posteri-
ormente estável

Temperatura
Constante; algumas 

vezes há quedas ligei-
ras durante as chuvas

Queda acentuada Mudanças pequenas

Umidade
Sem mudanças sig-

nificativas
Queda acentuada Geralmente reduzida

Nuvens
Altocumulus e strato-
cumulus seguidas por 

cumulonimbus

Cumulonimbus, com 
fractocumulus ou 
baixo nimbostratus

Ascensões rápidas, 
mas podem-se de-

senvolver cumulus ou 
cumulonimbus

Tempo
Há alguma chuva, com 

possíveis trovoadas

Aguaceiros, geral-
mente acompanhados 
de granizo e trovoadas

Aguaceiros, de curta 
duração

Visibilidade
Ruim, com a possível 

presença de nevoeiros

Deterioração tem-
porária; melhoria 

rápida
Muito boa

 

Quadro 2.5 – Sequência de tipos de tempo que acompanham a passagem de uma 
depressão*

Fr
e

n
te

 Q
u

e
n

te
Fr

e
n

te
 F

ri
a
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O quadro 2.5 apresenta, na verdade, uma situação que nem sempre é observada 
por completo na passagem de uma frente, mesmo porque a passagem de uma 
frente pode ser rápida e não ter condições de se desenvolver todas as características 
descritas então descritas.

Para facilitar o entendimento do processo de formação das frentes, observe as 
figuras 2.9 e 2.10:

Você observou no quadro 2.5 os tipos de nuvens que são formadO na ocorrência 
de frentes, portanto, vamos agora trabalhar os tipos de nuvens.

*O termo depressão, em meteorologia, é utilizado como sinônimo de centro de 
baixa pressão ou ciclone.

Fonte: Campos (2006a).

Figura 2.9 - Frente Quente

Fonte: Campos (2006b).

Figura 2.10 - Frente Fria
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De acordo com o que foi estudado, você reconhece a atuação 
de alguma(s) massa(s) de ar em sua região?

2.2.5 Tipos de nuvens

Não é incomum que popularmente as nuvens sejam consideradas como água 
em estado de vapor, mas isso não é correto, pois as nuvens são agregados de 
minúsculas gotículas de água, cristais de gelo (não muito maiores que as gotículas) 
ou então uma mistura de ambos. “As nuvens são formadas principalmente por causa 
do movimento vertical de ar úmido, como na convecção, ou em ascensão forçada 
sobre áreas elevadas, ou no movimento vertical em larga escala, associado a frentes 
e depressões” (AYOADE, 2002, p. 149). Podemos complementar essa citação de 
Ayoade com as palavras de Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 66):

As nuvens, normalmente, são classificas de acordo com a forma (estrutura, 
aspecto ou aparência) e altura em relação ao solo. Em relação à forma, Ayode (2002, 
p. 149), identifica os seguintes tipos principais de nuvens:

1. Nuvens cirriformes: com aparência fibrosa.

As nuvens resultam dos movimentos ascensionais do ar úmido, 
que permitem que ele, resfriando-se adiabaticamente, alcance 
seu ponto de orvalho, iniciando-se, assim, a condensação do 
conteúdo de vapor existente no ar. As nuvens são formadas 
por gotículas d’água em suspensão no ar, com diâmetros 
variando de 10 a 100 micrômetros – contendo em cada metro 
cúbico cerca de 100 milhões delas -, e por cristais de gelo, que 
tendem a ser um pouco maiores que as gotículas d’água. a 
proporção de água e gelo com que são constituídas depende 
do tipo de nuvem (itálico dos autores).
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2. Nuvens estratiformes: apresentam-se em camadas.

3. Nuvens cumuliformes: aparecem empilhadas.

As nuvens da família Cumulus são representadas pelas letras Cu, como, por 
exemplo, as Cumulus humilis, Cumulus congestus e Cumulonimbus. São nuvens 
formadas a partir de um intenso aquecimento do ar que propicia uma vigorosa 
ascensão que chega a até 18 km de altitude próximo ao Equador terrestre e têm 
aspecto de “couve-flor”.

As nuvens da família Stratus são representadas pelas letras St, como, por exemplo, 
Altostratus, e são formadas por uma ascensão mais lenta e gradual, em comparação 
com as Cumulus. São nuvens que se apresentam estratificadas, ou seja, em camadas. 
O mesmo processo pode originar nuvens do tipo Cirrus, que são representadas pelas 
letras Ci e possuem aparência fibrosa ou ondulada.

Quando há o contato entre duas massas de ar, área que chamamos de frente, 
ou então de zona frontal, o ar é forçado a ascender o que acarreta na formação de 
nuvens. Isso também é verificado em processos orográficos, onde o relevo força a 
subida de porções da atmosfera. Tanto no processo frontal quanto no orográfico 
podemos ter a geração de nuvens cirriformes, estratiformes e cumuliformes.

A respeito da altura da nuvem em relação ao solo é possível identificar nuvens 
baixas, médias e altas. A latitude influencia a altura da base da nuvem, como pode 
ser observado no quadro 2.6.

É possível observar que a diferença de altura das nuvens é bem expressiva em 
relação à latitude que ela se encontra. De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira 
(2007, p.67-68), as nuvens altas correspondem às do tipo Cirrus, que são compostas 
por cristais de gelo ou às de forma mista (gelo e água). As nuvens médias, que em 
sua grafia são acompanhadas do prefixo Alto, normalmente estão associadas ao 
mau tempo e às nuvens baixas correspondem as do tipo Stratus e Stratocumulus. 
Observe os tipos de nuvens na figura 2.11:

Nuvens Trópicos
Latitudes 
Médias

Latitudes Altas

Nuvens altas Acima de 6.000 Acima de 5.000 Acima de 3.000

Nuvens médias 2.000 - 7.500 2.000 – 7.000 2.000 – 4.000

Nuvens baixas Abaixo de 2.000 Abaixo de 2.000 Abaixo de 2.000

Fonte: Barry e Chorley (1976 apud AYOADE 2002, p. 151).

Quadro 2.6 – Variações na altitude da base das nuvens, nas diversas zonas latitudinais, em metros
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Fonte: Campos (2006c).

Figura 2.11 - Tipos de Nuvens

Você deve ter notado, a partir da leitura da figura 2.11, que existe um padrão de 
distribuição das nuvens conforme sua altura, certo? O quadro 2.7 permite melhor 
entendimento dessa relação.

As nuvens normalmente estão associadas à precipitação, mas é importante 
destacar que nem todas as nuvens são capazes de produzir esse fenômeno. As 
nuvens do tipo estratiformes, ou então as que são finas demais, possuem chance 
de produção de precipitação muito baixa ou nula. Por outro lado, as nuvens 
cumulonimbus, comuns na região intertropical, são responsáveis por generosos 
episódios de pluviosidade, enquanto que na região temperada as nuvens do tipo 
nimbostratus e até mesmo as cumulonimbus (sobretudo no verão) são responsáveis 
pela precipitação.

Assim, vamos observar quais são os tipos de chuvas que existem:

Grupo
Níveis médios 

superiores e inferior 
(em metros)

Tipos de nuvens

Nuvens altas 6.000 – 12.000
Cirrus (ci)

Cirrocumulus (Cc)
Cirrostratus (Cs)

Nuvens médias 2.000 – 6.000
Altocumulus (Ac)
Altostratus (As)

Nuvens baixas Nível do solo – 2.000

Stratocumulus (Sc)
Stratus (S)

Cumulus (Cu)
Cumulonimbos (Cb)

Fonte: Ayoade (2002, p. 152).

Quadro 2.7 – Classificação das nuvens
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2.2.6 Tipos de chuvas

As chuvas são classificadas de acordo com sua gênese e podem ser de origem 
térmica ou convectiva; orográfica ou de relevo; ou de origem frontal. Assim como 
há pouco estudamos, apenas a existência de uma nuvem não é o suficiente para que 
haja precipitação, pois as gotículas das nuvens normalmente são muito pequenas 
para conseguirem romper com as barreiras das correntes de ar ascendente.

Para que possam ser precipitadas as gotas de chuva (assim como os flocos de 
neve) devem crescer suficientemente para serem capazes de atingir a superfície 
antes de se evaporarem na atmosfera. De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira 
(2007, p. 70):

Assim, é necessário que as minúsculas gotas cresçam o suficiente para que 
possam cair na forma de chuva e vir a atingir o chão. Os cristais de gelo podem 
crescer de maneira similar às gotas de chuva, mas ao invés de incorporarem gotículas, 
incorporam outros cristais, formando os flocos de neve e, se a temperatura entre a 
nuvem e a superfície estiver igual ou abaixo de 0°C, haverá precipitação nival (ou 
seja, precipitação na forma de neve). Em nuvens cumulonimbus, que têm um grande 
desenvolvimento vertical (entre sua base e topo pode haver mais 5.000m) e são 
formadas por correntes convectivas ascendentes e descendentes muito velozes, as 
gotas de chuva podem ser levadas para setores da nuvem em que a temperatura 
esteja abaixo de 0°C, congelando-as e formando pelotas de gelo que precipitam na 
forma de granizo. Neste ponto, uma distinção conceitual se faz necessária. Esses 
três tipos de precipitação que observamos até então (chuva, neve e granizo) vamos 
considerar como precipitação meteórica, pois “em alguns livros de Meteorologia, 
classifica-se orvalho, neblina e também geada como formas de precipitação de água 
na atmosfera” (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p.65). O orvalho corresponde 
à condensação do vapor d’água sobre uma superfície, assim como a neblina, já a 
geada corresponde à sublimação (do estado gasoso para o sólido), ou seja, o termo 

Na formação da nuvem, pequeninas gotas e diminutos 
cristais de gelo rapidamente condensam-se e sublimam-se ao 
redor dos núcleos de condensação e sublimação, crescendo 
molécula por molécula, sem atingirem o tamanho adequado 
para se precipitarem. Contudo, algumas gotas e cristais 
crescem o suficiente para começarem uma queda apreciável. 
Em suas quedas, vão agregando as moléculas que encontram 
no caminho, o que permite que elas rapidamente cresçam 
para gotas maiores, conseguindo atingir a superfície na forma 
de chuva.
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precipitação não é muito adequado para se referir ao orvalho, a neblina e a geada 
(pois a palavra precipitação exprime a ideia de algo que cai com grande velocidade).

Vamos, agora, estudar os tipos de chuva.

2.2.6.1 Chuva Convectiva

2.2.6.2 Chuva Orográfica

A precipitação é decorrente do movimento vertical ascendente do ar aquecido 
pelo Sol. Ao subir, o vapor d’água contido no ar origina nuvens que podem ter dezenas 
de quilômetros de diâmetro e de altura. São chuvas típicas do verão brasileiro e 
geralmente são acompanhadas de raios e ventos. Observe a figura 2.12:

Ocorre devido à ação física do relevo que atua como uma barreira que força a 
elevação do ar úmido e quente. Este ar ascendente próximo às encostas resfria-se, 
acarretando na saturação do vapor e possibilitando a formação de nuvens e, com 
a continuidade do processo, ocorrem chuvas. A vertente a barlavento recebe mais 
chuva que a sotavento. Observe a figura 2.13:

Fonte: O autor (2013).

Figura 2.12 – Chuva Convectiva

Fonte: O autor (2013).

Figura 2.13 – Chuva Orográfica
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2.2.6.3 Chuva Frontal

Também são conhecidas como Chuva Ciclônica. São decorrentes do encontro 
de massas ar de características distintas, uma quente e outra fria. A massa de ar frio, 
mais densa, força a ascensão da massa de ar quente que se resfria e se condensa,  
resultando em precipitação. É muito comum, principalmente no inverno, nas regiões 
Sul e Sudeste do país. Observe a figura 2.14:

Já que estamos trabalhando com a precipitação, vamos também estudar um 
pouco sobre a umidade da atmosfera.

Fonte: O autor (2013).

Figura 2.14 – Chuva Frontal

1. Na Serra do Mar, que geomorfologicamente é uma escarpa, 
é uma forma do relevo geográfico que possui cerca de 1.500 
km ao longo do litoral brasileiro, estendendo-se do litoral do 
Rio de Janeiro até o estado de Santa Catarina. É um local onde 
é muito comum episódios de precipitação e de nevoeiros. 
A partir de seus conhecimentos sobre os tipos de chuvas, 
explique o motivo de ocorrência constante de precipitações 
na Serra do Mar.
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2. As massas de ar são amplas porções da atmosfera com 
características uniformes de temperatura e pressão. Para que 
isso seja possível, é necessário que permaneçam estacionárias 
durante um tempo em um determinado lugar. Em nosso país, 
temos a atuação de cinco massas de ar e, sobre o assunto, analise 
as assertivas a seguir e assinale a alternativa correspondente:
I – A Massa Tropical Atlântica origina-se no Oceano Atlântico e 
atua na faixa litorânea do Nordeste ao Sul do país.
II – A Massa Polar Atlântica é uma massa fria e úmida que 
atua nas regiões Sul e Sudeste, levando umidade e baixas 
temperaturas. Pode atingir a Amazônia no inverno, originando 
o fenômeno da friagem.
III – A Massa Tropical Continental é uma massa quente, 
originada na Amazônia Ocidental, que atua sobre todas as 
regiões do país.
IV – A Massa Equatorial Atlântica é originada na Depressão do 
Chaco, é quente e seca e atua basicamente em sua área de 
origem, causando longos períodos quentes e secos no sul da 
região Centro-Oeste e no interior das regiões Sul e Sudeste.

Estão corretas apenas:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) I e IV.

2.2.7 Umidade atmosférica

A água está em constante movimentação em nosso planeta em um ciclo 
fechado que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse movimento é 
propiciado principalmente pelo aquecimento da Terra pelo Sol, pelo movimento de 
rotação terrestre e pela força da gravidade.

A água está presente naturalmente nos três estados da matéria (sólido, líquido 
e gasoso) e na atmosfera as moléculas do vapor d’água se misturam com os 
outros gases. É comum que as pessoas, ao verem a água fervendo, como em uma 
chaleira, por exemplo, associem a nuvenzinha que se forma com o vapor d’água, 
mas essa ideia é falsa, pois, na verdade, o vapor de água não é visível a olho nu. O 
que se vê na chaleira é, na verdade, minúsculas gotículas de água provenientes da 
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rápida condensação do vapor que passou a entrar em contato com a temperatura 
ambiente, muito mais fria.

A água pura é límpida e cristalina, insípida e inodora, que se solidifica a 0°C e ferve 
a 100°C. Apresenta um calor específico elevado, o que significa que a água pode 
absorver e ceder bastante calor sem mudar de estado da matéria. Para a existência 
da vida isso é muito importante, pois, com um calor latente de vaporização de 539,6 
cal/g e um calor latente de fusão de 79,7 cal/g (que são valores elevados), evita-se o 
superaquecimento e o congelamento dos corpos com certa eficiência, na verdade, 
necessita de longas exposições a temperaturas muito altas ou muito baixas para o 
superaquecimento ou congelamento. Esta propriedade justifica a importância da 
água para a regulação térmica do planeta.

A água em estado de vapor é muito importante para o comportamento da 
atmosfera. A evaporação da água, na verdade, não depende apenas da quantidade 
de calor recebida, mas também da temperatura do ar, da velocidade do vento e da 
umidade relativa. Quando em estado de vapor, as moléculas de água se misturam 
à atmosfera e, embora não possam ser vistas, sua ocorrência é percebida pelo 
conforto ou desconforto térmico que produz. 

A água evapora-se não apenas dos oceanos, mas também dos reservatórios dos 
continentes (como o solo, rios, lagos) e soma-se a uma parcela importante de água 
que é liberada pela atividade biológica, sobretudo das plantas por meio da respiração. 
Esse processo é chamado de evapotranspiração.

Além da evaporação e da evapotranspiração podemos identificar também a 
sublimação como um dos fenômenos de introdução do vapor de água na atmosfera. 
A sublimação corresponde à passagem do estado sólido diretamente para o estado 
de vapor, sem passar pelo estado líquido e é comum ocorrer em áreas de neves 
eternas (em picos de montanhas) ou nas calotas polares (a sublimação do estado 
sólido para o de vapor necessita de 680 calorias por grama). Podemos inferir, dessa 
forma, que a água em estado de vapor na atmosfera corresponde à umidade.

O vapor d’água é menos denso que o ar, por isso ascende. Conforme vai subindo 
vai encontrando temperaturas mais baixas e o vapor de água começa a mudar de 
estado, do gasoso para o líquido, em um processo que é chamado de condensação, 
mediante a perda do calor latente de evaporação, formando as nuvens. “A energia 
liberada para o ambiente quando ocorre a condensação é aquela que dele foi 
absorvida pela evaporação, e envolve as mesmas 600 cal/g de água. Portanto, a 
condensação, ao transformar calor latente em calor sensível, estará aquecendo 
o ar” (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 60). As nuvens, portanto, não são 
formadas pela água em estado gasoso como muitas vezes é dito popularmente, 
assim como vimos anteriormente.

É muito comum ouvirmos nos noticiários que a umidade relativa está em tantos 
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por cento, mas o que significa isso? Primeiro, vamos destacar que a umidade do 
ar é a quantidade de vapor de água que existe na atmosfera. Vamos ver o que é a 
umidade absoluta, específica e relativa do ar.

• Umidade Absoluta – é a quantidade absoluta de água em uma porção da 
atmosfera, ou seja, a quantidade de vapor de água presente no ar. É expressa em 
gramas por metro cúbico.

• Umidade Específica – indica quantas gramas de vapor de água existe em cada 
quilograma de ar úmido. É expressa na razão de quilogramas de vapor de água por 
quilograma de ar úmido.

• Umidade Relativa – refere-se a uma relação entre o vapor existente no ar e 
seu ponto de saturação, ou seja, demonstra em porcentagem a quantidade de 
vapor presente no ar em relação ao máximo de vapor possível haver no mesmo. É 
expressa em percentual.

Nesta unidade, você aprendeu que:
• O que é pressão atmosférica.
• Que os ventos são formados devido às diferenças de pressões 
na atmosfera.
• Que em um mapa as diferentes pressões são representadas por 
isolinhas que fecham-se em si mesmas, chamadas de isóbaras.
• A relação entre a temperatura e a pressão do ar.
• Quais são os tipos de ventos.
• O que é o efeito de Coriolis.
• O que são os ciclones e os ciclones extratropicais.
• A circulação geral da atmosfera e as células atmosféricas.
• O que são as Correntes de Jato.
• O que são as massas de ar e quais são aquelas que atuam na 
formação do clima brasileiro.
• Que as frentes podem ser quentes ou frias e que elas modificam 
o tempo atmosférico por onde passam.
• Quais são os tipos de nuvens.
• Quais são os tipos de chuva.
• O que é umidade atmosférica.
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Nesta unidade você pôde estudar como é complexo o dinamismo 
dos movimentos de determinadas porções da atmosfera e 
o quanto isso é importante para a manutenção das trocas de 
calor entre as diferentes regiões do planeta, bem como para a 
configuração dos climas. Essa compreensão é fundamental para 
aqueles que pretendem analisar a dinâmica climática da Terra (ou 
mesmo de uma determinada região), mas vale lembrar que esse 
material aqui apresentado é introdutório, por isso, lhe convido 
a analisar as referências bibliográficas utilizadas para que você 
possa se aprofundar um pouco mais no assunto.

