CLIMA

Elementos Climáticos
O entendimento e a caracterização do clima de um lugar dependem do estudo do
comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos: das variações da
temperatura e da umidade, do tipo de precipitação (chuvas, neve ou granizo), da
sucessão das estações úmidas e secas, etc. O conceito de clima se diferencia do
conceito de tempo atmosférico, uma vez que o tempo é um estado momentâneo
da atmosfera em um determinado local. A análise das condições do tempo por um
longo período é fundamental para saber o clima de uma região.
Os elementos do clima são os atributos dinâmicos que servem para definir o tipo
climático de um local.
1. A temperatura, medida em graus Celsius (ºC), registra o calor da atmosfera
de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica.
2. A umidade está relacionada à quantidade de vapor de água presente na
atmosfera em determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou
relativos.
3. A pressão atmosférica é a
força provocada pelo peso do ar
sobre uma superfície. Em regiões
onde as temperaturas são mais
baixas a pressão atmosférica é
maior, pois as moléculas de ar
estão mais concentradas. No
entanto, em regiões mais elevadas,
de menor temperatura, também há
menor concentração de moléculas
de ar (ar mais rarefeito) e, neste
caso, menor será a pressão.

(in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço
natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)
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4. O vento é o ar atmosférico em movimento horizontal ou vertical, por causa das
diferenças de temperatura e pressão entre os diversos locais da Terra. Os ventos
sempre sopram das áreas de alta pressão, chamadas anticiclonais (dispersoras
de ventos), para as áreas de baixa pressão, ou ciclonais (receptoras de ventos).
Quanto maior a diferença de pressão entre as regiões, maior será a velocidade do
vento.
A circulação geral da atmosfera é responsável pela existência das grandes zonas
climáticas (polares, temperadas e tropical) e por redistribuir calor e umidade na
superfície terrestre. A diferença de absorção da energia solar nas diversas regiões da
Terra acarreta o movimento do ar.
Os alísios são ventos que, em superfície, sopram dos trópicos para o Equador ou Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT). Nas áreas equatoriais o ar quente (leve) e carregado de
umidade sobe. Em altitude, o ar resfria e retorna aos trópicos, formando os contra-alísios.

(Disponível em http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap8/cap8-1.html)

Características geográficas especificas dão origem a ventos periódicos, regionais e locais,
como, por exemplo, as brisas e as monções.
O mecanismo diário é chamado de brisas, as quais sopram do mar para o continente
durante o dia e na direção contrária à noite.
Em virtude das diferenças sazonais de temperatura e pressão entre as massas
continentais e marítimas, as monções de verão sopram do mar (alta pressão) para o
continente asiático (baixa pressão), levando umidade. No inverno, a situação inverte.

Página 2
com Prof. Giba

BRISA TERRA-MAR

(Disponível em http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/06/tempo-e-clima.html)
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(Disponível em http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/06/tempo-e-clima.html)

Um ciclone é uma região em que o ar
relativamente quente se eleva e favorece
a formação de nuvens e precipitação. Por
isso, tempo nublado, chuva e vento forte
estão normalmente associados a centros
de baixas pressões. A instabilidade do ar
produz um grande desenvolvimento
vertical de nuvens cumuliformes
associadas a cargas de água.

(Disponível em
climaticos.html)

http://climapedia.blogspot.com.br/fenomenos-
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Ciclones e anti-ciclones são indicados nos mapas meteorológicos pela letra “B” e
são locais onde a pressão atmosférica é a mais baixa na sua vizinhança e em volta
do qual existe um padrão organizado de circulação de ar. À medida que, pela ação
do diferencial de pressões, o ar flui dos centros de altas pressões para um centro
de baixas pressões é defletido pela força de Coriolis de tal modo que os ventos
circulam em espiral, isto é, no sentido anti-horário no Hemisfério Norte e no
sentido horário no Hemisfério Sul.

(Disponível em http://p2.trrsf.com/image/images.terra.com//climapedia.blogspot.com.br/fenomenos-climaticos.html)
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5. As precipitações descrevem qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda
de água da atmosfera. Isso inclui neve, chuva e granizo. A precipitação é uma
parte importante do ciclo hidrológico, sendo responsável por retornar a maior
parte da água doce ao planeta.
• Convectiva ou de verão - Resulta da ascensão vertical do ar, que, ao entrar em
contato com as camadas de ar frio, sofre condensação e se precipita. É geralmente
intensa (forte), rápida, acompanhada de trovões e às vezes de granizo (chuva de verão
ou equatorial).
• Orográfica ou de relevo - É resultante do deslocamento horizontal do ar, que, ao
entrar em contato com as regiões elevadas (serras e montanhas), sofre condensação e
conseqüente precipitação.
• Frontal – Resultante das frentes frias ou quentes, as quais representam o encontro
de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. É menos intensa e mais
duradoura que os demais tipos de chuva.

