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Clima e dinâmica dos rios (Parte 1)

Muitas de nossas atividades cotidianas estão relacionadas ao clima e ao tempo
atmosférico. Planejar uma viagem, por exemplo, fica mais fácil quando temos
informações sobre algumas características climáticas do local de destino e de
previsão do tempo. Assim, você verá a importância desse conhecimento para a
vida cotidiana na sociedade.

O tempo atmosférico

Todos os dias, diferentes meios de comunicação divulgam as condições do tempo atmosférico por
meio da previsão do tempo para um determinado dia ou para a semana. O acesso a essas
informações está cada vez mais prático e rápido e pode ser feito por aplicativos de celular (figura 1),
rádios, programas de televisão, internet, jornais impressos ou digitais.



O tempo atmosférico expressa as condições climáticas locais em um dado momento. Por isso, ele
muda ao longo do dia ou na mesma semana.

É muito comum as pessoas utilizarem essas informações para planejar atividades cotidianas, como
levar ou não guarda-chuva ao sair de casa ou, até mesmo, uma viagem em um fim de semana, por
exemplo. A previsão do tempo também é importante para atividades da economia como a agricultura
e a aviação.

Para saber antecipadamente o comportamento do tempo meteorológico, utilizam-se dados de
temperatura, pressão atmosférica, umidade e vento. Esses dados são obtidos a partir de estações
meteorológicas na superfície terrestre e de satélites na órbita da Terra (figuras 2 e 3).

Por que o tempo muda constantemente?

As condições do tempo podem mudar ao longo do dia. Durante a manhã pode estar frio e à tarde
pode ficar quente. O dia todo pode ficar quente e chover no fim da tarde ou, então, estar quente na
parte da manhã e frio à tarde (figura 4). O tempo muda constantemente no mesmo dia ou de um dia
para o outro. Essas mudanças do tempo costumam influenciar atividades do nosso cotidiano, como
praticar esportes em áreas descobertas, escolher as roupas que utilizaremos, carregar ou não um
guarda-chuva, entre outras. Isso ocorre porque outros elementos influenciam esse comportamento,
como os deslocamentos das massas de ar, por exemplo.

As massas de ar

As massas de ar influenciam o tempo em vários lugares do mundo, ocasionando chuvas ou frio, por
exemplo. As massas de ar são porções de ar atmosférico com características próprias de
temperatura, umidade e pressão (veremos mais adiante cada um desses elementos). Tais
características são semelhantes à parte do planeta onde a massa de ar se forma.

Em geral, uma massa de ar formada sobre o oceano é úmida; quando se forma no interior dos
continentes, é seca. Com relação à temperatura, as massas são frias quando se formam perto das
altas latitudes, na Zona polar, e quente quando formadas perto das baixas latitudes, na faixa
equatorial e tropical. Porém, as massas de ar que se formam no interior do continente, mas sobre
as florestas Equatoriais, são úmidas.



Ao deslocarem-se sobre a superfície terrestre, as massas modificam a temperatura e a umidade do
ambiente por onde passam. Porém, nesse movimento elas também podem perder energia e
intensidade e se tornar mais quentes ou, eventualmente, mais frias, caso passem por áreas com
temperaturas mais baixas que a de sua origem.

Frentes

O encontro na atmosfera de duas massas de ar com diferentes características é chamado de frente.
A frente fria é formada quando o ar frio, ao se deslocar sobre uma região, substitui o ar quente
(figura 5). Já a frente quente ocorre quando o ar quente substitui o ar frio (figura 6).

A formação de uma frente resultará em alterações de temperatura, nebulosidade e chuvas,
chamadas de chuvas frontais. A chegada de uma frente fria, por exemplo, pode provocar o
aumento de nuvens, chuvas fortes e, assim que avança, pode provocar chuvas mais leves e
diminuição da temperatura em outros lugares da superfície terrestre.

As chuvas de convecção são comuns em dias em que há forte aquecimento da superfície
terrestre. Esse aquecimento favorece a formação de movimentos convectivos e ascensão do ar
úmido. O vapor de água se condensa formando nuvens que, carregadas de umidades, resultam
em chuvas (figura 7).

A chuva orográfica ocorre devido à presença de uma montanha, por exemplo, que serve como
barreira no deslocamento da massa de ar. Ao encontrar a barreira orográfica, o ar é forçado a
subir. Esse ar resfria-se, favorecendo a formação de nuvens e a consequente chuva. O lado úmido
da vertente é chamado de barlavento. O lado oposto e mais seco da montanha, que não recebe a
umidade da massa de ar, é chamado de sotavento (figura 8). Essa barreira orográfica pode interferir
no clima de uma região (como será apresentado mais à frente).





Exercícios de fixação

1. O que a imagem acima representa? Explique.

2. De que forma as informações na imagem podem influenciar no seu cotidiano?

3. Você se lembra de uma situação em que estava com uma roupa inapropriada para as condições
meteorológicas do dia? Depois disso, passou a se preocupar com a previsão do tempo?

4. Observe os mapas de previsão de chuva e temperatura para o dia 24 de agosto de 2018 no
Brasil. (figuras 2 e 3)

a) Como estava o tempo no estado em que você vive?

b) Compare a situação do tempo prevista para os extremos sul e norte do país.

c) Em quais estados a temperatura passou de 36°C?



5. Por que o tempo muda o tempo todo?Por que isso ocorre?

6. O que são massas de ar?

a) A massa de ar formada sobre o oceano é __________.

b) Quando se forma no interior dos continentes, é ___________.

c) Com relação à temperatura, as massas são frias quando se formam perto das altitudes, na
________________, e quente quando formadas perto das baixas latitudes, na faixa ____________
e _______________.

d) As massas de ar que se formam no interior do continente, mas sobre as florestas equatoriais, são
_____________.

7. Ao deslocar-se pela superfície terrestre, o que ocorre com as massas?

8. O encontro da atmosfera de duas massas de ar com diferentes características é chamado de
___________.

9. Como é formada a frente fria? E a frente quente?

10. A formação de uma frente resultará em alterações de temperatura, nebulosidade e chuvas,
chamadas de ________________.

11. Como são as chuvas de convecção?

12. Como ocorre a chuva orográfica?

13. Como é chamado o lado úmido da vertente?

14. O que é sotavento?