1. Os ventos alísios são um tipo de vento que se deslocam 
de zonas subtropicais em direção ao Equador. Devido ao 
movimento de rotação da Terra, eles sofrem desvios, sendo 
que, no Hemisfério Norte se originam ventos de Nordeste e 
no Hemisfério Sul originam ventos de Sudeste. A respeito dos 
alísios, analise as alternativas a seguir e assinale a que estiver 
correta:

a) Os ventos alísios são formados quando a zona de baixa 
pressão subtropical os forçam a rumarem em direção Norte 
até chegarem ao Equador.
b) Por serem ventos intermitentes não é possível sua utilização 
para a geração de energia eólica no Brasil.
c) O Efeito de Coriolis, que é uma força inercial, atua fazendo 
com que o vetor de velocidade no Hemisfério Norte atue à 
direita e à esquerda no Hemisfério Sul, interferindo na direção 
dos alísios.
d) Os alísios são ventos de altas altitudes, que sopram próximo 
a tropopausa, sempre acima dos 5.000m.
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e) Os ventos alísios são um tipo de vento local formado em 
áreas de alta temperatura e de baixa umidade, responsável 
por elevar rapidamente as temperaturas no sul da Europa 
durante o verão boreal.

2. Os ciclones tropicais são centros ciclônicos quase 
circulares de baixa pressão que podem acarretar em severos 
danos quando se deslocam para áreas povoadas. Sobre os 
ciclones tropicais, analise as alternativas a seguir e assinale a 
que estiver correta:

a) Os ciclones tropicais são formados em áreas de terras 
emersas, sobretudo em áreas de latitude superior a 30°.
b) Os ciclones tropicais são formados sobre os oceanos e 
quanto mais aquecidas as águas superficiais dos oceanos, 
maior será a potência dos ciclones.
c) Os ciclones tropicais possuem uma força tão devastadora 
que são capazes de vencer a força de Coriolis, ou seja, em 
ambos os hemisférios possuem rotação para o mesmo lado.
d) O Atlântico Sul é onde ocorre o maior número de ciclones 
tropicais com prejuízos aos moradores de áreas litorâneas.
e) Os ciclones tropicais são muito comuns no interior dos 
EUA e são o resultado do choque de uma massa de ar frio que 
se desloca de norte para o sul com uma massa de ar quente 
que se desloca de sul para norte.

3. A Circulação Geral da Atmosfera é o resultado, 
principalmente, das diferentes pressões atmosféricas 
existentes no planeta Terra e do movimento de rotação que 
o planeta realiza sobre seu próprio eixo imaginário. Sobre o 
assunto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 
correspondente:
I – Devido às diferenças de pressão, porções da atmosfera 
se deslocam e ascendem a camadas mais superiores da 
atmosfera, formando células atmosféricas.
II – A Zona de Convergência Intertropical é caracterizada 
por ser uma zona de ampla calmaria onde episódios de 
precipitação são bem raros.
III – A chamada alta subtropical, próximo às latitudes 30° 
Norte e 30° Sul que fazem com que os ventos soprem para as 
latitudes mais altas.
IV – A frente polar é o resultado do encontro e uma massa 
polar fria que se defronta com outra tropical e quente.
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Estão corretas apenas:

a) I e II
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, III e IV
e) Todas estão corretas

4. As massas de ar são definidas por Mendonça e Danni-
Oliveira como “[…]uma unidade aerológica, ou seja, uma 
porção da atmosfera, de extensão considerável, que possui 
características térmicas e higrométricas homogêneas”. A 
partir do exposto, analise as alternativas a seguir e assinale a 
que estiver correta:

a) As massas de ar normalmente são formadas em regiões de 
relevo muito acidentado e de grande instabilidade atmosférica.
b) Os locais onde as massas de ar são formadas são conhecidos 
como regiões de origem.
c) Todas as massas de ar que são formadas sobre os continentes 
têm como características térmicas e higrométricas o fato de 
serem quentes e secas.
d) As massas de ar apenas são formadas entre as latitudes de 
30° e 60°.
e) As massas de ar são porções da atmosfera de qualquer 
tamanho, ou seja, um metro cúbico de ar já pode ser 
considerável uma massa de ar.

5. A precipitação pode ser compreendida como o fenômeno 
de retorno da água da atmosfera para a superfície e pode 
ocorrer na forma de neve, chuva ou granizo. No que diz 
respeito aos tipos de chuvas, analise as colunas a seguir e 
assinale a alternativa correspondente: 

Coluna 1
I – Chuva Convectiva
II – Chuva Orográfica
III – Chuva Frontal

Coluna 2 
A – Ocorrem devido à ação física do relevo que atua como 
uma barreira que força a elevação do ar úmido e quente. Este 
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ar ascendente próximo às encostas resfria-se, acarretando na 
saturação do vapor e possibilitando a formação de nuvens e, 
com a continuidade do processo, ocorrem chuvas.
B – São decorrentes do encontro de massas ar de 
características distintas, uma quente e outra fria. A massa de 
ar frio, mais densa, força a ascensão da massa de ar quente 
que se resfria e se condensa, resultando em precipitação.
C – A precipitação é decorrente do movimento vertical 
ascendente do ar aquecido pelo Sol. Ao subir o vapor d’água 
contido no ar, origina nuvens que podem ter dezenas de 
quilômetros de diâmetro e de altura.

A associação correta entre as colunas 1 e 2 está na letra:
a) I – A; II – B; III - C
b) I – B; II – C; III - A
c) I – C; II – A; III - B
d) I – C; II – B; III – C
e) I – A; II – C; III – B
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Unidade 3

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

Nesta primeira seção vamos iniciar o estudo abordando a intenção 
que muitos pesquisadores possuem de identificar e, na sequência, 
delimitar regiões da superfície terrestre onde o clima possui características 
semelhantes, ou seja, de definir regiões climáticas.

Ainda nesta seção, estudaremos os aspectos positivos e os aspectos 
negativos que envolvem uma proposta de modelo de classificação 
climática. Além disso, abordaremos também a existência de duas 
grandes abordagens de classificação climática: a abordagem genética e 
a abordagem genérica.  

Seção 3.1 | Classificações Climáticas

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, estudaremos que, ao longo da história, muitos pesquisadores 

se propuseram a elaborar modelos que classificavam os climas existentes 
na superfície terrestre. Durante este estudo, veremos que existiram diversos 
modelos apresentados, nenhum dos quais, no entanto, esteve livre de críticas 
pela comunidade científica.

Conheceremos os principais modelos de classificações climáticas 
apresentadas ao longo da história e, durante o estudo, perceberemos que, 
de acordo com a intenção e a metodologia da elaboração dos modelos de 
classificação, foram utilizadas diferentes informações relacionadas ao clima, 
como médias de temperatura, médias de precipitação, movimentações de 
massas de ar, entre outras. 

Veremos ainda que, embora tenham sido produzidos muitos esquemas 
de modelos de classificação climática, existem apenas duas abordagens 
fundamentais quanto à classificação climática: a abordagem genética e a 
abordagem genérica.  

Por fim, conheceremos uma proposta de classificação climática para o 
território brasileiro.

Valquíria Pires Garcia



Na segunda seção, vamos conhecer o modelo de classificação climática 
genética apresentada por Arthur Strahler.

Começaremos abordando a metodologia utilizada por Strahler em sua 
classificação, baseada em fatores ou controles climáticos (centro de ação, 
massas de ar e processos frontológicos) e ainda em índices de precipitações.

Por fim, veremos os três grandes grupos climáticos apresentados por 
Strahler, bem como sua subdivisão em 14 regiões climáticas

Na quarta seção vamos abordar uma proposta de classificação climática 
do território brasileiro que pode ser utilizada em sala.

Nesse estudo veremos que, graças à grande extensão do seu território, o 
Brasil apresenta um número relativamente grande de tipos de climas atuantes.

O estudo da classificação climática do território brasileiro, nesta unidade, 
é importante para se compreender que, quanto maior for a área da superfície 
terrestre estudada, no caso das classificações que abarcam toda a superfície 
terrestre, maior também será o nível de generalizações das caraterísticas 
climáticas atribuídas. No caso do Brasil, cuja área de estudo é bem menor, 
as generalizações são menores, razão pela qual é possível identificar tipos 
climáticos mais específicos.

Seção 3.2 | Classificação Genética: Strahler 

Na terceira seção, vamos estudar os modelos de classificação climática 
genérica apresentados por Köppen e Thornthuwaite.

Iniciaremos apresentando o modelo proposto por Köppen baseado em 
uma metodologia que associou índices de temperatura, de precipitação e 
ainda o tipo de vegetação natural presente na área estudada. Veremos que a 
proposta de Köppen resultou em cinco grandes grupos climáticos, que, por 
sua vez, foram divididos em subgrupos.

Adiante, estudaremos a classificação climática elaborada por 
Thornthuwaite. Veremos que o modelo de Thornthuwaite está baseado na 
relação entre índice de umidade e de evapotranspiração potencial.

Seção 3.3 | Classificação Genérica: Wilhelm Köppen e C. W. 
Thornthuwaite

Seção 3.4 | Classificação Climática do Território Brasileiro
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Introdução à unidade

A observação e a constatação de que a superfície terrestre possui diferentes tipos 
de clima é uma prática muito antiga. Os gregos antigos, entre os quais Aristóteles 
(aproximadamente 350 a.C.), baseando-se no calor percebido, já classificavam 
diferentes áreas conhecidas como zonas tórridas, temperadas e frígidas.

Com o passar do tempo e, sobretudo, com a expansão do mundo conhecido, 
novas percepções e constatações foram sendo construídas, como as mudanças 
nas características climáticas de acordo com diferentes latitudes, a influência da 
proximidade de grandes corpos de água, da altitude do relevo e ainda da direção 
dos ventos.

No entanto, muitas questões sempre estiveram presentes no dia das sociedades 
humanas, entre elas as seguintes: “existem diferentes tipos de climas em nosso 
planeta?”, “como será possível diferenciar os tipos de climas existentes na superfície 
da Terra?”, “será possível criar um modelo de classificação climática?”. 

Você mesmo já deve ter se questionado sobre as diferenças existentes entre o 
clima do lugar onde você mora e o clima de outros lugares do planeta.

Ao longo do tempo, os avanços científicos propiciaram o desenvolvimento de 
uma grande variedade de instrumentos meteorológicos, como o pluviômetro, o 
barômetro e o termômetro, que possibilitaram o fornecimento de uma vasta rede 
de dados meteorológicos e climáticos de diferentes áreas da superfície do planeta.  

O que se percebe é que, embora exista essa vastidão de dados disponíveis, um 
dos grandes desafios da Climatologia é construir modelos que classifiquem os 
diferentes tipos de climas existentes na Terra. 

Muitos modelos de classificações climáticas já foram propostos, a maioria dos 
quais utilizando uma grande variedade de dados meteorológicos e climáticos 
com o objetivo de estabelecer associações e agrupamentos distintos de climas 
nomeados e localizados espacialmente.

Nesta unidade vamos conhecer algumas das classificações climáticas mais 
conhecidas mundialmente. Além disso, vamos conhecer também a proposta de 
um modelo de classificação para o território do Brasil.

Bons estudos! 
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Seção 3.1

Classificações Climáticas

Sabemos que existe uma grande variedade de tipos de climas na Terra. Além disso, 
sabemos também que dois lugares da superfície do planeta não possuem climas 
exatamente iguais. No entanto, é possível identificar e delimitar regiões climáticas, ou 
seja, porções da superfície terrestre onde a inter-relação entre elementos e fatores 
climáticos criem condições climáticas semelhantes e diferentes das áreas ao redor. 

A necessidade de criar modelos, baseados em critérios científicos, que agrupem 
corretamente elementos e fatores climáticos, fez com que surgissem diferentes 
modelos de classificações climáticas, entre os quais os modelos que vamos estudar 
nesta Unidade.

Vamos conhecer a seguir um pouco mais sobre as classificações climáticas 
apresentadas pela Climatologia.

Introdução à seção

3.1.1 Objetivos e problemas das classificações climáticas

Todas as classificações climáticas apresentadas pela Climatologia possuem um 
principal objetivo que, de acordo com Ayoade (1986, p. 225), é produzir um modelo 
eficiente que organize a imensa diversidade de dados climáticos existentes e, assim, 
proporcione uma melhor compreensão das variações do clima no mundo.

Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 114) complementam essa ideia:

Nesse sentido, por meio de uma classificação climática, grande parte do volume 
de dados pesquisados seria ordenada metodologicamente e proporcionaria uma 
melhor compreensão das manifestações climáticas existentes na superfície terrestre.

[...] Assim, a classificação climática resulta da necessidade de sintetizar e 
agrupar elementos climáticos similares em classes ou tipos climáticos, 
a partir dos quais as regiões climáticas são mapeadas, o que permite 
olhar a superfície da Terra como um mosaico composto por unidades 
climáticas individualizadas e complementares
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Antes de estudarmos efetivamente alguns modelos de 
classificações climáticas, vamos realizar uma reflexão 
envolvendo o tema proposto nesta Unidade.
Sabendo que o principal objetivo das classificações climáticas 
é proporcionar uma melhor compreensão das manifestações 
climáticas, reflita sobre os benefícios que essas classificações 
proporcionam para as atividades humanas, como agricultura, 
planejamento urbano, estudos sobre o desenvolvimento e 
distribuição da fauna e flora terrestre.

Elaborar uma classificação climática não é uma tarefa simples. Embora seja um 
procedimento muito importante, ela engendra uma série de inconvenientes, como 
o risco de provocar generalizações excessivas, prevalecer a subjetividade diante da 
análise de dados climáticos e, principalmente, apresentar um estudo que, ao longo do 
tempo, se tornará ultrapassado diante da própria dinâmica da natureza nas alterações 
climáticas.

Ayoade (1986, p. 225) expõe essa questão com detalhes quando afirma:

De modo geral, pode-se afirmar que elementos climáticos mais utilizados para a 
elaboração de classificações climáticas em uma determinada porção da superfície 
terrestre são a temperatura e a precipitação pluvial. 

A classificação climática, apesar de ser conveniente, é um 
exercício difícil. Certos problemas enfrentados na classificação 
climática são comuns a todos os tipos de classificações, quer 
do solo, quer da vegetação. Temos de reconhecer o fato de 
que todas as classificações são artificiais até o ponto em que 
impomos uma ordem (fronteira) a uma complexidade ou a 
um continuum. [...] De fato, a classificação é mais um produto 
da engenhosidade humana do que um fenômeno natural. [...] 
O clima também é dinâmico, não estático, assim, ele flutua e 
varia com o decorrer do tempo. 
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Para Mendonça e Danni-Oliveira (2007), a primeira manifestação de uma proposta 
de regionalização climática tendo a temperatura como critério foi o estabelecimento 
das zonas térmicas terrestres com base na simetria entre as isotermas e os paralelos. 

Em razão de os raios solares atingirem de maneira desigual a superfície terrestre, 
fato decorrente, sobretudo, do formato esférico do planeta, pode-se identificar três 
principais zonas térmicas: as áreas mais quentes (zonas tropicais), as áreas com 
temperaturas mais amenas, ou seja, áreas de latitude média (zonas temperadas) e as 
áreas frias, chamadas áreas polares (zonas polares).

No entanto, grande parte dos modelos de classificação climática existentes 
atualmente considera, além de apenas a temperatura, outros elementos climáticos, 
como a precipitação pluvial e a vegetação.

Além disso, é importante ressaltar que, além de valores absolutos de temperatura e 
de precipitação, algumas classificações climáticas consideram também as alterações 
sazonais desses elementos climáticos ao longo do ano e, ainda, as mudanças ocorridas 
ao longo de vários anos, decorrentes principalmente da dinâmica atmosférica.

Assim, de acordo com a metodologia utilizada pela classificação climática, teremos 
diferentes abordagens, ou seja, uma abordagem genética ou uma abordagem genérica.

Vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas abordagens no próximo item. 

3.1.2 Abordagem Genética e Abordagem Genérica

Atualmente, identificamos duas abordagens em Climatologia que realizam a 
elaboração de classificações climáticas, são elas a abordagem genética e a abordagem 
genérica. 

A abordagem genética, também conhecida pelo nome dinâmica, baseia-se na 
análise de fatores climáticos para compreender a origem dos diferentes tipos de 
climas presentes na superfície do planeta. Ayoade (1986, p. 226) identifica esses fatores 
como: padrões de circulação aérea, a radiação líquida e os fluxos de umidade. 

Desse modo, a abordagem genética entende que a circulação e a dinâmica 
atmosférica são responsáveis pela origem dos fenômenos climáticos que, depois de 
analisados, fornecem informações para a construção de um modelo classificatório do 
clima.

Já na abordagem genérica, também chamada de abordagem empírica, a 
elaboração dos modelos estrutura-se na análise de elementos climáticos, como 
temperatura e precipitação e também a influência que esses elementos exercem, por 
exemplo, sobre a vida humana e a vegetação. 

O que se percebe é que a quantidade de classificações climáticas baseadas em 
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uma abordagem genética é muito menor que o número dos modelos de classificação 
estruturados na abordagem genérica.

Para se ter uma ideia, de aproximadamente 170 classificações climáticas já 
produzidas, apenas vinte e uma (21) são consideradas modelos genéticos. O restante 
se enquadra dentro dos modelos genéricos.

Mas porque existe essa diferença tão grande?

O que acontece é que dados sobre fatores climáticos são muito mais difíceis de 
encontrar do que dados sobre elementos climáticos. De acordo com Ayoade (1986, 
p. 226):

Mendonça e Danni-Oliveira (2007) vão além e afirmam ainda que os modelos de 
classificação climáticos genéricos são em maior quantidade porque são mais fáceis de 
serem utilizados em razão de fazerem uso de elementos quantitativos, ou seja, valores 
médios dos elementos do clima para definir a variedade de diferentes tipos de climas 
existentes.

No entanto, as críticas perante a abordagem genérica não são poucas. Muitos 
estudiosos do clima afirmam que essa abordagem, ao buscar a definição de dados que 
caracterizam as condições médias da atmosfera em determinado local, não consegue 
explicar a origem dos diferentes tipos de climas terrestres, como acontece com a 
abordagem genética. Além disso, é estática e não permite caracterizar a dinâmica dos 
fenômenos climáticos globais. 

[...] Dado que os controles [fatores] de clima são muito mais 
difíceis de medir do que os elementos climáticos, há uma 
escassez de dados adequados para a maioria das regiões 
da Terra. Dessa forma, a maior parte das classificações 
climáticas adotou a abordagem empírica para a qual há maior 
disponibilidade de informações. 

Para Mendonça e Danni-Oliveira (2007), um tipo de 
abordagem classificatória do clima adota a circulação e a 
dinâmica atmosférica como a base de sua pesquisa, razão 
pela qual ela explica sua classificação de modo qualitativo.



Classifi cação Climática

U3

127

Entres as abordagens empíricas existentes, vamos conhecer nesta Unidade a 
classificação climática de Köppen e de Thornthwaite. E, na sequência, vamos estudar 
a classificação climática genética de Strahler.

A outra abordagem, por sua vez, toma a análise de elementos 
atmosféricos com base em expressões numéricas ou 
matemáticas como fundamento de seus estudos, razão pela 
qual é conhecida como uma abordagem quantitativa.
Com base no que você estudou até o momento, como você 
enquadraria a abordagem genética e a abordagem genérica 
nessa perspectiva apresentada por Mendonça e Danni-
Oliveira?
Imagine que você fosse contratado para realizar um estudo 
sobre as características climáticas da região onde mora. 
Por qual tipo de abordagem você optaria: uma abordagem 
qualitativa ou uma abordagem quantitativa?  

3.1.3 Climogramas

Uma das maneiras de se conhecer o regime das precipitações e das temperaturas 
que caracterizam o clima de uma determinada localidade é por meio de um gráfico 
chamado climograma.

Os climogramas normalmente representam a média mensal de temperatura e 
de precipitação de um determinado local da superfície terrestre no período de um 
ano. Os valores de precipitação costumam ser representados por meio de colunas 

verticais e a temperatura por linhas. 