(Disponível em http://geoecoisas.blogspot.com.br/2011/11/principais-tipos-de-chuvas.html)
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TESTES
1. (UFRGS) No que diz respeito aos furacões, assinale a alternativa correta.
(A) Furacões, tufões, ciclones, tempestades ciclônicas e ciclones tropicais tem
origens diferentes e ocorrem nos mesmos espaços geográficos do planeta.
(B) Eles ocorrem quando do resfriamento da massa de ar, imediatamente acima da
água dos oceanos, provocando evaporação e consequente aumento da umidade.
(C) Eles geralmente se originam no oceano Pacífico, estando associados às
correntes marinhas frias no Hemisfério Norte.
(D) A maior ocorrência de furacões no Caribe e na América do Norte está
associada aos meses frios do inverno boreal.
(E) A ocorrência do furacão Sandy, no mês de outubro de 2012, é o resultado do
aumento da intensidade do vento entre regiões com grandes diferenças de
temperaturas frias (pressão maior) e quentes (pressão menor).
2. (UFRGS) Com relação à dinâmica climática, considere as afirmações abaixo.
I – O deslocamento das massas de ar é um fenômeno atmosférico que ocorre na
troposfera e que interfere nas condições meteorológicas.
II – As massas de ar polares têm origem nos polos Norte e Sul do planeta e,
conforme a área por onde se deslocam, podem ser secas ou úmidas.
III – As chamadas frentes de transição, que se formam nas áreas onde ocorre o
encontro entre massas de ar, podem ser frentes frias ou quentes.
Quais estão corretas?
(A) apenas I.
(B) apenas II.
(C) apenas III.
(D) apenas II e III.
(E) I, II e III.
3. (UFRGS) Assinale a alternativa correta sobre a circulação atmosférica.
(A) o movimento ascensional do ar caracteriza uma zona de alta pressão
atmosférica nas proximidades da linha equatorial, o que direciona os ventos
alísios, que sopram do equador para os trópicos.
(B) Célula de Hadley é o nome que designa o grande circuito de circulação atmosférica
que ocorre nas regiões de baixa pressão atmosférica, em latitudes superiores às dos
trópicos de Câncer e de Capricórnio.
(C) As áreas equatoriais de baixa pressão, atmosférica são receptoras de massas
de ar provenientes de áreas de alta pressão, denominadas anticiclonais.
(D) O ar que ascende no Equador e sopra em altitudes elevadas para o norte e o
sul produz a chamada frente intertropical.
(E) Nas regiões próximas à linha do Equador, a subida e o, esfriamento do ar úmido
provoca condensações e aumento da pluviosidade no verão, originando uma
estação seca durante o inverno.
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4. (UCS) O ar se move horizontal e verticalmente, devido às diferenças de
temperatura e pressão entre diversos locais da Terra.
Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições abaixo, sobre os
ventos.
( ) Os ventos alísios, em superfície, sopram dos trópicos para o Equador (área
ciclonal de convergência dos ventos).
( ) As massas de ar são bolsões de ventos que se originam nos oceanos, deslocamse para os continentes, e formam centros de baixa pressão, com ocorrência
frequente de chuvas.
( ) As brisas são ventos que sopram durante o dia, do oceano para o continente, e
durante a noite, do continente para o oceano.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para
baixo.
(A) V – V – F
(B) F – F – V
(C) V – V – V
(D) V – F – V
(E) F – V – F
5. (UFSM) Considerando as características climáticas das regiões desérticas do
interior dos continentes, assinale verdadeiro (V) ou falsa (F) nas afirmativas a
seguir.
( ) Essas regiões podem ser quentes ou frias, com fracos índices de
pluviosidade que ocorrem durante estação chuvosa definida.
( ) Essas regiões são dominadas permanentemente por massas de ar secas e de
altas pressões atmosféricas.
( ) As amplitudes térmicas são as mais baixas que existem na superfície
terrestre.
( ) A atuação dos ventos é freqüente e muito marcante.
A seqüência correta é
(A) F - V - F - V.
(B) V - F - F - V.
(C) V - V - V - F.
(D) F - V - V - F.
(F) F - F - V - V.

Gabarito: 1.e / 2.e / 3.c / 4.d / 5.a
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