Analisando um climograma 
podemos identificar, por exemplo, 
períodos de estiagem ou de 
maior concentração de chuvas, 
meses mais quentes ou então de 
temperaturas mais amenas, entre 
outras características.

Veja o climograma a seguir 
da cidade de Porto Velho, em 
Rondônia.Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 157).

Figura 3.1 – Climograma de Porto Velho, 
Rondônia (Brasil)
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Observando esse climograma, podemos perceber que em Porto Velho os meses 
de junho, julho e agosto apresentam os menores volumes de chuvas. Já o período de 
novembro até março, são registrados os maiores volumes de precipitação. Quanto 
à temperatura, podemos verificar que há pouca variação ao longo do ano, ou seja, a 
temperatura se mantém em aproximadamente 24°C a 24°C ao longo do ano.

Depois da leitura das informações apresentadas no climograma, podemos refletir 
sobre algumas características do meio natural existentes no local representado, como 
qual tipo de vegetação melhor se desenvolveria na região; qual tipo de cultivo agrícola, 
praticada pela população local, melhor se desenvolveria naturalmente na área; entre 
outros. 

Para conhecer climogramas de diferentes municípios brasileiros, acesse o 
site Climatempo. Nele faça a busca do município desejado e, em seguida, 
entre no link “Média Mensal Climática nos últimos 30 anos”. Disponível 
em: <http://www.climatempo.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2015.

1. Atualmente, há duas abordagens em Climatologia que 
realizam a elaboração de classificações climáticas. Assinale a 
alternativa que identifica corretamente quais são essas duas 
abordagens.
a) Abordagem genética e abordagem genérica.
b) Abordagem internalista e abordagem externalista.
c) Abordagem endógena e abordagem exógena.
d) Abordagem primária e abordagem secundária.
e) Abordagem possibilista e abordagem determinista.

2. Dois elementos climáticos são mais utilizados para a 
elaboração de classificações climáticas. Quais são eles?

a) Pressão atmosférica e umidade.
b) Temperatura e precipitação pluvial.
c) Evapotranspiração potencial e temperatura.
d) Altitude e latitude.
e) Massas de ar e temperatura.
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Seção 3.2

Classificação Genética: Arthur Strahler 

Uma das classificações climáticas genéticas mais conhecida no mundo é o modelo 
proposto pelo geógrafo Arthur Strahler (1918–2002).

Conforme estudaremos mais adiante, em sua classificação Strahler privilegiou a 
influência da dinâmica das massas na definição dos climas terrestres. Desse modo, na 
metodologia adotada por Strahler, a circulação e a dinâmica atmosférica tornaram-se 
mais importantes do que dados matemáticos voltados para cálculos de médias de 
temperaturas e precipitações.

Introdução à seção

Neste estudo vamos verificar que a classificação de Strahler identifica três regiões 
climáticas no planeta, diferenciando-se, principalmente, conforme as mudanças de 
latitudes na superfície terrestre e também de acordo com a influência da massa de 
ar predominante.  

Uma das críticas realizadas por muitos estudiosos sobre a 
classificação climática de Strahler diz respeito à definição 
dos limites dos tipos climáticos apresentada.
De acordo com essa crítica, a classificação de Strahler, sendo 
baseada na dinâmica das massas de ar, falha ao definir os 
limites dos tipos climáticos. 
Diante disso, reflita sobre a seguinte questão: 
Como sabemos, as massas de ar não possuem limites 
definidos com precisão. Desse modo, como seria possível 
definir tipos climáticos a partir da dinâmica desse fenômeno 
atmosférico?
O artigo disponível no site <http://www.revista.ufpe.br/
rbgfe/index.php/revista/article/view/89/81> (acesso em: 23 
set. 2015) apresenta mais informações sobre essa crítica.
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3.2.1 Classificação Climática Proposta por Strahler

De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 126), a classificação 
climática proposta por Strahler é baseada em informações referentes às precipitações 
registradas em determinadas áreas e também em controles climáticos (centros de 
ação, massas de ar e processos frontológicos). Para Mendonça e Danni-Oliveira 
(2007), os grandes domínios climáticos do mundo propostos por Strahler tiveram

Strahler apresentou uma classificação composta por três grandes grupos 
climáticos: climas das latitudes baixas, clima das latitudes médias e por fim, clima das 
latitudes altas. No entanto, esses três grupos possuem uma subdivisão com 14 tipos 
de climas individuais e ainda um grupo em especial formado por áreas influenciadas 
por dinâmicas atmosféricas próprias de relevo com elevadas altitudes.

O diagrama a seguir mostra os três grupos climáticos de Strahler.

[...] como fundamento os conhecimentos sobre a circulação geral 
da atmosfera, associada à origem, à natureza, ao movimento das 
massas de ar e às perturbações frontais, responsáveis pela gênese 
dos sistemas atmosféricos [...]. Trata-se de uma classificação 
explicativo-descritiva, que tem como base as causas e os 
efeitos determinados pela circulação atmosférica secundária. 
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 127).

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 127).

Figura 3.2 – Circulação Atmosférica e Grupos Climáticos
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Veja no Quadro 3.1 a seguir a classificação climática de Strahler, com os três 
grupos e suas subdivisões. `

– Climas das latitudes baixas

Áreas diretamente influenciadas por massas de ar equatoriais e tropicais. Em 
geral, possuem elevadas temperaturas e maior variação nos níveis de precipitação. 
Veja o climograma a seguir que caracteriza esse clima.

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os três principais grupos.

Climas das latitudes baixas

Equatorial úmido

Litoral determinado pelos alíseos

Desertos e estepes tropicais

Deserto da costa ocidental

Savana tropical

Climas das latitudes médias

Subtropical úmido

Marítimo da costa ocidental

Mediterrâneo

Deserto e estepe das latitudes médias

Continental úmido

Climas das latitudes altas

Continental subártico

Marítimo subártico

Tundra

Calotas polares

Principais zonas em grandes alturas

Quadro 3.1 – Classificação climática de Strahler

Fonte: Ayoade (2002, p. 152).



Classifi cação Climática

U3

132

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 130).

Figura 3.3 – Climograma de Belize (Honduras)Figura 3.3 – Climograma de Belize (Honduras)

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 132).

Figura 3.4 – Charleston, Carolina do Sul (Estados Unidos)

– Climas das latitudes médias

Tratam-se de climas influenciados por massas de ar tropicais e polares. De modo 
geral, possuem temperaturas mais amenas se comparada os climas das latitudes 
baixas. Veja o climograma a seguir que caracteriza esse clima.

– Climas das latitudes altas

Correspondem a climas influenciados por massas de ar polares, árticas e antárticas, 
atingidas por baixas temperaturas e precipitações reduzidas. Veja o climograma a 
seguir que caracteriza esse clima.
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Fonte: Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 56).

Figura 3.6 – Classificação climática de Strahler

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 136).

Figura 3.5 – Climograma de Vermilion, Alberta (Canadá)

O mapa a seguir mostra a classificação climática de Strahler.
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Para conhecer o significado de diversos termos técnicos relacionados 
tanto à Meteorologia quanto à Climatologia, como balanço hídrico, 
massas de ar e pressão atmosférica, acesse o site CPTEC (Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), disponível em <http://www.
cptec.inpe.br/glossario.shtml#39> (acesso em: 23 set. 2015).

1. A classificação climática genética mais conhecida no mundo 
é o modelo proposto por Arthur Strahler. Podemos afirmar que 
essa classificação:

a) É baseada na relação entre temperatura, precipitação pluvial 
e vegetação.
b) É baseada em índices de umidade e evapotranspiração 
potencial.
c) É baseada em médias de temperatura e de precipitação 
pluvial.
d) É baseada em controles climáticos (centros de ação, massas 
de ar e processos frontológicos).
e) É baseada na pressão atmosférica e na evapotranspiração 
potencial.

2. Um dos três grupos de clima propostos por Strahler é 
caracterizado por apresentar áreas diretamente influenciadas 
por massas de ar equatoriais e tropicais. Em geral, possuem 
elevadas temperaturas e maior variação nos níveis de 
precipitação. Qual dos grupos possui essas características?

a) Climas das latitudes altas.
b) Climas das latitudes baixas.
c) Climas das latitudes média.
d) Climas das monções.
e) Climas das elevadas monções.
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Seção 3.3

Classificação Empírica: Koppen e Thornthuwaite

Wladimir Köppen (1846–1940), climatologista alemão, propôs várias classificações 
climáticas no período que se estendeu entre o final do século XIX até meados do século 
XX. Sua classificação mais conhecida, apresentada em 1918, chamada classificação 
climática de Köppen, ou então sistema de Köppen, é uma das mais utilizadas no 
mundo.

De acordo com alguns estudos, entre os quais o de Sant’anna Neto (2001, p. 05), 
Köppen foi um dos cientistas que se destacaram na sistematização teórica do estudo 
moderno do clima. Segundo Sant’anna Neto (2001, p. 5),

Introdução à seção

Desse modo, podemos perceber que Köppen apresentou grande importância 
para Climatologia.

Diferente das outras classificações, Köppen estruturou seu sistema climático 
na relação entre padrões de precipitações e temperatura. Além disso, ele ainda 
apresentou a ideia de que os diferentes tipos de formações vegetais naturais 
existentes na superfície terrestre eram o reflexo do tipo de clima no qual cada uma 
delas se desenvolvia naturalmente. Em razão dessas associações, Wladimir Köppen 
utilizou o nome de algumas formações vegetais para identificar determinados tipos 
de clima, como clima da tundra, clima da floresta tropical e clima de estepe.   
      Thornthuwaite apresentou uma primeira classificação climática em 1933. Depois 

No campo mais específico da climatologia, desde as primeiras 
concepções “climatográficas” de Humboldt, pode-se considerar 
Köppen e Hann como os dois cientistas mais relevantes no que concerne 
à sistematização e à construção das bases teóricas e metodológicas do 
estudo moderno do clima. 
Nos anos 70 do século XIX, o cientista russo Wladimir Köppen, realizava 
as primeiras observações meteorológicas em São Petersburgo, a partir 
da associação entre direção dos ventos e pressão do ar. Elaborou os 
pioneiros ensaios de climatologia sinótica (dinâmica), utilizando uma 
série temporal diária de dois anos dos elementos atmosféricos [...].
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de algumas alterações, apresentou em 1948 uma nova classificação baseada em 
dois índices climáticos, o de evapotranspiração potencial e de umidade. 

De acordo com Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 148), “O sistema de Thornthuwaite 
baseia-se no conceito da evapotranspiração potencial (ET potencial), que aproxima 
o uso de água pelas plantas da perda por evaporação que poderia ocorrer se uma 
fonte ilimitada de água estivesse disponível”.

De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 122), com os dois índices 
climáticos utilizados em sua classificação Thornthuwaite identificou a existência de 
120 tipos de climas presentes na superfície terrestre. No entanto, apenas 32 deles 
foram representados em um planisfério.

Muitas publicações, como de Ayoade (1986, p. 234), tecem críticas diante do 
modelo de classificação de Thornthuwaite. De acordo com essas publicações, os 
índices de evapotranspiração potencial em que se baseia a classificação climática 
não estão disponíveis em determinadas áreas da superfície terrestre, sobretudo em 
áreas áridas.

Evapotranspiração
A evapotranspiração corresponde a uma associação entre evaporação e 
a transpiração (perda de água pela vegetação).
Para saber mais sobre o conceito de evapotranspiração, veja o tema 
“Balanço Hídrico” no site da Ciiagro (Centro integrado de informações 
agrometeorológicas), disponível em: <http://www.ciiagro.sp.gov.br/
Definicoes/BalancoH%C3%ADdrico.htm> (acesso em: 14 ago. 2015).

Os valores de evapotranspiração potencial, sobre os quais o índice 
de umidade está baseado, não estão prontamente disponíveis em 
muitas áreas. A fórmula empírica de Thornthuwaite para calcular 
os valores desse parâmetro falhou ao construir estimativas 
satisfatórias para muitas regiões do mundo, particularmente nas 
áreas áridas e semiáridas. O índice de umidade de Thornthuwaite 
foi considerado inconsistente, estruturalmente fraco e 
teoricamente inexato [...] (AYOADE, 1986, p. 234).
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Nas próximas páginas vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema climático 
de Wladimir Köppen e de Thornthuwaite.

3.3.1 Classificação Climática Proposta por Köppen

Para Petersen, Sack e Gabler (2014), a classificação de Köppen possui vantagens 
e limitações. Uma das vantagens se refere ao fato de que, ao classificar os diferentes 
tipos de climas com base nas formações vegetais a eles associadas e também 
nas médias de precipitação e de temperatura presentes, a classificação acaba por 
propiciar uma visível distribuição espacial na superfície terrestre, pois encontra-se 
associada aos tipos de formações vegetais terrestres. 

Já a principal limitação encontra-se no fato de que, ao criar seu sistema climático, 
Köppen utilizou apenas médias mensais de temperatura e de precipitação, razão 
pela qual não conseguiu obter dados detalhados e individuais, como intensidade 
de precipitação e temperaturas extremas diárias, para poder realizar análises 
comparativas entre diferentes lugares. Desse modo, a classificação climática de 
Köppen acabou por se tornar bastante genérica.

O sistema proposto por Köppen é simples, baseado em um conjunto de letras 
maiúsculas e minúsculas que identificam os cinco grandes grupos climáticos, os 
subgrupos e, ainda, as subdivisões. 

Assim os cinco grandes grupos climáticos são identificados pelas seguintes letras 
maiúsculas: A, B, C, D e E. 

A – Climas tropicais chuvosos.

B – Climas secos.

C – Climas temperados chuvosos e moderadamente quentes.

D – Climas frios com neve e floresta.

E – Climas polares

H – Clima de altas altitudes

Esses grandes grupos são divididos em subgrupos baseados nas diferentes 
distribuições de precipitação e temperaturas. Veja o quadro a seguir.

Quadro 3.2 – Modelo de Classificação Climática  de Köppen

A CLIMAS TROPICAIS CHUVOSOS

Af Clima tropical chuvoso de floresta

Aw Clima de savana
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Am Clima tropical de monção

B CLIMAS SECOS

BSh Clima quente de estepe

BSk Clima frio de estepe

BWh Clima quente de deserto

BWk Clima frio de deserto

C CLIMAS TEMPERADOS CHUVOSOS E QUENTES

Cfa Úmido em todas as estações, verão quente

Cfb Úmido em todas as estações, verão moderadamente quente

Cfc Úmido em todas as estações, verão moderadamente frio e curto

Cwa Chuva de verão, verão quente

Cwb Chuva de verão, verão moderadamente quente

Csa Chuva de inverno, verão quente

Csb Chuva de inverno, verão moderadamente quente

D CLIMA FRIO COM NEVE-FLORESTA

Dfa Úmido em todas as estações, verão quente

Dfb Úmido em todas as estações, verão frio

Dfc Úmido em todas as estações, verão moderadamente frio e curto

Dfd Úmido em todas as estações, inverno intenso

Dwa Chuva de verão, verão quente

Dwb Chuva de verão, verão moderadamente quente

Dwc Chuva de verão, verão moderadamente frio

Dwd Chuva de verão, inverno intenso

E CLIMAS POLARES

ET Tundra

EF Neve e gelo perpétuo

Fonte: Ayoade (2002, p. 152).

Veja, a seguir, a explicação para a nomenclatura dos tipos de climas propostos 
por Köppen:

Quadro 3.3: Modelo de Classificação Climática  de Köppen (Continuação)

A O mês mais frio tem temperatura média superior a 18 0C. A isoterma de 
inverno de 18 0C é crítica para a sobrevivência de certas plantas tropicais. 
A precipitação pluvial anual é maior do que a evapotranspiração anual.

As principais categorias (isto é, A, B, C, D, E) estão baseadas 
principalmente em critérios de temperatura, da seguinte forma:
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Conheça as principais características dos cinco grupos desta classificação 
climática. 

A – Clima Tropical Chuvoso

Também chamado de clima tropical úmido, agrupa climas que apresentam 

B A evapotranspiração potencial média anual é maior do que a precipitação 
média anual. Não existe excedente de água, por isso nenhum rio perma-
nente origina-se aqui.

C O mês mais frio tem temperatura média entre -3 0C e 18 0C. O mês mais 
moderadamente quente tem uma temperatura média maior do que 10 
0C. A isoterma de 10 0C de verão correlaciona-se com o limite, na direção 
do polo, do crescimento de árvores e a isoterma de -3 0C indica o limite 
na direção do Equador do permafrost (subcamada do solo constante-
mente gelada).

E O mês mais moderadamente quente tem temperatura média menor do 
que 10 0C. O mês mais moderadamente quente de ET tem temperatura 
média entre 0 0C e 10 0C. O mês mais moderadamente quente de EF tem 
temperatura média menor do que 0 0C

D O mês mais frio tem temperatura média abaixo de -3 0C, e o mês mais 
moderadamente quente tem temperatura média maior do que 10 0C.

  As subdivisões de cada uma das principais categorias são feitas com referência a:

1. distribuição sazonal da precipitação
f = nenhuma estação seca, úmido o ano todo (A, C, D)
m = de monção, com uma breve estação seca e com chuvas intensas durante o 
resto do ano (A)
w = Chuva de verão (A, C, D)
S = estação seca de verão (B)
W = estação seca de inverno (B).
2. características adicionais de temperatura
a = verão quente, o mês mais quente tem temperatura média maior do que 22 0C
b = verão moderadamente quente, o mês mais quente tem temperatura média 
inferior a 22 0C
c = verão breve e moderadamente frio, menos do que 4 meses têm temperatura 
média maior do que 10 0C
 d = inverno muito frio, o mês mais frio tem temperatura média menor de que 
-38 0C
Nas regiões áridas (BW e BS), os seguintes subscritos são usados:
 h = quente, temperatura média anual maior do que 18 0C

 k = moderadamente frio, temperatura média anual menor do que 18 0C

Fonte: Ayoade (1986, p. 233-234).
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média de temperatura elevada ao longo do ano porém quantidades de distribuição 
de precipitação bastante desiguais. Veja o climograma a seguir.

Principais Formações Vegetais Naturais Associadas

• Clima tropical chuvoso de floresta (Tropical equatorial): vegetação tropical de 
floresta, do tipo selva.

• Clima de savana (Tropical de savana): árvores, arbustos e gramas resistentes a 
períodos de seca.

• Clima tropical de monção (Tropical de monção): vegetação que varia de selva 
à floresta de arbustos.

B – Clima Seco

Também chamado de clima árido, apresenta duas subdivisões: um grupo 
localizado entre os Trópicos de Câncer e o de Capricórnio; e o outro grupo 
encontra-se em regiões de elevadas latitudes, sobretudo no Hemisfério Norte em 
áreas do interior dos continentes.

Abriga o clima de estepe e o clima desértico, sendo a relação entre precipitação e 
a evapotranspiração potencial, fatores que definem o tipo de clima árido. De acordo 
com Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 164), no clima desértico a precipitação é menos 
que a metade da evapotranspiração potencial, já no clima de estepe, a precipitação é 
mais da metade, no entanto, é bem reduzida diante da evapotranspiração potencial. 
Veja o climograma a seguir.

Fonte: Mendonça e Danni Oliveira (2007. p. 129).

Figura 3.7 – Climograma de Iquitos (Peru)
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A partir da década de 1970, o mundo passou a se preocupar com o processo de 
desertificação que vem avançando sobre regiões de clima árido do planeta. Leia a 
citação a seguir e conheça o que significa o processo de desertificação.

Principais Formações Vegetais Naturais Associadas

• Clima quente de deserto e clima frio de deserto (Deserto): vegetação do tipo 
xerófila.

• Clima quente de estepe e clima frio de estepe (Estepe): savana ou grama baixa.

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 131).

Figura 3.8 – Climograma de Yuma, Arizona (Estados Unidos)

A desertificação é a expansão das paisagens desérticas 
relacionadas à mudança climática, porém acelerada pelas 
atividades humanas, envolvendo consequências para os seres 
humanos e o meio ambiente em longo prazo. A desertificação 
expande as margens do deserto quando as chuvas raras causam 
erosão e perda do solo, até que a maior parte da vegetação 
não pode sobreviver. Isso também aumenta a erosão do vento, 
causando tempestades de poeira e movimentos de dunas de 
areia em direção a áreas agrícolas e de pastagens. Embora 
as alterações climáticas possam alavancar o processo, ele é 
acelerado pelo desmatamento, cultivo intenso, acúmulo de 
sal no solo em razão de irrigação e sobre pastoreio de gado 
[...] (PETERSEN; SACK; GABLER, 2014, p. 166).
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Para ler mais sobre o processo de desertificação, inclusive no território 
brasileiro, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente, disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes?catid=19> (acesso em: 
14 ago. 2015).

C – Clima Temperado Chuvoso e Moderadamente Quente

Também conhecido por clima mesotérmico úmido, apresenta temperaturas 
moderadas, ou seja, não possui temperaturas elevadas semelhantes às regiões 
tropicais, porém também não registra invernos rigorosos como nas regiões de clima 
microtérmico. 

De acordo com Christopherson (2012, p. 289), o clima mesotérmico corresponde 
a um clima intermediário em que há uma grande sazonalidade.

Veja o climograma a seguir.

Principais Formações Vegetais Naturais Associadas

• Clima chuva de inverno, verão quente e clima chuva de inverno, verão 
moderadamente quente (Mediterrâneo): vegetação resistente a períodos de seca, 
formada por arbustos baixos e resistentes.

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 134).

Figura 3.9 – Climograma de Monterrey, Califórnia (Estados Unidos)
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D – Clima frio com neve e floresta

Também conhecido por clima microtérmico, apresenta invernos bem mais 
rigorosos que o clima mesotérmico. 

De acordo com Christopherson (2012, p. 295), o clima microtérmico apresenta 
invernos mais longos que os climas mesotérmicos. Além disso, possui verões 
brandos. O termo microtérmico corresponde a temperaturas frescas e frias.

Veja o climograma a seguir.

Principais Formações Vegetais Naturais Associadas

• Clima úmido em todas as estações, verão quente e clima chuva de verão, 
verão quente (verão quente, com clima continental úmido): floresta decídua e mista, 
savana e pradaria.

•  Clima úmido em todas as estações, verão frio e clima chuva de verão, verão 
moderadamente quente (Verão ameno, com clima continental úmido): floresta de 
coníferas ou mista e pradaria.

• Clima úmido em todas as estações, verão quente (Subtropical úmido): vegetação 
mista com pradaria e pinheiros.

• Clima úmido em todas as estações, verão quente e clima úmido em todas as 
estações, verão moderadamente frio e curto (Oceânico): vegetação de floresta.

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 135).

Figura 3.10 – Climograma de Moscou (Rússia)
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• Clima úmido em todas as estações, verão moderadamente frio e curto; 
clima úmido em todas as estações, inverno intenso; clima chuva de verão, verão 
moderadamente frio e clima chuva de verão, inverno intenso (Subártico): floresta de 
conífera (Taiga).

E – Clima polar

As áreas de clima polares encontram-se localizadas nas regiões mais afastadas do 
Equador, recebendo as menores quantidades anuais de insolação. De acordo com 
Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 191), na maior parte do ano as temperaturas são 
inferiores a 10°C; portanto os verões não são quentes.

Principais Formações Vegetais Naturais Associadas

• Tundra: pequenos arbustos, gramíneas, liquens e musgos.

• Neve e gelo perpétuo (Calota polar): praticamente não há vegetação.

H – Clima de altas altitudes

Como se sabe, a temperatura tende a diminuir conforme o aumento da altitude. 
Desse modo, em regiões montanhosas, principalmente aquelas localizadas em baixa 
latitudes, normalmente há variações climáticas conforme o aumento de altitude.

Isso acontece porque, conforme se aumenta a altitude, há alterações de 
temperaturas e, consequentemente, mudanças nas zonas climáticas. 

As imagens a seguir mostram o mapa com a distribuição espacial da classificação 

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 137).

Figura 3.11 – Climograma de Upervinik (Groenlândia)
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climática proposta por Köppen. Procure identificar nelas a localização espacial dos 
tipos climáticos estudados nesta seção. Verifique, por exemplo, que grande parte do 
clima do tipo A está localizada em áreas de baixas latitudes, já a do tipo de clima E 
localiza-se, sobretudo, em áreas de elevadas latitudes.

Fonte: Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 152).

Figura 3.12 – Classificação climática de Köppen
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Fonte: Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 153).

Figura 3.13 – Classificação climática de Köppen

3.3.2  Classificação Climática Proposta por Thornthuwaite

O modelo de classificação climática proposto por Thornthuwaite, tornou-se 
muito utilizado por estudos relacionados ao solo, ao manejo de recursos hídricos, e 
também por agricultores. Isso acontece porque essa classificação climática leva em 
consideração o armazenamento de umidade no solo, chamado por especialistas de 
retenção de umidade no solo.

De acordo com Ayoade (1986, p. 237), na classificação de Thornthuwaite a relação 
entre evapotranspiração potencial e precipitação resulta em critérios climáticos 
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utilizados na classificação.

Veja quais são esses critérios a seguir.

Quadro 3.4 – Classificação racional de clima de Thornthwaite

Tipo de umidade climática Índice de umidade

A Perúmido 100 e acima

B4 Úmido 80-100

B3 Úmido 60-80

B2 Úmido 40-60

B1 Úmido 20-40

C2 Subúmido chuvoso 0-20

C1 Subúmido seco -33,3 – 0

D Semiárido -66,7 até -33,3

E Árido -100 até -66,7

Fonte: Ayoade (1986, p. 237).

Quadro 3.5 – Classificação racional de clima de Thornthwaite – Eficiência térmica e sua 
concentração no verão 

Quadro 3.6 – Classificação racional de clima de Thornthwaite – Adequação Sazonal de Umidade 
[representada por valores do índice de umidade]

Fonte: Ayoade (1986, p. 237).

Eficiência térmica Concentração no verão

Tipo EP (cm) Tipo Concentração (%)

A’ Megatérmico 114 e acima a' Abaixo de 48,0

B’4 Mesotérmico 99,7 – 114,0 b'4 48,0 – 51,9

B’3 Mesotérmico 85,5 – 99,7 b’3 51,9 – 56,3

B’2 Mesotérmico 71,2 – 85,5 b’2 56,3 – 61,6

B’   Mesotérmico 57,0 – 71,2 b’1 61,6 – 68,0

C’2 Microtérmico 42,7 – 57,0 c’2 68,0 – 76,3

C’1 Microtérmico 28,5 – 42,7 c’1 76,3 – 88,0

D’ Tundra 14,2 – 28,5 d’ Acima de 88,0

E’ Geada Abaixo 14,2

Climas úmidos (A, B, C2) Índice de aridez

r pouco ou nenhum déficit hídrico 0 - 10

s déficit moderado de verão 10 - 20
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w défi cit moderado de inverno 10 - 20

s
2

grande défi cit de verão acima de 20

w
2

grande défi cit de inverno acima de 20

d pequeno ou nenhum excedente de água 0 – 16,7

s excedente moderado de inverno 16,7 – 33,3

w excedente moderado de verão 16,7 – 33,3

s
2

grande excedente de inverno acima de 33,3

w
2

grande excedente de verão acima de 33,3

Climas secos (C, D, E) Índice de umidade

Fonte: Ayoade (1986, p. 238). 

Observe o mapa a seguir, que mostra as regiões climáticas propostas por 
Thornthuwaite no território dos Estados Unidos. Note que a porção oeste apresenta 
tipos de climas mais áridos em relação às demais áreas do território.

Figura 3.14 - Território dos Estados Unidos com a classificação climática de Thornthuwaite

Fonte: Petersen, Sack e Gabler (2014, p. 148).

Como se sabe, o trigo, a cevada e a aveia são exemplos de 
culturas agrícolas que melhor se desenvolvem naturalmente 
em áreas de temperaturas elevadas. Sabendo disso, imagine 
que um agricultor que vive nos Estados Unidos esteja 
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se preparando para realizar o plantio de trigo em uma 
propriedade rural localizada na porção oeste do território 
estadunidense. De acordo com as três classificações 
climáticas estudadas por você nesta unidade, ou seja, as de 
Arthur Strahler, Wilhelm Köppen e C. W. Thornthuwaite, qual 
conselho você daria para esse agricultor? 

1. Indique V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas 
no que diz respeito à classificação climática proposta por 
Thornthuwaite.
(  ) Tem como base para a classificação índices climáticos de 
umidade e evapotranspiração potencial.
(   ) Apresentou três grandes grupos climáticos, todos 
representados em um planisfério.
(   ) É muito utilizada por estudos relacionados aos solos e 
também por agricultores. 
(   ) É criticada por utilizar valores de evapotranspiração potencial 
que não estão disponíveis em todas as áreas da superfície 
terrestre.

Assinale a alternativa com a sequência correta de indicações 
de cima para baixo:

a) V-F-V-F.
b) F-F-V-V.
c) V-F-V-V.
d) F-V-F-V.
e) V-V-V-F.

2. De acordo com a classificação climática proposta por 
Wladimir Köppen, qual é a relação entre clima e formações 
vegetais naturais existente na superfície terrestre?
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Seção 3.4

Classificação Climática do Território Brasileiro

A grande variação de tipos climáticos verificada no Brasil se explica por diversos 
fatores, entre os quais estão: o formato triangular da América do Sul, que favorece 
maior influência das águas oceânicas do Hemisfério Sul; a grande extensão territorial, 
que proporciona uma extensa faixa litorânea banhada por águas quentes na região 
próxima ao Equador e águas mais frias em direção ao sul; a influência da maritimidade 
e continentalidade; as baixas altitudes do relevo e suas formas; e a influência das massas 
de ar, ora de caráter equatorial, ora tropical, ora polar atlântica. Ou seja, esses fatores 
podem ocorrer interagindo simultaneamente todos entre si ou ao relacionarem-se 
alternadamente.

Associados a esses fatores, devemos considerar a influência da umidade em 
áreas de intensa vegetação, como a Amazônia e a Serra do Mar; e também a intensa 
impermeabilização dos solos e a absorção da radiação solar dos grandes centros 
urbanos do país.

Portanto, uma tipologia das características climáticas do Brasil deve considerar uma 
grande variedade de fatores, como explica a seguinte citação:

Introdução à seção

Observando-se as características da atmosfera relativas ao Brasil e, 
de maneira especial, as condições estáticas e dinâmicas particulares 
ao território nacional, pode-se constatar a existência de cinco 
grandes compartimentos climáticos no País. Essa divisão, baseada 
principalmente na distribuição da temperatura e da pluviosidade 
registradas no conjunto da Nação, associada às características 
geográficas e à dinâmica das massas de ar [...], foi aqui acrescida de 
outras características e de climogramas que realçam os subtipos de 
cada um dos grandes tipos climáticos brasileiros (MENDONÇA; DANNI-
OLIVEIRA, 2007, p. 150).
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3.4.1 Domínios Climáticos do BRASIL

Apresentamos a seguir o mapa de domínios climáticos do Brasil, utilizado por 
Mendonça e Danni-Oliveira (2007), no qual é possível analisar os cinco grandes tipos 
climáticos presentes no Brasil. Em seguida, esclarecemos as principais características 
de cada um dos grandes tipos climáticos.

Figura 3.15 – Classificação climática do território brasileiro

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 151).

Clima Equatorial

Trata-se de um clima quente, com temperatura média anual variando de 24°C 
a 26°C, que predomina na porção norte do país, coincidindo com a Floresta 
Amazônica. Abrange os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, parte 
do Mato Grosso e parte do Tocantins. As menores temperaturas são registradas nas 
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Clima Tropical-Equatorial

O clima tropical-equatorial está intensamente ligado à mudança da vegetação de 
Floresta Amazônica para vegetação de Caatinga. Portanto, trata-se de um clima de 

regiões mais elevadas e nas áreas margeantes aos cursos dos rios.

A umidade é uma característica marcante desse tipo climático, atribuída à grande 
quantidade de rios, principalmente o rio Amazonas, e à densa floresta úmida no qual 
se apresenta. 

Durante os meses mais quentes do ano, de setembro a outubro, as temperaturas 
podem atingir os 40°C, sobretudo na porção oeste-sudoeste. Contudo, de maneira 
geral, trata-se de um clima bastante homogêneo, com baixa amplitude térmica 
graças, entre outros fatores, à grande quantidade de nuvens presente na região 
úmida da floresta.

A chegada de frentes frias, vindas do continente nos meses de junho a agosto, 
levam os termômetros a marcarem temperaturas bem menores, com algumas 
quedas bruscas, que chegam a atingir 8°C na parte sudoeste. Os moradores do local 
chamam esses fenômenos de friagem.

As chuvas se distribuem de maneira bastante desigual pela região, podendo atingir 
mais de 3.000 mm, em média anual, nas porções leste e oeste, e não alcançar 1.500 
mm, nas porções noroeste e sudeste. Além disso, os períodos chuvosos variam entre 
invernos úmidos na porção norte enquanto as outras áreas verificam verões úmidos. 

De acordo com suas características pluviométricas, o clima equatorial pode ser 
subdividido em: clima equatorial sem seca ou superúmido; clima equatorial com 
subseca (com um a dois meses secos); e clima equatorial com subseca (com três 
meses secos).

A Floresta Amazônica estabelece uma estreita relação de 
interdependência com o clima equatorial. Os elevados 
níveis de precipitação pluvial e a temperatura elevada do 
clima equatorial possibilitam o desenvolvimento da imensa 
biodiversidade existente na floresta. Já a Amazônia, por 
sua vez, contribui para a manutenção do clima, pois a 
evapotranspiração gerada pela área da floresta contribui para 
a elevada umidade presente na região. 
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transição, bastante evidente na região da Mata de Cocais, presente nos estados do 
Maranhão, Piauí e Ceará.

Esse tipo climático também é observado em parte do estado do Tocantins, onde 
ocorre a Amazônia legal, e em regiões de vegetação de Caatinga, nos estados do 
Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e oeste de Pernambuco.

O clima tropical-equatorial apresenta grande variabilidade pluviométrica, com 
locais de índice bastante elevados, como a capital do Maranhão, São Luís, que tem 
médias pluviométricas anuais de aproximadamente 2.300 mm; e locais de índice 
bastante baixos, como a cidade de Campos Sales, no Ceará, que não alcança 620 
mm de média pluviométrica anual.

Essas características pluviométricas são explicadas pela influência das atividades 
humanas sobre a superfície das regiões menos chuvosas, pela disposição do relevo 
mais elevado na região leste, pela influência das massas de ar nas regiões norte e 
leste, e pela forte influência da continentalidade no sentido leste-oeste.

É um clima quente, com grande variação anual e espacial. As temperaturas 
variam, em média, entre 24°C e 27°C, podendo ter médias bastante elevadas, 
alcançando os 33°C em locais como Mossoró, no Rio Grande do Norte; ou médias 
mais baixas, como na cidade de Monteiro, na Paraíba, e atingir apenas 18°C. Com 
isso, as temperaturas máximas podem ser maiores que 40°C, e as mínimas inferiores 
a 10°C.

Por suas características pluviométricas, o clima tropical-equatorial pode ser 
dividido em quatro subtipos: clima tropical-equatorial com quatro a cinco meses 
secos; clima tropical-equatorial com seis meses secos; clima tropical-equatorial com 
sete a oito meses secos; clima tropical-equatorial com nove a onze meses secos.

Para ler um pouco mais sobre os biomas brasileiros, como a Caatinga, 
a Floresta Amazônica e o Cerrado, acesse o site do Ministério do Meio 
Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas>. Acesso 
em: 14 ago. 2015.

Clima Tropical Litorâneo do Nordeste Oriental

Este clima abrange uma reduzida porção territorial do país, a extremo leste da 
região Nordeste. Trata-se de um clima quente, com influência da maritimidade, e 
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Clima Tropical Úmido-Seco ou Tropical do Brasil Central

Conforme podemos observar no mapa da classificação climática do território 
brasileiro, esse clima está diretamente relacionado ao Centro-Oeste brasileiro. 
Trata-se de um clima registrado em uma grande extensão do território brasileiro, de 
grande variabilidade térmica, que faz a transição entre a Floresta Amazônica ao norte 
e noroeste, o complexo do Pantanal a oeste e sudoeste, a Caatinga a nordeste, e a 
Mata Atlântica a leste, sudeste e sul.

Este clima sofre influência das massas de ar equatoriais e tropicais, com 
características pluviométricas e médias térmicas alterando-se grandemente durante 
o ano, podendo apresentar verões quentes e úmidos, e invernos quentes e secos 
com momentos de quedas na temperatura.

O mês mais quente do ano é setembro, quando as médias máximas podem 
atingir 36°C. Porém, as médias anuais variam entre os 20°C, nas regiões mais ao sul, 
e os 26°C, nas regiões mais ao norte. Nos meses mais frios, as médias mínimas giram 
em torno dos 8°C nas áreas ao sul.

das massas de ar vindas do Atlântico, de bastante umidade.

A pluviosidade, influenciada pelas massas de ar e pela disposição do relevo, é 
bastante elevada, ultrapassando os 2.500 mm de média anual à leste do planalto 
da Borborema; e bastante reduzida à oeste dessa formação, onde se caracteriza 
o sertão nordestino (quente e seco, sem atingir 700 mm de média pluviométrica 
anual). 

As temperaturas, elevadas o ano todo, podem atingir máximas absolutas de 42°C 
nos meses mais quentes e caírem para mínimas absolutas de 10°C nos meses mais 
frios. As médias anuais variam entre 23°C e 26°C.

Esse tipo climático abrange áreas de transição entre o semiárido nordestino e 
o clima úmido litorâneo. Suas características térmicas e pluviométricas permitem 
dividi-lo em três subtipos: clima tropical litorâneo do nordeste oriental com um a três 
meses secos; clima tropical litorâneo do nordeste oriental com três a cinco meses 
secos; e clima tropical litorâneo do nordeste oriental com cinco a sete meses secos.

Para conhecer diversos dados meteorológicos e climáticos sobre o 
território brasileiro, como estações chuvosas, índices de precipitação e 
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temperatura, acesse o site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), disponível em: <http://www.inpe.br/> (acesso em: 14 ago. 
2015).
Nesse site você também poderá conhecer diversos projetos 
desenvolvidos pelo INPE envolvendo temas como mudanças climáticas, 
monitoramento das queimadas no território brasileiro, além de vídeos 
educacionais relacionados a temas como aquecimento global, efeito 
estufa, mudanças climáticas, entre outros. 

As médias pluviométricas são bastante elevadas, variando entre 2.000 mm e 3.000 
mm anualmente. As chuvas concentram-se no verão, ocorrendo entre os meses de 
novembro a março, sendo esta uma das características mais marcantes desse tipo 
climático: a alta pluviosidade associada às elevadas temperaturas. As características 
pluviométricas são influenciadas pela interação entre as massas de ar, assim como 
pela disposição do relevo.

Suas características térmicas e pluviométricas permitem dividir o clima tropical 
do Brasil central em quatro subtipos: clima tropical do Brasil central sem seca; clima 
tropical do Brasil central com um a três meses secos; clima tropical do Brasil central 
com quatro a cinco meses secos; e clima tropical do Brasil central com seis a oito 
meses secos.

Clima Subtropical Úmido

Este tipo climático predominante na porção sul do território brasileiro apresenta 
chuvas bem distribuídas durante todo o ano e médias térmicas bastante reduzidas 
em comparação ao restante do país.

Suas características térmicas e pluviométricas são resultado da influência das 
massas de ar tropical e polar, vindas do Atlântico Sul, assim como da distribuição do 
relevo e da posição geográfica, ao sul do Trópico de Capricórnio. 

As temperaturas são bastante variadas, com amplitudes bastante elevadas. As 
médias térmicas anuais variam entre 14°C e 22°C. Nos meses de inverno as médias 
térmicas variam entre 10°C a 15°C, e nos meses de verão elevam-se entre 26°C e  
30°C. Por essas características e pela disposição do relevo, em algumas localidades 
é possível registrar a precipitação de neve e mais comumente geadas nos meses 
mais frios do ano. 

As médias pluviométricas variam entre 1.200 mm a 2.000 mm anuais. 
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Com invernos que variam entre frescos e frios, e verões que variam entre quentes 
e frescos, associados às precipitações bem distribuídas durante o ano, as vegetações 
típicas de climas frios e úmidos se desenvolvem com mais facilidade nessa região, 
caracterizadas pela floresta de Araucária nas regiões mais elevadas, e pelos Pampas 
gaúchos no Rio Grande do Sul.

De acordo com suas características térmicas, é possível dividir o clima Subtropical 
Úmido em dois subtipos: clima subtropical úmido com inverno fresco a frio; e clima 
subtropical úmido com inverno frio.

1. Qual tipo climático é registrado na transição entre a Floresta 
Amazônica e a Caatinga nordestina?

a) Clima Equatorial.
b) Clima Tropical-Equatorial.
c) Clima Tropical Úmido-Seco do Brasil Central.
d) Clima Subtropical Úmido.
e) Clima Tropical Litorâneo do Nordeste Oriental.

2. Qual formação do relevo influencia diretamente nas médias 
pluviométricas do Clima Tropical Litorâneo do Nordeste 
oriental?

a) Serra da Mantiqueira.
b) Chapada Diamantina.
c) Serra da Borborema.
d) Serra do Mar.
e) Planície Amazônica.

- As classificações climáticas procuram não só produzir um 
modelo eficiente que organize a grande diversidade de dados 
climáticos existentes, mas também, e consequentemente, 
compreender as variações do clima no mundo.
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- Alguns dos aspectos negativos de elaborar uma classificação 
climática são as generalizações excessivas, a existência da 
subjetividade e a produção de um estudo que, ao longo do tempo, 
se torne ultrapassado diante da dinâmica natural do clima no 
planeta.
- Os elementos climáticos mais utilizados para a elaboração de 
classificações climáticas são a temperatura e a precipitação pluvial.
- A depender da metodologia utilizada por uma classificação 
climática, teremos uma abordagem genética ou uma abordagem 
genérica.
- A abordagem genética ou abordagem dinâmica baseia-se na 
análise de fatores climáticos, ou seja, na dinâmica atmosférica, para 
compreender a origem dos diferentes tipos de climas.
- A abordagem genérica ou abordagem empírica estrutura seus 
modelos na análise de elementos climáticos, como temperatura e 
precipitação, e também na influência que esses elementos exercem, 
por exemplo, sobre a vida humana e a vegetação.
- A abordagem genérica é criticada por buscar a definição de 
dados que caracterizem as condições médias da atmosfera sem 
conseguir, entretanto, explicar a origem dos diferentes tipos de 
climas terrestres, como acontece com a abordagem genética. 
- Os climogramas representam a média mensal de temperatura e 
de precipitação de um determinado local da superfície terrestre no 
período de um ano. 
- As classificações climáticas genética de Arthur Strahler privilegiou 
a influência da dinâmica das massas na definição dos climas 
terrestres. Ela identifica três regiões climáticas no planeta, que se 
diferenciam conforme as mudanças de latitudes e de acordo com a 
influência da massa de ar predominante.
- Wladimir Köppen estruturou seu sistema climático na relação entre 
padrões de precipitações e temperatura. Ele também apresentou 
a inter-relação existente entre os diferentes tipos de formações 
vegetais naturais existentes na superfície terrestre e os climas nos 
quais elas se desenvolviam. A classificação de Köppen é criticada 
por ser muito genérica.
- Thornthuwaite apresentou sua classificação climática baseada 
em dois índices climáticos, o de evapotranspiração potencial e o 
de umidade. Essa classificação é muito utilizada, sobretudo, por 
agricultores.
- A grande variedade de tipos climáticos existentes no território 
brasileiro se deve a fatores como influência das águas oceânicas do 
Hemisfério Sul, maritimidade e continentalidade, baixas altitudes do 
relevo, influência das massas de ar e presença de extensas áreas de 
vegetação, como a Floresta Amazônica.
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Nesta unidade estudamos os tipos de climas presentes na 
superfície terrestre que sempre intrigaram o ser humano. Neste 
estudo vimos que a busca por compreender essa variedade de 
tipos de climas e, também, por estabelecer uma classificação 
climática fez com que existissem variados modelos classificatórios 
propostos por pesquisadores ao longo da história.
Vimos que, de acordo com a metodologia utilizada pelo modelo 
classificatório, essas classificações se enquadram dentro se 
duas diferentes abordagens climáticas: abordagem genética e 
abordagem genérica.
Conhecemos ainda uma proposta de classificação para os climas 
atuantes no território brasileiro. Nessa proposta vimos que, se 
levarmos em consideração a presença de fatores como influência 
das águas oceânicas do Hemisfério Sul, a extensa faixa litorânea, 
a influência da maritimidade e da continentalidade, o relevo 
com baixas altitudes e a influência das massas de ar, podemos 
identificar cinco tipos de climas em nosso país: clima equatorial, 
clima tropical-equatorial, clima tropical úmido-seco do Brasil 
central, clima subtropical úmido e clima tropical litorâneo do 
Nordeste oriental.

1. Qual é o principal objetivo das classificações climáticas 
apresentadas pela Climatologia?
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2. Observe a seguir o climograma de Pueblo, nos Estados 
Unidos. De acordo com as informações apresentadas nesse 
climograma, podemos dizer que Pueblo está localizada em 
qual grupo climático apresentado por Köppen?

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2007. p. 134).

a) Climas secos.
b) Clima frio com neve e floresta.
c) Climas polares.
d) Climas temperados chuvosos e quentes.
e) Clima subtropical úmido.

3. Explique por que a classificação climática proposta por 
Arthur Strahler é uma classificação genética.

4. Qual das alternativas a seguir está errada em relação ao 
Clima Tropical Úmido no território brasileiro?

a) Chuvas bem distribuídas durante todo o ano.
b) Invernos frios e verões frescos.
c) Vegetação de Araucária.
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d) Vegetação de Cerrado.
e) Vegetação de Caatinga.

5. Thornthuwaite apresentou uma classificação climática 
baseada em dois índices climáticos. Esses índices foram:

I. Evapotranspiração potencial e de umidade. 
II. Temperatura e pressão atmosférica.
III. Pressão atmosférica e precipitação pluviométrica
IV. Temperatura e pressão atmosférica

Estão corretos os índices citados apenas:
a) Nos itens I e II.
b) Nos itens I e III.
c) Nos itens II e IV. 
d) Nos itens I e IV.
e) Nos itens II e III.
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CLIMA, TEMPO E ATIVIDADES 
SOCIOESPACIAIS

Na Seção 4.1 você refletirá sobre como o clima pode impactar em 
nosso cotidiano, bem como no contexto das atividades turísticas. Logo, a 
Lei nº 12.187 (Política Nacional sobre Mudança do Clima) será apresentada 
e discutida a fim de um maior entendimento sobre a interação antrópica 
com o clima.

Seção 4.1 | Clima e o Homem: Impactos da Ação Antrópica 
e Legislação Nacional sobre o Clima

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, para que possa construir seus conhecimentos geográficos, 

você conhecerá a relação do clima com o homem e suas atividades 
socioespaciais, como a agricultura, que no caso brasileiro é uma das frentes 
econômicas mais ativas no processo de produção do agronegócio. Aprenderá 
também a diferenciar e identificar os conceitos de conforto térmico, ilhas 
de calor, ilhas de frescor e inversão térmica, além do de clima urbano, que 
será definido e discutido em relação às teorias que envolvem a urbanização 
brasileira.

Lílian Gavioli de Jesus

Unidade 4

Nesta seção os referidos conceitos serão explanados e diferenciados 
entre si. Você poderá também fazer uso de artigos científicos e vídeos 
que serão compartilhados a fim de lhe instrumentalizar didaticamente.

Seção 4.2 | Conforto Térmico, Ilhas de Calor, Ilhas de 
Frescor e Inversão Térmica
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A agricultura no Brasil é, desde os tempos coloniais, a economia que 
mais altera a paisagem geográfica brasileira, seja pelas formas conflituosas 
por sua posse, seja pelas alterações de cultivos ou até mesmo pelos 
eventos climáticos que ali ocorrem ou ocorreram. Nesta seção, portanto, 
você aprenderá sobre a maneira como o produtor rural poderá se 
precaver perante a geada, entre outros eventos do clima.

O clima urbano será discutido nesta seção a fim de conceituá-lo com 
base na visão de três teóricos, o principal dos quais é Carlos Augusto 
Figueiredo Monteiro, geógrafo brasileiro que criou uma metodologia 
própria para analisar o clima urbano. O aquecimento global, por sua vez, 
será abordado sob a ótica geográfica e não apenas climatológica, para o 
conhecimento do todo.

Seção 4.3 | Clima e Agricultura

Seção 4.4 | Clima Urbano/Sistema Clima Urbano e 
Aquecimento Global
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Introdução à unidade

O clima é um dos fatores geográficos muito importantes para a compreensão do 
espaço. Não se deve analisá-lo sozinho, assim como apenas elaborar climogramas 
e estudos quantitativos relacionados a ele. 

Hoje, com a tecnologia, a climatologia realiza uma bela caminhada a fim de 
prever os eventos climáticos, como também catástrofes naturais para que os 
danos sejam os mínimos na sociedade. Todavia, o homem deverá realizar ações 
preventivas para que não se agrave o quadro natural climático de determinado 
espaço geográfico. 

Durante a primeira seção, será discutida e refletida a relação entre o clima e 
o homem, e vice-versa, a fim de que se tenha clareza de como o homem pode 
alterar a condição climática de determinado espaço geográfico. 

Para isso, serão conceituados durante a segunda seção: conforto térmico, ilhas 
de calor, ilhas de frescor e inversão térmica, além disso, será definido qual será o 
papel do homem acerca desses acontecimentos climáticos. 

A agricultura será abordada em razão de sua relação intrínseca com o clima e 
seu papel no cenário brasileiro desde a época colonial. Uma herança econômica 
que depende e muito do clima para um aproveitamento melhorado em relação às 
culturas plantadas.

Para concluir, o clima urbano será conceituado e discutido com a concepção 
teórica de três autores, a fim de contribuir para sua formação, além de outros 
assuntos correlacionados, que serão também abordados. Junto a isso, o 
aquecimento global vai complementar seus conhecimentos geográficos mediante 
uma análise crítica.

Espero que você aproveite esta leitura tendo como desafio como explicar a 
teoria aqui inserida na sala de aula com os alunos do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, de forma qualitativa e significativa, pois, para ensinar, é necessário 
aprender e reaprender.

Tenha uma boa leitura!
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Seção 4.1

Clima e o Homem: Impactos da Ação Antrópica e 
Legislação Nacional sobre o Clima

O clima e o homem se tornaram companheiros, embora tenham sido oponentes 
em diversos momentos da história humana. A observação foi uma das formas que o 
ser humano encontrou para conseguir mais informações sobre os efeitos do clima 
e tentar “dominá-lo”, visto que por ausência de tecnologia o clima exercia sobre o 
homem e suas atividades maior poderio.

Considera-se que o clima seja um dos principais agentes ambientais no espaço 
geográfico, pois influencia os processos geomorfológicos, a pedologia e a vegetação 
do local. Deve-se considerar que o clima está presente e relacionado aos elementos 
essenciais para a vida e à reprodução dela, como, por exemplo, a água, o ar, as fontes de 
alimento e também os tipos de abrigo. Um exemplo simples ocorre quando se planeja 
uma viagem, pois, de acordo com a localização geográfica (latitude), a vegetação, a 
altitude e o albedo do local, será estruturada uma programação de atividades para 
o local, assim como as roupas escolhidas estarão de acordo com clima, o local de 
hospedagem, influenciando, inclusive, a alimentação.

Outro exemplo que podemos citar, em que o clima influencia o turismo no Brasil, 
corresponde ao cluster de turismo, como Gramado, no Rio Grande do Sul. Observa-
se que há um simbolismo a partir da etnia alemã nesse espaço, isto é, um turismo 
europeu (arquitetura, gastronomia, arte e natureza) em território brasileiro, sendo o 
fator climático o mais atrativo graças à precipitação de neve (visto que este evento 
climático é escasso no país). A clusterização é conceituada da seguinte forma:

Introdução à seção

[...] [os clusters] devem abranger todas as empresas, setores e 
instituições com fortes elos verticais, horizontais ou institucionais. 
Elo fraco ou inexistente não é parte integrante do cluster. Cluster é, 
portanto, esforço, mobilização, comunicação, engajamento, interação, 
sinergia no arranjo produtivo para a consolidação do desenvolvimento 
sustentável. (BENI, 2004, p. 23).
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Observe na imagem a seguir a neve precipitada na paisagem de Gramado, um 
evento climático, turístico e também gastronômico que atrai muitos brasileiros e 
estrangeiros.

A influência do tempo e do clima sobre o homem e suas atividades pode apresentar 
vantagens e desvantagens. Os efeitos benéficos, tais como chuva, luminosidade, 
nebulosidade e vento, nas proporções próprias do tempo, lugar e intensidade ou 
quantidades, devem ser sabiamente utilizados antes de serem considerados como 
bens gratuitos a serem desperdiçados. Os efeitos prejudiciais, tais como enchentes, 
secas, tempestades, vendavais, devem ser controlados antes de serem vistos como 

Leia o artigo científico de Kunz, Shommer, Schneider e Mecca, intitulado 
“A Clusterização do Turismo em Gramado- RS: breves notas” para 
entender como o fenômeno da clusterização ocorre. Disponível em: 
<http://www.spell.org.br/documentos/download/9425>.  Acesso em: 
10 out. 2015.

Figura 4.1 – Neve em Gramado (RS)

Fonte: Disponível em: <http://www.metsul.com/blog2012/photos/86ea725e4f2b616b39979b0bf1285eed.jpg>.  Acesso em:
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fatos inevitáveis. O planejamento dos recursos climáticos envolve o uso racional dos 
efeitos benéficos do tempo e do clima e a prevenção, a eliminação e a minimização 
dos efeitos maléficos.

Todavia, o olhar perante a relação clima-sociedade muitas vezes assume uma 
postura negativa se considerados os acidentes climáticos e também geográficos 
que são ocasionados. Por vezes o homem e suas sociedades são vulneráveis às 
variações climáticas e, ao mesmo tempo, as atividades do homem em certos locais 
e num período de tempo podem levar à diminuição desse ajuste ou ao crescimento 
do desajuste do homem com seu ambiente climático.

Observe a figura 4.2, que representa a formação de um tornado em uma área 
rural de Little Thetford (Reino Unido). A figura 4.3, por sua vez, ilustra os efeitos de um 
tornado que ocorreu no Brasil em 2013, em Taquarituba (São Paulo).

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/
f3/Little_thetford_tornado_may_2005.jpg/800px-Little_thetford_tornado_
may_2005.jpg>.Acesso em:

Figura 4.2 – Tornado em Little Thetford, Reino Unido

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Tornado_Taquarituba_REFON_22092013_5.
jpg/800px-Tornado_Taquarituba_REFON_22092013_5.jpg>. Acesso em:

Figura 4.3 – Efeitos do tornado em Taquarituba, em 22 de setembro de 2013, São Paulo
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Para entender as classificações dos tornados, observe a tabela seguinte com as 
informações sobre o assunto.

O Brasil possui poucas publicações voltadas ao estudo de tornados em razão de 
estes não ocorrerem com frequência no território. É importante salientar o conceito 
de tornado para que ele não seja identificado de maneira errônea na paisagem 
geográfica em um estudo acadêmico ou análise de algum texto jornalístico 
enquanto prática de docência. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE, 2015), o tornado, conceitualmente, corresponde a uma nuvem 
(coluna) giratória e violenta do ar que atinge a superfície, tendo duração rápida, de 
no máximo uma hora, e pode ocupar até dois quarteirões de um município.

Classificação
Velocidade dos
ventos (km/h)

Largura da trilha
(metros)*

Comprimento da
trilha (km)*

Danos 
provocados

F0 65-115 3-20 0-2 Leves

F1 115-180 10-100 1-5 Moderados

F2 180-250 50-500 2-20 Fortes

F3 250-330 500-1000 5-60 Severos

F4 330-420 1000-2000 10-150 Devastadores

F5 420-530 2000-5000 10-500 Incríveis

Tabela 4.1 – Classificação dos tornados a partir da Escala Fujita

Fonte: Adaptado de Storm Prediction Center (2015) `

Para entender mais sobre a dinâmica que envolve o processo de um 
tornado, assista ao vídeo do link a seguir: <http://eventos.cptec.inpe.br/
xvii-cbmet/2012/09/26/tornado/> (acesso em: 8 nov. 2015).

Para mais informações sobre um dos tornados de maior intensidade no 
mundo, assista ao documentário “Testemunha do Tornado de Joplin – 
NatGeo”, no link: https://www.youtube.com/watch?v=is4DhXGbfaE 

Assista ao vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=is4DhXGbfaE >. Acesso em: 12 nov. 2015.
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A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer 
por causas climáticas (AYOADE, 2003). De acordo com o Ministério das Cidades 
(2006), trata-se de uma representação sobre a perda de um dado elemento, grupo 
ou comunidade dentro de uma área passível de ser afetada por um fenômeno ou 
processo.

Por outro lado, a habilidade de uma sociedade em “recuar” quando adversamente 
afetada por impactos climáticos é denominada de resiliência. 

De acordo com os teóricos Saavedra e Budd (2009), a resiliência é a capacidade 
com base na qual o homem consegue antecipar as alterações e dinâmicas futuras 
de forma a adaptar-se e estar preparado para lhes fazer face, sendo o ordenamento 
do território uma das ferramentas que permitem reduzir perdas e danos. 

A resiliência ocorrerá no espaço geográfico, caso:

• Haja estoques ou não de alimentos e materiais.

• Exista a capacidade de reserva embutida no projeto de suas infraestruturas, 
como no suprimento de água e força.

• Aconteça o controle dos recursos financeiros, materiais, tecnológicos e de 
transporte, sendo estes suficientes.

Entretanto, a resiliência entra no cenário mundial enquanto utopia em alguns 
recortes geográficos. 

No caso da legislação brasileira, temos a Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 
2009, em que se instituiu a Política Nacional sobre as Mudanças do Clima – PNMC. 
Acompanhe o que rege os seus dois primeiros artigos:

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos. 
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos 
efeitos atuais e esperados da mudança do clima; 
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio 
físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham 
efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência 
ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre 
o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a 
saúde e o bem-estar humanos; 
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III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus 
precursores na atmosfera numa área específica e num período 
determinado; 
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás 
de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; 
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou 
antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação 
infravermelha; 
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas 
humanos e naturais; 
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas 
que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade 
de produção, bem como a implementação de medidas que 
reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem 
os sumidouros; 
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta 
ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a 
composição da atmosfera mundial e que se some àquela 
provocada pela variabilidade climática natural observada ao 
longo de períodos comparáveis; 
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova 
da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de 
gás de efeito estufa; e 
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade 
de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade 
de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e 
variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos 
adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade 
climática e os eventos extremos. (BRASIL, 2009, p. 1).

Observe que, nos dois primeiros artigos, a lei busca construir diretrizes como 
instrumentos para ações referentes ao clima em nível nacional, em busca de 
iniciativas que minimizem catástrofes ambientais condicionadas pelos eventos 
climáticos, pois estas prejudicam o desenvolvimento social, econômico e cultural 
do espaço geográfico. A mitigação estará presente nessas ações considerando-se 
sua eficácia em outras instâncias ambientais.

 O terceiro artigo rege a responsabilidade política dos órgãos de gestão 
pública sobre o envolvimento, a precaução, a prevenção e a atuação cidadã dos 
atores sociais com vistas a um modo de vida sustentável.
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O quarto artigo pode ser sintetizado por seu parágrafo único, segundo o qual 
os objetivos da PCMC deverão estar direcionados ao modo de vida sustentável, 
ao crescimento econômico, à erradicação da pobreza e à minimização das 
desigualdades sociais no território brasileiro.

 O quinto artigo refere-se às diretrizes da PNMC e destaca a atuação 
brasileira perante o Protocolo de Quioto que foi assumido na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima como as futuras mitigações a serem 
consolidadas para evitar os efeitos adversos da mudança do clima e amenizar os 
espaços vulneráveis. Outras ações virão com base nas seguintes diretrizes:

Art. 3o [...]
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e 
futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes 
das interferências antrópicas sobre o sistema climático; 
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar 
as causas identificadas da mudança climática com origem 
antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável 
consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados 
no estudo dos fenômenos envolvidos; III - as medidas tomadas 
devem levar em consideração os diferentes contextos 
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e 
encargos decorrentes entre os setores econômicos e as 
populações e comunidades interessadas de modo equitativo e 
equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto 
à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados 
sobre o clima; 
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para 
enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento 
às necessidades comuns e particulares das populações e 
comunidades que vivem no território nacional; 
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das 
alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem 
considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e 
municipal por entidades públicas e privadas. (BRASIL, 2009, p. 1).

VI - promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-
tecnológicas, e a difusão de tecnologias, processos e práticas 
orientados a: 
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a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões 
antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções 
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; 
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais 
futuras da mudança do clima; 
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação 
adequadas; 
[...] 
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito 
bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a 
capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão 
de tecnologias e processos para a implementação de ações 
de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a 
observação sistemática e o intercâmbio de informações; 
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa 
do clima e suas manifestações no território nacional e nas 
áreas oceânicas contíguas; 
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, 
a capacitação e a conscientização pública sobre mudança do 
clima; 
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção: 
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de 
gases de efeito estufa; 
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. (BRASIL, 
2009, p. 1).

Percebe-se que a PCMC necessita de pesquisas científicas para ações voltadas 
à produção de tecnologias com fins mitigatórios, como sensibilização ambiental da 
sociedade civil, a partir de ações educacionais para que as atitudes relacionadas ao 
modo de vida sustentável sejam pensadas e refletidas para o bem comum.

Referente à parte monetária envolvida, os artigos 8 e 9 relatam sobre as linhas 
de crédito e financiamento ofertadas pelas instituições financeiras oficiais, como 
também pelo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE, que futuramente 
abrirá negociações para títulos mobiliários representativos de emissões de gases de 
efeito estufa.

Para finalizar esta análise da Lei, o décimo segundo artigo outorga um 
compromisso nacional voluntário para atingir a redução das emissões de gases do 
efeito estufa, entre 36,1% a 38,9% até 2020. Assim rege o parágrafo único do referido 
artigo: 
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Agora que você conheceu a principal lei brasileira relacionada ao clima, vamos 
abordar o Relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
– Intergovernmental Panel on Climate Change) a fim de complementar seus 
conhecimentos.

Durante 2014, o IPCC divulgou um relatório alegando que os efeitos das 
mudanças climáticas já estão acontecendo em todos os continentes, inclusive 
nos oceanos. Todavia, os países não estão suficientemente preparados para essas 
mudanças climáticas, visto que se necessita de uma logística bem avançada por 
causa dos níveis elevados de aquecimento no planeta.

A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento 
das ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão 
dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário 
Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de 
Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a 
ser concluído em 2010. (BRASIL, 2009, p. 1).

Assista ao vídeo a seguir sobre o Plano Nacional sobre Mudanças do 
Clima que reúne ações para cortar emissões de CO2 e estimular o uso 
de energias renováveis no Brasil. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=ipj_w4NuNzM>.  Acesso em: 4 out. 2015.

Para conhecer mais sobre o IPCC, assista ao vídeo seguinte (não esqueça 
de ativar a tradução para Português (caso seja necessário). Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=F-Hcu3jH8G4>. Acesso em:
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Esse relatório detalha os impactos das mudanças climáticas atuais e também 
faz previsões, o que sugere o uso de ações mitigatórias para que os danos sejam 
minimizados. Foram cerca de 300 cientistas envolvidos nesse relatório, tendo sido 
necessária uma grande equipe de autores e revisores (especialistas no clima ou áreas 
afins) para que o trabalho fosse concluído com êxito.

Há a identificação dos lugares mais vulneráveis do mundo, os quais foram 
considerados como aqueles que protagonizaram os processos envolvidos com 
as mudanças climáticas. A agricultura também é fortemente ameaçada, assim 
como a saúde humana, os ecossistemas marítimos e terrestres e o abastecimento 
e distribuição de água potável. O relatório evidencia que os impactos ocorrem na 
direção dos trópicos para os polos, de ilhas para continentes e de países ricos para 
países pobres.

Com base nos dados fornecidos pelo IPCC, o Brasil sofreu um aumento médio 
em sua temperatura por volta dos 2°C (nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul). Há 
possibilidade da desertificação nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Atualmente, o Brasil lançou o Projeto Modelo Brasileiro do Sistema Climático 
Global (MBSCG) que parte de quatro linhas de ação: atmosfera, oceano, superfície e 
química/aerossóis. O objetivo desse projeto é o seguinte:

O projeto de construção do Modelo Brasileiro do Sistema 
Climático Global se propõe a gerar um modelo numérico 
acoplado oceano-atmosfera-biosfera-criosfera global, 
que inclua processos físicos e biológicos relevantes para as 
condições climáticas sobre a América do Sul e que estão 
ausentes dos modelos globais gerados por outros centros 
de pesquisa estrangeiros. O MBSCG está sendo construído 
a partir do modelo global acoplado oceano-atmosfera do 
CPTEC/INPE e incorporará módulos especialistas dos ciclos 
de carbono continental e oceânico, dinâmica de fogos em 
pastagens, florestas e culturas agrícolas, assim como os 
efeitos das descargas fluviais na circulação e biogeoquímica 
marinha, o efeito das queimadas no clima, entre outros. (INPE, 
2015, p. 1).
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O Projeto do MBSCG se iniciou em 2008 e realizou quatro workshops em 2009 
sobre os componentes atmosfera, superfície e oceano, assim como um workshop 
internacional sobre o MBSCG, com participação de pesquisadores de outros países, 
tais como: Argentina, Chile, Uruguai, Índia, África do Sul e Estados Unidos.

Criosfera, de acordo com o glossário criado pelo Núcleo de Pesquisas 
Antárticas e Climáticas, sob autoria de Jefferson C. Simões, membro do 
Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, possui a seguinte definição:
Termo utilizado para se referir coletivamente a todo gelo e neve existente 
na superfície terrestre. Os principais componentes são a cobertura de 
neve, o gelo de água doce em lagos ou rios, o gelo marinho, as geleiras 
de montanha (ou altitude), os mantos de gelo e o gelo no subsolo. É 
usado em várias palavras compostas para se referir ao congelamento 
da água ou de líquidos. O termo é bastante utilizado pela comunidade 
climatológica.
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/inctcriosfera/Acriosfera.html>.   
Acesso em: 5 out. 2015.

1. Explique quais foram os pontos principais que foram 
levantados sobre o Relatório do IPCC referente à relação 
homem e clima.

2. O modo de vida sustentável ainda não foi aceito como um 
termo científico, assim como a sustentabilidade. Todavia, estão 
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presentes repentinas vezes na legislação brasileira. A relação 
entre o clima e o homem perante o cenário brasileiro atual e as 
mudanças climáticas estão respaldadas em um modo de vida 
sustentável? Justifique.

Por que devemos nos preocupar com as mudanças 
climáticas? Como elas podem interferir em nosso cotidiano?
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Seção 4.2

Conforto Térmico, Ilhas de Calor, Ilhas de Frescor 
e Inversão Térmica

Conceitos como: conforto térmico, ilhas de calor, ilhas de frescor e inversão térmica 
estão muitas vezes presentes em nosso cotidiano. No entanto, não percebemos 
a dimensão desses fatores climáticos e, às vezes, não os identificamos por falta de 
conhecimento científico. Esses conceitos não pertencem apenas ao século XXI, sendo 
estudados, portanto, desde os gregos.

É sabido que o conforto térmico (ou as interações entre o ambiente e os seres 
humanos) tem sido observado, avaliado e até pesquisado desde Hipócrates no século 
V a.C. A Torre dos Ventos na Grécia clássica, século I a.C., é um exemplo, pois mostrava 
a direção do vento e sua relação com o humor/conforto dos cidadãos. Observe-a na 
imagem a seguir:

Introdução à seção

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Ath%C3%A8nes_Tour_des_Vents.
JPG/800px-Ath%C3%A8nes_Tour_des_Vents.JPG>. Acesso em:

Figura 4.4 – Torre dos Ventos (Atenas/Grécia)
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Leia o artigo científico “Avaliação do conforto térmico no 
aprendizado: estudo de caso sobre influência na atenção e memória” 
no link <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-65132009000300006>. Acesso em: 8 nov. 2015. 

 No entanto, com os avanços das ciências, as relações mostraram-se 
infundadas. Com o avanço das sociedades em termos trabalhistas, por sua vez, o 
conforto do indivíduo passou a ter a sua importância. 

Sabe-se que o ser humano é homeotérmico, tendo temperatura do corpo entre 
36°C e 37°C..  Quando a temperatura está abaixo desses valores, ocorre a hipotermia, 
quando mecanismos de controle são acionados, como vasoconstrição, arrepios, 
aumento da taxa metabólica, na tentativa de se elevar a temperatura corporal. Esses 
elementos são respostas de curto prazo. Há também respostas mais longas, com o 
aumento dos depósitos de gordura, de gordura subcutânea e outros mecanismos. 
Quando nos referimos à hipertermia, estado em que a temperatura fica acima de 
37°C, ocorrem o suor, a vasodilatação e respostas também de longo prazo.

O conforto térmico ocorre quando há equilíbrio de temperatura corporal no 
indivíduo. Para isso é utilizada uma equação da qual como resultado teremos um 
estado de neutralidade:
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 Jd + ci Ti  e termos que se referem à irradiância ambiental:

M – taxa metabólica

λE – perda de calor latente

H – perda de calor convectivo

G – perda de calor por condução

Q – calor estocado

L – perda de calor por irradiância
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Essa equação possui zona climática de conforto em que o balanço é 
aproximadamente zero, dependendo das variáveis ambientais individuais, assim como 
o vestuário. Segundo Frota e Shiffer (2003, p. 19-20):

O conforto térmico dependerá de vestimenta, moradia, ausência\presença de 
vegetação ou corpo hídrico e os níveis de radiação. Com isso, teremos a satisfação do 
indivíduo em relação ao ambiente térmico. Observe a seguir os fatores que devem ser 
considerados com fins ao conforto térmico:

Podemos citar como exemplo o conforto e o desconforto térmicos dos moradores 
de casas populares. Estas geralmente são casas de alvenaria e de coberturas do tipo 
fibrocimento. Utiliza-se, nesse contexto, o Índice de Temperatura Efetiva de Thom para 
avaliar eventos de estresse térmico. Todavia, deve-se destacar que não se considera o 
fator conforto térmico nos projetos dessas moradias populares.

A manutenção da temperatura interna do organismo humano 
relativamente constante, em ambientes cujas condições 
termo-higrométricas são as mais variadas e variáveis, se 
faz por intermédio de seu aparelho termorregulador, que 
comanda a redução dos ganhos ou o aumento das perdas de 
calor através de alguns mecanismos de controle.

• índices biofísicos – que se baseiam nas trocas de calor 
entre o corpo e o ambiente, correlacionando os elementos 
do conforto com as trocas de calor que dão origem a esses 
elementos; 
• índices fisiológicos – que se baseiam nas reações fisiológicas 
originadas por condições conhecidas de temperatura seca do 
ar, temperatura radiante média, umidade do ar e velocidade 
do ar; 
• índices subjetivos – que se baseiam nas sensações subjetivas 
de conforto experimentadas em condições em que os 
elementos de conforto térmico variam. (FROTA; SCHIFFER, 
2003, p. 26).
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Fonte: Disponível em:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Corrugated-
fibro-roofing.jpg/800px-Corrugated-fibro-roofing.jpg>. Acesso em:

Figura 4.5 – Cobertura de Fibrocimento

Ocorre no interior dessas moradias uma elevação de quase 10°C em um dia 
ensolarado de aproximadamente 27 °C sem chuva. Ou seja, dentro da casa o morador 
estará exposto a quase 40°C, o que é altamente prejudicial à sua saúde. A arborização 
também não é considerada nesses bairros de moradia popular, o que aumenta o 
desconforto térmico.

As atividades econômicas pouco se atentam às consequências tanto ambientais, 
como climáticas, principalmente no que se refere às próprias edificações. Isso é 
consequência do acelerado desordenamento urbano, econômico e industrial que 
segue pelo leito mais rápido do neoliberalismo com vistas ao aumento de lucros, 
acarretando, no entanto, prejuízos para a saúde humana.

Iniciamos agora uma explicação sobre os fenômenos: ilhas de calor e ilhas de 
frescor.

O Índice de Temperatura Efetiva de Thom (1959) rege que a temperatura 
efetiva é obtida pela aplicação das medidas de temperatura do 
termômetro de bulbo seco e do termômetro de bulbo úmido na fórmula:

TE = 0,4 (Td + Tw) + 4,8
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As ilhas de calor correspondem ao calor concentrado em determinados espaços 
urbanos quando comparados aos seus arredores, representados por temperaturas 
elevadas do ar a partir do calor relativo da superfície.

Observe no quadro a seguir os fatores determinantes das ilhas de calor e as 
precauções sobre ela:

A ilha de calor caracteriza-se por três aspectos principais: 
forma, intensidade e localização do seu núcleo mais quente. 
Esses aspectos são distintos em cada cidade, em função do 
momento do dia e da época do ano, do tempo atmosférico, da 
localização geográfica, incluindo sua morfologia natural, como 
morros, corpos hídricos e áreas verdes, e das propriedades 
térmicas dos materiais que compõem a superfície urbana. 
(LUCENA, 2013, p. 32).

FATORES DETERMINANTES PRECAUÇÕES

• Elevada capacidade de absorção 
de calor de superfícies urbanas 
como o asfalto, paredes de tijolo 
ou concreto, telhas de barro e de 
amianto.
 • Falta de áreas revestidas de veg-
etação, prejudicando o albedo, o 
poder refletor de determinada su-
perfície (quanto maior a vegetação, 
maior é o poder refletor), levando, 
logo, a uma maior absorção de 
calor;
 • Impermeabilização dos solos 
pelo calçamento e desvio da água 
por bueiros e galerias, o que reduz 
o processo de evaporação, não 
usando, portanto, o calor, e sim 
absorvendo-o.
 • Concentração de edifícios, o que 
interfere na circulação dos ventos.

• Plantio de árvores em grande 
quantidade nas grandes cidades. 
• Criação de parques e preservação 
de áreas verdes.
• Medidas para diminuir a poluição 
do ar: diminuição e controle da 
emissão de gases poluentes pelos 
veículos e controle de poluentes 
emitidos por indústrias.

Quadro 4.1 –  Ilhas de calor
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 • Poluição atmosférica que retém 
a radiação do calor, causando o 
aquecimento da atmosfera (efeito 
estufa).
 • Utilização de energia pelos 
veículos de combustão interna, 
pelas residências e pelas indústrias, 
aumentando o aquecimento da 
atmosfera.

Fonte: Adaptado de SEED (2015)

A Figura 4.6 a seguir representa o que se chama de canyon urbano, especificamente 
na capital São Paulo. Sua estrutura se dá a partir de um aglomerado de construções e 
ruas da cidade que são lateralmente limitados pelas paredes das edificações. Observe 
que a parte superior é aberta para o céu permitindo apenas a entrada e a saída limitada 
de radiação solar e infravermelha. Visto que tanto os materiais das edificações como 
os das ruas apresentam características de reflexão, emissão e absorção da radiação 
térmica maior do que encontramos nas paisagens naturais, o desconforto térmico, 
então, poderá ocorrer nesses espaços em razão das elevadas temperaturas.

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Centro_Antigo_de_S%C3%A3o_
Paulo_-_by_Lucas.JPG/1024px-Centro_Antigo_de_S%C3%A3o_Paulo_-_by_Lucas.JPG>. Acesso em:

Figura 4.6 – Canyon Urbano – São Paulo (SP)
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As ilhas de frescor, por sua vez, representam na cidade áreas verdes, tais como 
parques ambientais, bosques ou até mesmo áreas com maior arborização.

O conforto térmico está presente nesses locais, em razão do qual há satisfação 
do indivíduo para com a condição térmica ambiental e também fisiológica. Observe 
a figura a seguir, que traz um exemplo de ilha de frescor na cidade de Londrina (PR), 
representada por um bosque na área central (destaque na Figura 4.7).

Fonte: Disponível em: <http://www2.londrina.pr.gov.br/codel/images/stories/galeria_pagina_inicial/centro_londrina.jpg> 
.Acesso em:                  (Editada pelo autor). 

Figura 4.7 – Ilha de Frescor em Londrina (PR)

Assista à explicação sobre as ilhas de calor de um profissional do INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=f0HIIw-4X3c>. Acesso em: 8 nov. 2015.

[...] o termo ilhas de frio ou frescor, pouco utilizado pelos 
trabalhos de climatologia urbana brasi¬leira, é uma referência 
adotada quando se realiza a diferença do menor valor da 
temperatura do ar obtido no ambiente urbano com o valor 
mensurado no meio rural. Quase sempre essa diferença 
é negativa, por isso os valores se apresentam com o sinal 
negativo. (MOURA; ZANELLA; SALLES, 2008, p. 36).
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E o conceito de inversão térmica corresponde a um fenômeno atmosférico 
que ocorre nos aglomerados urbanos, geralmente em relevos mais movimentados, 
cercados de serras. O fenômeno se caracteriza pelo rápido esfriamento da superfície, 
das camadas de ar mais baixas, como no caso da passagem de uma frente fria. É 
mais frequente no inverno geralmente. Todavia, a consequência é o aprisionamento 
repentino de uma camada de ar frio por uma camada de ar quente, o que impede a 
dispersão dos poluentes lançados na atmosfera pelos veículos e pelas indústrias.

Fonte: Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/08/011_Wiki_198-info.jpg>. Acesso em:

Figura 4.8 – Inversão térmica

1.  As ilhas de frescor podem ser representadas em um 
município por:

a) Uma zona industrial de produtos orgânicos.
b) Um hotel fazenda a 50 km da área central da cidade.
c) Um parque ambiental no centro da cidade.
d) Uma área de plantação de soja.
e) Uma área destinada a filtragem do ar.`
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2.  Observe as imagens de satélite seguintes, identifique qual 
fenômeno climático está sendo nelas representado e atribua 
dois motivos para justificar a presença dele.

Você já observou se em seu município há ilhas de frescor? E 
ilhas de calor?
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Seção 4.3

Clima e Agricultura

A modernização no campo é cada vez maior no cenário mundial, o que representa 
avanços científicos e tecnológicos nesse meio, como o agronegócio. Todavia, a 
agricultura é ainda refém das condições climáticas, visto que o clima influencia o 
manejo do solo, a semeadura, o crescimento das plantas, a colheita, o armazenamento, 
o transporte e também a comercialização (AYODE, 2003).

Sabe-se que, independentemente do tipo do sistema agrícola adotado, o clima 
será um dos principais gerenciadores do processo de qualidade e de produção. Em 
razão disso, os principais elementos climáticos serão: a radiação solar, a temperatura 
e a umidade, os quais serão os responsáveis por determinar em grande escala a 
distribuição dos cultivos e da pecuária, caracterizando uma zona climática.

Inrodução à seção

4.3.1 Variáveis Climáticas Relacionadas à Agricultura

• Radiação:  a radiação solar determinará as características térmicas do ambiente, 
ou seja, a temperatura do solo e também do ar, a fotossíntese e o fotoperiodismo. Sabe-
se que os raios visíveis serão os mais eficazes durante a fotossíntese, pois influenciarão 
a germinação, a energia e também a qualidade das sementes. Existem plantas que 
são sensíveis à duração do dia, enquanto outras não se alteram biologicamente; 
com isso classificam-se os cultivos 
em: curtos ou longos, com base 
no período em que alcançam seu 
crescimento esperado. Os cultivos 
curtos duram aproximadamente 
10 horas, como os de: pepino, 
feijão e milho. Os cultivos longos, 
por sua vez,  beneficiam o trigo, a 
mostarda, a aveia etc. Com base 
nessa classificação, observa-se 
que as plantas tropicais estão mais 
para cultivos curtos que longos. Fonte:Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/8/89/Fotoss%C3%ADntese.jpg/275px-
Fotoss%C3%ADntese.jpg>. Acesso em:

Figura 4.9 – Representação da fotossíntese

pr
of

es
so

r n
ão

 e
nt

en
di

 o
s d

iz
er

es
 p

ar
a 

re
fa

ze
r.



Clima, Tempo e Atividades Socioespaciais

U4

192

• Temperatura: a temperatura vai influenciar bastante o processo de crescimento 
das culturas, pois cada espécie necessita de uma condição térmica. Por exemplo: os 
cultivos tropicais precisam de altas temperaturas para uma colheita mais proveitosa, 
caso contrário, com a presença das geadas (temperaturas muito baixas), é possível 
que toda a safra seja futuramente perdida. Já culturas como o centeio necessitam 
de temperaturas mais baixas e conseguem suportar temperaturas abaixo de 0°C. 
Quando ocorre o resfriamento prolongado das plantas, o crescimento das plantas 
fica “atrasado”, ou seja, há uma redução do fluxo de água nas raízes, o que atrapalha 
a transpiração e a nutrição vegetal. Altas temperaturas atrapalham menos as plantas 
maiores do que as menores, desde que haja umidade suficiente para se evitar o 
murchamento. São exemplos de plantas que crescem com temperatura mínima de 
15°C: laranja, limão, arroz e algodão. Deve-se destacar que nas regiões temperadas 
as plantas crescem em seu potencial ótimo quando regulado pelas condições 
térmicas; já nas regiões dos trópicos as precipitações são os reguladores da qualidade 
do crescimento vegetal. É preciso atentar também que a temperatura do solo é mais 
relevante que a temperatura do ar para as plantas, pois o solo interfere diretamente 
na germinação das sementes.

• Umidade: a água é indispensável para o crescimento dos vegetais, sendo 
o principal elemento do tecido fisiológico e também um ótimo reagente na 
fotossíntese.  A umidade é controlada pela quantidade de chuvas, pela pedologia, 
portanto, e também pela taxa de evaporação.

Clique no link a seguir para consultar a média mensal da temperatura do 
ar na superfície da terra. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Temperatura#/media/File:MonthlyMeanT.gif>. Acesso em: 8 nov. 2015.

Termo-higrógrafo é um instrumento usado para registrar tanto a umidade 
quanto a temperatura do ar.
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• Vento: o vento pode ser favorável ou desfavorável para a agricultura, ora 
dispersando as plantas, ora causando danos físicos, como o ressecamento da planta 
e também a erosão do solo. 

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/0/0e/Umidaderelativa.jpg/800px-Umidaderelativa.jpg>. Acesso em:

Figura 4.10 – Termo-higrógrafo

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Nin_%28bura2%29.JPG/1024px-
Nin_%28bura2%29.JPG>. Acesso em:

Figura 4.11 – Danos na paisagem geográfica com a ação dos ventos
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Os cultivos apresentam seus limites climáticos para a produção econômica, o 
que se refere a períodos específicos para o plantio.

Todavia, o aquecimento global é um dos fatores que ameaçam constantemente 
a segurança alimentar dos brasileiros para as próximas décadas. De acordo com a 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e a Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), o aumento das temperaturas acarretará grandes perdas na 
safra de grãos até 2020, por volta de R$ 8 bilhões, podendo atingir os R$ 15 bilhões 
em 2070, o que ocasionará mudanças tanto no cenário brasileiro agrícola (do ponto 
de vista econômico) quanto nas paisagens rurais brasileiras.

 Foram escolhidas nove culturas para análise: soja, milho, café, cana-de- açúcar, 
girassol, mandioca, feijão, algodão e arroz, pois o IPCC (Painel Intergovernamental 
de Mudanças Climáticas) alegou um aumento na temperatura do Brasil de cerca 
de 2%. Experiências foram realizadas com essas culturas, e os resultados obtidos 
alertam que apenas a mandioca e a cana-de-açúcar se sobressaíram, as demais 
enfrentarão dificuldades para o plantio e a colheita.

 De acordo com os pesquisadores, são necessárias medidas mitigatórias 
para minimizar os efeitos das mudanças do clima em relação às culturas. Uma das 
consequências, caso nada seja feito, é a migração de plantas para regiões que ainda 
não foram cultivadas, pois os agricultores buscarão condições melhores.

Os gases emitidos por causa da derrubada de florestas para a agricultura, no Brasil, 
ficam entre 8,5 bilhões e 16,5 bilhões de toneladas de gás carbônico. É justamente 
a derrubada das florestas para a produção de monoculturas ou criação de gado que 

Conheça o calendário agrícola de cada região brasileira a partir de 
um mapa interativo no link <http://www.canalrural.com.br/noticias/
agricultura/calendario-agricola-veja-qual-melhor-periodo-para-
plantio-colheita-das-principais-culturas-pais-900> (acesso em: 20 out. 
2015).

Assista ao vídeo “Aquecimento global ameaça produção de alimentos 
o Brasil” no link a seguir <https://www.youtube.com/watch?v=Au-
cxolWMO0> (acesso em: 4 out. 2015).
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Mesmo o Brasil apresentando índices não satisfatórios em relação ao meio 
ambiente, há uma política agrícola, a do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, 
que busca minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e permite que 
os municípios consigam identificar os melhores períodos para o plantio de culturas 
perante a diversidade de solos que o país apresenta. Para isso, são analisados: o 
clima, o solo e os ciclos de cultivares, a partir de uma metodologia específica da 
Embrapa e do Ministério da Agricultura, a fim de quantificar os riscos climáticos 
envolvidos nas lavouras, para que se evitem os prejuízos. Os estudos somam 40 
culturas atualmente, sendo 15 para o ciclo anual e 24 para as permanentes.

atribuiu ao Brasil a posição de quarto maior emissor de gás carbônico do mundo, 
conforme se observa na tabela a seguir:

RANKING PAÍS MTCO2E
% DO TOTAL 

MUNDIAL

1 CHINA 7.216,20 16,35%

2 ESTADOS UNIDOS 6.931,00 15,71%

3 U. EUROPÉIA 5.328,70 12,08%

4 BRASIL 2.192,60 4,63%

5 INDONÉSIA 2.045,60 4,64%

6 RÚSSIA 2.027,20 4,60%

7 ÍNDIA 1.869,50 4,24%

8 JAPÃO 1.387,40 3,14%

9 ALEMANHA 1.005,00 2,28%

10 CANADÁ 808,3 1,83%

11 MÉXICO 695,6 1,58%

12 REINO UNIDO 683,8 1,55

13 CORÉIA DO SUL 609,4 1,38%

14 ITÁLIA 581,5 1,32%

15 FRANÇA 575,2 1,30%

16 AUSTRÁLIA 568,5 1,29%

17 IRÃ 563,6 1,28%

18 UCRÂNIA 495 1,12%

19 ESPANHA 470,9 1,07%

20 NIGÉRIA 457,9 1,04%

Tabela 4.2-  Ranking dos vinte principais países emissores de poluentes

Fonte: Adaptado de IPAM. Disponível em: <http://www.ipam.org.br/uploads/galerias/emissores_de_co2.jpg>. Acesso em: 9 
nov. 2015.
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Assim como vocês puderam observar no vídeo indicado, espera-se que a bases 
de dados sejam atualizadas a fim de que o agricultor não tenha mais perdas em suas 
produções.

Para que consiga mais informações acerca do Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático, você deverá realizar os seguintes passos:

 Acesse: <http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola>.

 Você será redirecionado para uma página com a seguintes opções no menu à 
esquerda: Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016; Comercialização e Abastecimento; 
Publicações; Relatórios; Estatística; Crédito Rural; Seguro Rural; Zoneamento 
Agrícola; e Notícias.

É interessante que você visite esse site para que encontre as informações 
atualizadas sobre o Zoneamento Agrícola, entre os demais citados anteriormente.

Observe nos mapas seguintes algumas culturas que serão prejudicadas com o 
aquecimento global e as mudanças climáticas no Brasil.

Assista ao vídeo explicativo sobre o Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático. Disponível em: <http://www.canalrural.com.br/videos/
rural-noticias/projeto-para-atualizar-zoneamento-agricola-deve-ser-
entregue-59778>. Acesso em: 9 nov. 2015.

MILHO
É produzido em todo país, será a 

terceira cultura mais prejudicada com 
as mudanças climáticas, em termos 

monetários. O prejuízo poderá chegar 

a 1,73 bilhões de reais em 2070.

Quadro 4.2 – As mudanças climáticas e suas consequências nas culturas agrícolas brasileiras.
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FEIJÃO
Em razão das mudanças climáticas, 
haverá uma diminuição das áreas de 

baixo risco para o plantio desta cultura, 
principalmente na região Nordeste. 
Poderá atingir um prejuízo de 453,6 

milhões de reais.

CAFÉ
Trata-se da cultura que mais 

sofrerá danos em sua paisagem 
geográfi ca, pois poderá ser atingida 

pela insufi ciência hídrica, ou por 
temperaturas muito elevadas nos 

locais em que atualmente é cultivada. 
Observe que as geadas também 

ocorrerão o que ocasiona a 
perda total das lavouras.

GIRASSOL
É uma cultura que se apresenta 

timidamente no Brasil, razão pela qual 
os seus prejuízos em milhões de reais 
ainda não foram calculados. As áreas 

propicias ao cultivo, as que mais serão 
afetadas, são próximas do Agreste e do 

Cerrado Nordestino.

Fonte: Adaptado de <http://www.agritempo.gov.br/climaeagricultura/>. Acesso em: 9 nov. 2015.
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Nos próximos parágrafos serão abordados os agentes climáticos que mais 
prejudicam as plantações; são eles: geada, seca e granizo.

Iniciamos o assunto com a conceituação de geada, que se caracteriza quando 
a temperatura do ar em contato com o solo deverá apresentar um valor abaixo 
de 0°C, ou seja, levando ao congelamento do orvalho. No entanto, existem duas 
classificações para as geadas, de acordo com Ayoade (2003):

• Geada de radiação: resulta do rápido resfriamento da camada de ar próxima ao 
solo, em razão das grandes perdas de radiação terrestre em noites calmas e claras. 
Abrange pequenas áreas.

• Geada de advecção: este tipo de geada abrange maiores áreas, pois ocorre 
quando uma área é invadida por uma grande massa de ar frio.

As culturas que são plantadas nas partes baixas do terreno estão sujeitas às geadas 
por causa do acúmulo do ar frio que se concentra no fundo de vales.

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste são mais propensas a terem geadas, geralmente 
nos meses de junho a agosto. Existem alguns fatores que podem ser observados 

Leia a reportagem sobre a ação e a consequência desses três agentes 
climáticos em relação a uma plantação de cevada. Disponível em: <http://
agro.gazetadopovo.com.br/noticias/clima/geada-seca-e-granizo-
derrubam-a-cevada/>. Acesso em: 9 nov. 2015.

Acesse o site do Inpe a seguir para acompanhar a previsão de geadas. 
Disponível em: <http://tempo.cptec.inpe.br/geadas/>. Acesso em: 9 nov. 
2015. 
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a olho nu para se prever uma geada, como: céu claro, ausência de vento, baixas 
temperaturas e baixa umidade do ar.

É importante destacar que os termos geada branca e geada negra foram 
escolhidos com base em sua aparência na paisagem. A branca é a geada típica de 
radiação, em que há deposição de gelo sobre as plantas, ou seja, observa-se a olho 
nu o gelo sobre as plantas, e geralmente não provoca danos às plantações mais 
tolerantes. A negra ocorre quando se observa o ar muito seco, e a planta perece 
antes mesmo do congelamento do orvalho; é também considerada uma geada de 
vento (CARAMORI et al., 2002).

Houve, por exemplo, a famosa geada de 1975, que ocorreu no norte do Paraná, 
chamada de Geada Negra.

A Geada Negra ocorreu em 1975 e fez com que os agricultores perdessem todas 
as suas plantações de café, o que teve como principal consequência o êxodo rural 
de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Observe na figura 4.12 a seguir que a 
massa polar atravessou a linha do Equador, o que ocasionou baixas temperaturas 
em estados como o Amazonas, tendo sido um processo gradativo desde o dia 13 
de julho de 1975.

Assista ao vídeo para conhecer mais detalhes sobre a “Geada Negra” 
de 1975, que transformou a paisagem paranaense em razão da grande 
perda dos cafezais. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/videos/os-40-anos-
da-geada-que-devastou-o-parana/>. Acesso em: 9 nov. 2015.

Quais foram as consequências da Geada Negra para o norte 
do Paraná?
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Para utilizar na sala de aula, segue o link do vídeo educativo com a 
explicação sobre os tipos de geada: <https://www.youtube.com/
watch?v=XD9UV-wueV8>. Acesso em 11 de nov.2015.

Fonte: Disponível em: <http://www.revistacafeicultura.com.br/bancofotos/materias/
descricao_do_tempo_na_geada_1975.JPG>. Acesso em:

Figura 4.12 – Frente fria de 13 de julho a 18 de julho de 1975

As famílias prejudicadas com a geada migraram para alguns estados do Centro-
Oeste e também para Rondônia com o objetivo de recomeçar sua produção, pois 
nesses locais o valor da terra era mais baixo.

Com essa geada, os agricultores paranaenses que permaneceram tiveram que se 
arriscar em outra cultura: a da soja. O Paraná hoje é um dos principais produtores e 
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Fonte: Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/geada>. Acesso em:

Figura 4.13 – Ocorrência de geada no Brasil: de 28-08-2015 a 28-09-2015

O granizo, por sua vez, de acordo com a conceituação do Inmet (2015), é:

exportadores de soja do Brasil, o que é também uma das consequências da Geada 
Negra, pois a economia desse estado foi transformada, assim como se transformou 
sua paisagem: onde havia cafezais, agora há os “mares de soja”.

É importante enfatizar que a modernização no campo já estava ocorrendo 
no Brasil desde a metade do século XX. Logo, o êxodo rural ocorreu de maneira 
majoritária, acompanhado da entrada da maquinização no campo, o que fortaleceu 
os índices populacionais urbanos do Brasil. No caso do Paraná, isso também se 
refletiu, isto é, agricultores desempregados vagavam pelas cidades brasileiras à 
procura de empregos, em busca de sobreviver.

Atualmente, os agricultores dispõem de tecnologias e profissionais que se 
destinam a fazer a previsão das geadas com o objetivo de evitar as perdas no campo. 
A Figura 4.13 retrata a ocorrência das geadas nos últimos 30 dias, sendo a região 
catarinense a mais prejudicada.
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Precipitação que se origina de nuvens convectivas, como 
cumulonimbus, e que cai em forma de bolas ou pedaços 
irregulares de gelo, quando os pedaços têm formatos e 
tamanhos diferentes. Pedaços com um diâmetro de cinco 
milímetros ou mais são considerados granizo; pedaços 
menores de gelo são classificados como bolas de gelo, bolas 
de neve, ou granizo mole. Bolas isoladas são chamadas de 
pedras. É referido como "GR" quando está em observação e 
pelo Metar. Granizos pequenos ou bolas de neve são referidos 
como "GS" quando estão em observação e pelo Metar.

O granizo danifica tanto as áreas rurais quanto as áreas urbanas. São caracterizados 
como pequenas esferas de gelo com tamanhos variáveis que são precipitados de 
nuvens cumulonimbus. As chuvas de granizo ocorrem nos trópicos e também em 
áreas temperadas. Veja na figura 4.11 a seguir um granizo de aproximadamente 14 
cm que caiu no Kansas (EUA). 

O fenômeno da seca também é altamente prejudicial à agricultura. A seca é 
entendida como a falta de água ou de umidade no solo para que a planta preserve 
suas condições naturais acompanhada da ausência ou escassez das precipitações. 
Existem quatro tipos de secas, de acordo com Ayoade (2003):

Fonte:  Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/20040514_large_hail_5.25%22.jpg>. Acesso em:

Figura 4.14 – Granizo em escala com uma nota de 20 dólares
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A seca permanente ocorre em lugares áridos, em que nenhuma estação de 
precipitação é o bastante para satisfazer as necessidades hídricas da planta, sendo a 
agricultura uma prática inexequível.

A seca sazonal acontece em regiões com estações secas e úmidas bem definidas. 
Ou seja, a seca é um fenômeno esperado pelas sociedades que ali vivem. Neste 
caso, a agricultura se mantém com a estação chuvosa ou até mesmo com o uso da 
irrigação.

Seca contingente é caracterizada por ocorrer em locais úmidos e subúmidos 
de maneira inesperada, em razão de ausência de chuvas, o que pode prejudicar 
bastante as lavouras.

A seca invisível:

• Sazonal.

• Permanente.

• Contingente.

• Invisível.

[...] ocorre sempre que o suprimento da umidade do solo ou 
das precipitações deixa de ser igual às necessidades hídricas 
diárias das plantas. Disso resulta uma lenta secagem do 
solo, deixando as plantações de crescer em índice ótimo. A 
necessidade de irrigação para combater a seca invisível é difícil 
de ser estabelecida, pois os cultivos não murcham. Eles não 
crescem em seu nível ótimo, que é parcialmente determinado 
pela qualidade da semente e dos nutrientes do solo. (AYOADE, 
2003, p. 273).

É interessante fazer uma reflexão sobre a seca nordestina brasileira. O 
documentário “Seca, Conviver... para Viver” demonstrará o cotidiano no 
semiárido. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FRdhS_
j8wSY>. Acesso em: 9 nov. 2015.
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Você já se imaginou convivendo com o fenômeno da seca? 
Conhece ou tem familiares que passam ou passaram por 
isso? Como podemos trabalhar a seca em sala de aula?

1. Explique a diferença entre geada branca e geada negra.

2. Acontece em regiões com estações secas e úmidas bem 
definidas. Ou seja, a seca é um fenômeno esperado pelas 
sociedades que ali vivem. Neste caso, a agricultura se mantém 
na estação chuvosa ou até mesmo com o uso da irrigação. 
Esse conceito se refere:
a) À geada.
b) Ao granizo.
c) À seca sazonal.
d) À estiagem.
e) Às ilhas de frescor.

3. A precipitação de granizo ocorre a partir das nuvens:
a) Cirrostratus.
b) Cumulonimbus.
c) Altocumulos.
d) Cirrus.
e) Estrato.
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Seção 4.4

Clima Urbano/Sistema Clima Urbano e 
Aquecimento Global

A população mundial urbana se aproxima dos 54%, podendo atingir os 66% em 
2050. Isso reflete em um novo modelo de sociedade e também de consumo que está 
vigente no século XXI.

Todavia, não se pode generalizar a informação anterior e, então, concluir que a 
população rural estará extinta em algumas décadas, pois a modernização no campo 
é um dos fatores que estimula e preserva a população rural. Em contrapartida, há os 
locais em que o agronegócio não é vigente, ou seja, em que a produção é camponesa, 
onde, portanto, o modo de vida é também rural.

No Brasil, a partir da segunda metade do século XX a população rural foi expropriada 
do campo, o que causou um grande êxodo rural. Essa população então migrou para 
os centros urbanos e também para as periferias. Sem trabalho, o agricultor buscou 
outras fontes de renda no meio urbano, sendo o serviço operariado um dos mais 
procurados e também ofertados em meados de 1970, quando se destacava a região 
metropolitana de São Paulo, com montadoras de carro.

A urbanização desenfreada em vários municípios brasileiros causou e ainda causa 
vários problemas referentes ao planejamento urbano, ou seja, nos locais em que 
deveriam existir um zoneamento com bairros residenciais, área médica do município, 

ntrodução à seção

Muitas vezes as pessoas acreditam que no Brasil apenas São Paulo é 
analisada pelos fatores climáticos, em razão de seu desordenamento 
urbano. No entanto, o vídeo a seguir narra o caso de Manaus (AM) 
e o clima urbano. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=4syeLVigfAc>. Acesso em: 9 nov. 2015.
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lazer, entre outras classificações, acaba-se por formar um espaço desordenado, 
caótico, o que compromete a saúde deste e dos atores sociais.

O clima dentro dessa desordem urbana foi modificado gradativamente nos centros 
urbanos, e a qualidade do ar ficou comprometida, o que despertou interesses dos 
pesquisadores da área. Estima-se que próximo de 1970 os estudos sobre o clima 
urbano foram iniciados no Brasil.

Cidades de pequeno, médio e grande porte foram alvo de pesquisas a partir de 
1960, fenômeno que se alastrou pelo Brasil em 1990, já que grande parte desses 
estudos era destinada a contribuir com os planejamentos urbanos de cada município. 
Foram elencados três campos diferentes e bastante associados, tais como:

Monteiro (1976) desenvolveu uma metodologia para analisar o clima urbano, a 
partir de um sistema que denominou de Sistema Clima Urbano (SCU), constituído por 

A cidade gera um clima próprio (clima urbano), resultante da 
interferência de todos os fatores que se processam sobre a 
camada de limite urbano e que agem no sentido de alterar o 
clima em escala local. Seus efeitos mais diretos são percebidos 
pela população através de manifestações ligadas ao conforto 
térmico, à qualidade do ar, aos impactos pluviais e a outras 
manifestações capazes de desorganizar a vida da cidade e 
deteriorar a qualidade de vida de seus habitantes. (MONTEIRO, 
1976, p. 134).

[...] campo termo-higrométrico, no qual são enfatizados os 
estudos de ilhas de calor e de frescor urbanas, do conforto/
desconforto térmico, de inversões térmicas etc.; campo 
físico-químico ou dispersão, voltando à análise da dinâmica 
do ar na sua interação com a cidade, destacando a poluição 
do ar, as chuvas ácidas, a relação entre a estrutura urbana e os 
ventos etc.; campo hidrometeórico, relacionado ao estudo das 
precipitações urbanas e seus impactos, tais como os processos 
de inundações nas cidades. (MONTEIRO; MENDONÇA, 2003, 
p. 178).
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subsistemas. O autor entende que o clima urbano é o resultado do clima da cidade, 
que é singular, ou seja, o resultado de todos os fatores que interagem e se condensam 
sobre a camada do domínio urbano, que poderão alterar o clima em escala local.

 Outros dois autores que estudam sobre essa temática serão Timothy Oke e 
Ayoade. De acordo com o primeiro, o clima urbano pode ser conceituado como o 
resultado das transformações causadas pela urbanização e suas interações com o 
meio. Já o segundo entende que as ilhas de calor são responsáveis pela compreensão 
e identificação do clima urbano, assim como os fatores antrópicos.

Você já observou que os aglomerados urbanos no centro de 
uma cidade apresentam temperaturas mais elevadas do que 
as áreas periféricas?

Leia o artigo científico: “Por um suporte teórico e prático para estimular 
estudos geográficos de clima urbano no Brasil” – de Monteiro, publicado 
na Revista GeoSul, de 1990. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.
br/index.php/geosul/article/viewFile/12737/11903>. Acesso em: 9 nov. 
2015.

A qualidade do ar, principalmente no que se refere ao clima urbano, associa-
se principalmente às doenças respiratórias causadas pela emissão dos poluentes 
(automóveis e indústrias). Confira no mapa seguinte (figura 4.15) os países com os 
piores índices de qualidade do ar.

Consequências da Qualidade do ar 
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Fonte: Disponível em: <http://www.cidadessustentaveis.org.br/sites/default/files/noticias/nature1.jpg>. Acesso em:

Figura 4.15 – Países com piores índices da qualidade do ar

Pode-se observar que, conforme o tamanho do círculo aumenta, representa-se 
então um país mais poluente. São exemplos: Uruguai, Índia, China etc.

 Existe no Brasil o monitoramento da qualidade do ar, embora de forma tímida, 
no sentido de reunir históricos e até mesmo de possuir uma abrangência territorial 
nacional. Percebe-se que essa é uma das atividades que ainda não é executada 
nem obrigatória pelos órgãos ambientais responsáveis, e reconhece-se também a 
dificuldade de montar a equipe técnica e executar de maneira satisfatória os dados, 
assim como analisá-los. 

 O Ministério do Meio Ambiente possui a Gerência de Qualidade do Ar (GQA), 
que está associada ao Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria, para que 
se criem políticas a fim de atender, em nível nacional, a problemática referente à 
qualidade do ar no território brasileiro.

 São atribuições do GQA:
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Existe o programa nacional de controle da qualidade do ar (Pronar), a partir da 
Resolução Conama nº 5, de 15 de junho de 1989:  

Isso se deu por causa do rápido aceleramento do crescimento urbano no país, 
como também a ampliação da frota de veículos. Com isso os índices de poluição 
atmosférica aumentaram, principalmente nas regiões metropolitanas, o que 
compromete a qualidade de vida dos indivíduos.

Com o programa, volta-se atenção específica ao meio ambiente, com vistas 
sustentáveis, para que a preservação e a conservação dele se mantenham em nível de 
território nacional. Sabe-se que a prática ainda é muito inibida. No entanto, com ações 
de educação ambiental, seja de maneira formal, seja de maneira informal, buscam-se 
cidadãos mais conscientes e também sensibilizados a fim de que as novas tecnologias 
e modos de produção do trabalho se atentem às perspectivas ambientais.

[...] políticas de apoio e fortalecimento institucional aos 
demais órgãos do Sisnama, responsáveis pela execução das 
ações locais de gestão da qualidade do ar, que envolvem o 
licenciamento ambiental, o monitoramento da qualidade do 
ar, a elaboração de inventários de emissões locais, a definição 
de áreas prioritárias para o controle de emissões, o setor de 
transportes, o combate às queimadas, entre outras. (MMA, 
2015a).

Como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para 
proteção da saúde e bem-estar das populações e melhoria da 
qualidade de vida com o objetivo de permitir o desenvolvimento 
econômico e social do país de forma ambientalmente segura, 
pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes 
de poluição atmosférica. (MMA, 2015b).
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Fonte: MMA (2015). 

Gráfico 4.1 – Monitoramento de qualidade do ar no Brasil, por regiões

De acordo com as informações apresentadas no Gráfico 4.1, a região Norte não 
apresenta altos índices referentes ao monitoramento de qualidade do ar, e a região 
Sudeste apresenta o contrário. Isso se deve à intensiva produtividade industrial da 
região Sudeste, onde as indústrias são fiscalizadas, o que, no entanto, não garante que 
haja uma qualidade do ar; garante apenas que existe o índice. 

As regiões Centro-Oeste e Sul apresentam monitoramento da qualidade do ar, mas 
a região Nordeste possui um descompasso referente às áreas monitoradas e às não 
montadoras, sendo estas as que sobressaem.

Este é um tema que se manifesta muito nas mídias e sempre é alvo de discussões, 
sendo também tema de vestibulares e concursos públicos. Envolve toda a sociedade, 
e não apenas os profissionais relacionados à Geografia.

Isso ocorre porque mantém preocupada toda a humanidade, já que se refere às 
futuras gerações.

O aquecimento global é um fenômeno climático de grandes proporções, tais 
como: intensa atividade solar, tectonismo e vulcanismo descontrolado, queimadas, 
migrações de flora e fauna forçadas, maremotos, tsunamis, entres outros.

Acompanhe a imagem seguinte, autoexplicativa sobre o fenômeno:

Aquecimento Global 
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Fonte: Adaptado de Efeito Estufa (U.S., 2015).

Figura 4.16 – O efeito estufa no planeta

O planeta pode ser comparado a uma estufa para explicar o que está ocorrendo. 
Os gases emitidos pelas atividades econômicas humanas são a causa principal do 
fenômeno do efeito estufa.

Estatísticas apontam que as temperaturas globais poderão aumentar entre 1°C a 
6°C, e o nível do mar também subirá entre 9 a 88 cm até 2100, o que poderá acarretar 
o desaparecimento de algumas ilhas, como também alterações nas precipitações, 
salinizações, enchentes, secas, desertificação e o risco do desaparecimento de 
algumas espécies animais. Os derretimentos das geleiras poderão proporcionar 
tsunamis, entre outras catástrofes ambientais.

“Não existe aquecimento global?”

Existe uma corrente teórica da Geografia que defende a ideia de que não o referido 
fenômeno não existe. O geógrafo Luis Carlos Molion disserta que vivemos sob a 
lógica midiática do “terrorismo climático”, em que tudo se justifica pelas atividades 
econômicas antrópicas. Ele contesta essa teoria, alegando que realizar essa afirmação 
corresponde a um oportunismo das grandes organizações e corporações. 

Molion defende que o CO2 (dióxido de carbono) não seria o controlador do clima 
global, pois o aquecimento é causado via radiação solar; já que o Sol possui períodos 
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de atividade máxima e também mínima, que se alternam a cada 50 anos. Deve-se 
destacar, ainda em relação ao referido gás, que os oceanos, solos e vegetações emitem 
mais CO2 que os humanos. De acordo com as medições realizadas e estimadas, o 
clima já foi alterado algumas vezes na história da humanidade, em média 10°C mais 
quente. Sobre o nível do mar, o pesquisador entende que a partir da análise de dados 
dos satélites, os fenômenos El Niño e La Ninã influenciaram e influenciam mais do que 
qualquer outro fator climático. 

O autor questiona ainda os dados dos relatórios sobre as mudanças climáticas, 
pois assegura que as informações não possuem comprovação científica. Vale ressaltar 
que o IPCC contratou pesquisadores para elaborarem os relatórios que defendiam o 
aquecimento global. Sobre o gelo do planeta, certifica que:

E termina atestando que o aquecimento global não é causado pelos seres humanos: 

A variação no volume de gelo flutuante do polo Norte seria 
causada por ciclos de aquecimento e resfriamento, que duram 
de 20 a 40 anos no oceano Atlântico Norte. Quando a água 
mais aquecida passa por baixo dos icebergs, derrete parte do 
gelo submerso. Com isso, a parte aérea - correspondente a 
10% do volume do bloco - não derrete, mas desmorona. O 
gelo da superfície não derrete porque a temperatura do ar é 
inferior a -20 °C, mesmo no verão. (MOLION, 2007, p. 1).

Entre 1925 e 1946, quando o ser humano lançava menos de 
10% do CO2 que emite atualmente, houve um aquecimento de 
0,4 °C no planeta. Por outro lado, entre 1947 e 1976, época de 
aceleração da produção industrial após a 2ª Guerra Mundial, 
houve um resfriamento global de 0,2 °C. Na última década, a 
concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou, mas 
a temperatura global se estabilizou. Portanto, a variabilidade 
climática seria natural e não causada pelo homem. (MOLION, 
2007, p. 1).
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1. Observe as afirmativas a seguir referente aos seus 
conhecimentos geográficos sobre o clima:

I. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 
é o único órgão que estuda e analisa as mudanças climáticas 
no mundo.
II. O aquecimento global, de acordo com Molion, é causado e 
fortalecido pela emissão de poluente pelo agente antrópico.
III. Há grupos de pesquisadores que não atribuem ao homem 
o aquecimento global, creditando esse fenômeno a elementos 
naturais.
IV.  Sabe-se que com o aquecimento global o ciclo de vida de 
espécies típicas de região de clima polar poderá ser alterado.

É correto o que se afirma apenas em:

a) I e II.
b) III e IV.
c) I e IV.
d) II e III.
e) I, III e IV.

2. Carlos Augusto F. Monteiro, geógrafo e climatólogo, 
desenvolveu uma metodologia para estudar e analisar o clima 
urbano denominada de:

a) Sistema Analítico Urbano.
b) Sistema do Clima Urbano.
c) Sistema Clima Urbano. 
d) Sistema Climático Urbano.
e) Sistema do Clima Urbanizado.
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É importante que você se atente às mudanças que estão 
ocorrendo no planeta do ponto de vista climático para que não 
se desatualize na formulação de seus futuros planos de aula. 
O Ensino Fundamental apresenta este conteúdo geralmente 
nos anos finais. Já no ensino médio ele é tratado com mais 
frequência no último ano (às vésperas do vestibular). Lembre-se 
de relacionar os subtemas com o espaço geográfico para que 
não fique um conhecimento fragmentado.
A agricultura é extremamente importante de ser trabalhada 
em relação ao clima, visto que nosso país é um dos grandes 
agroexportadores no cenário mundial. Logo, entender a relação 
da modernização no campo com os fenômenos climáticos e 
seus avanços tecnológicos compõe uma aula qualitativa no 
ensino de Geografia.
O clima urbano deve ser explorado inclusive com aulas e 
trabalhos de campo, em que seja levado um termômetro para 
a comparação da temperatura. Deve-se explorar também o 
conforto e o desconforto térmicos, que devem ser anotados a 
partir das experiências dos alunos, por um croqui.
E não se esqueça de apresentar as vertentes sobre o aquecimento 
global, pois é importante que os alunos tenham conhecimento 
amplo sobre essa temática e se aproximem dos artigos científicos.

Nesta unidade você estudou a relação entre o homem e o 
clima, uma discussão e também uma prática que existe desde os 
tempos mais remotos, já que, a partir da observação, o homem 
conseguiu se adaptar em variadas situações climáticas.
Os eventos climáticos atualmente podem ser prevenidos com 
tecnologias específicas e também trabalhados com técnicas de 
geoprocessamento. 
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Discutimos nesta unidade a Lei nº 12.187, que trata da Política 
Nacional das Mudanças Climáticas. Você viu então que há 
uma legislação específica para isso, sendo pouco discutida nos 
ambientes escolares. Muitas vezes, parece que a sociedade 
fica “esperando” as catástrofes ambientais acontecerem, pois 
não promovem e não participam de medidas mitigadoras com 
sucesso.
Logo em seguida, construímos juntos os conceitos de conforto 
térmico, ilhas de calor, ilhas de frescor e inversão térmica. 
Descobrimos que, embora vivenciemos esses fenômenos, poucas 
vezes conseguimos identificá-los. Algumas dicas referentes aos 
recursos didáticos foram inseridas na unidade também.
Sobre clima e agricultura, destacamos os fenômenos e a 
diferenciação entre as geadas, que são geralmente o “pesadelo” 
dos agricultores, assim como as tecnologias e os recursos que os 
agricultores podem utilizar para terem uma boa safra.
Terminamos nossos estudos com a abordagem sobre o 
clima urbano e o Sistema Clima Urbano, criado por Monteiro. 
Discutimos também a dupla abordagem sobre o aquecimento 
global, uma do IPCC e outra do geógrafo Molion para que sua 
formação não seja simplória e para que você carregue para a 
sala de aula esse processo de ensino-aprendizagem como um 
professor pesquisador, e não como um professor reprodutor.

1. Suponha que uma cidade tenha amanhecido sob a influência 
de um forte nevoeiro, que dificultava a visibilidade, interferindo 
no ritmo das atividades urbanas, inclusive o trânsito. Sabe-se 
que o ar quente permaneceu acima da camada de ar frio, que 
ficou retida nas proximidades da superfície, favorecendo a 
concentração de poluentes. O que foi vivenciado neste local 
corresponde ao fenômeno climático denominado de:
a) Tornado.
b) Granizo.
c) Inversão térmica.
d) Geada.
e) Ilhas de calor.
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2. Analise o climograma a seguir e depois assinale a alternativa 
correta:

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Climograma_

de_Girona.png>. Acesso em

a) Os meses mais chuvosos são setembro, outubro, novembro 
e dezembro.

b) As temperaturas mais altas acontecem em julho, podendo 
chegar a 35°C.

c) Os meses mais secos do ano são novembro e dezembro.

d) Maio possui as temperaturas mais baixas do ano, chegando 
a atingir -3°C.

e) De acordo com o climograma, as cidades com altitudes de 
127 metros possuem temperaturas superiores a 35°C.

3. Observe o gráfico seguinte sobre a quantidade de chuvas 
do Cantareira (SP) e depois assinale a alternativa correta:
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Fonte:Disponível em:<http://s2.glbimg.com/YZ1KRJsbEWMYmyLB7CLrooi_aXE=/s.glbimg.com/

jo/g1/f/original/2015/01/20/nivel-de-chuvas-em-sp.jpg>. Acesso em:

a) Entre os anos 2013, 2014 e 2015, o ano que apresentou 
maior taxa de precipitação foi 2013.

b) Em março de 2014 choveu a quantidade esperada para o 
mês.

c) Em fevereiro de 2014 choveu quase o dobro do esperado 
para o mês.

d) Em abril de 2014 registraram-se os menores índices de 
precipitação de 2014.

e) A média esperada registrou a máxima de 342,78 mm de 
chuva. 
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4. Analise o gráfico a seguir referente à emissão de gás 
carbônico na atmosfera e depois assinale a alternativa correta:

Fonte:  Disponível em: <http://www.bbc.com/staticarchive/9d5c41a5276eff5bb8fa4cc3367c49

03531754a3.gif>. Acesso em:

a) A emissão de CO2 está relacionada ao aquecimento global, 
de acordo com a vertente do IPCC, sendo os anos 1960 e 
1970 os mais poluentes.

b) A emissão de CO2 está relacionada ao aquecimento global, 
de acordo com a vertente de Molion, sendo os anos 1990 e 
2000 os mais poluentes.

c)  A emissão de CO2 está relacionada ao aquecimento global, 
de acordo com a vertente do IPCC, sendo os anos 1990 e 
2000 os mais poluentes.

d) A emissão de CO2 está relacionada ao aquecimento global, 
de acordo com a vertente do IBGE, sendo os anos 1960 e 
1980 os menos poluentes.

e) A emissão de CO2 está relacionada estritamente aos ciclos 
solares, não havendo qualquer outro fator que poderia estar 
relacionado.
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5. Explique a importância das ilhas de frescor em relação ao 
clima urbano das grandes metrópoles mundiais.
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