GEOGRAFIA DO BRASIL

Massas de ar
Além da importância dos fatores climáticos estáticos (latitude e altitude), deve-se
destacar também a atuação dos fatores dinâmicos sobre os climas encontrados no
território brasileiro: as massas de ar.
Cinco grandes massas de ar agem frequentemente sobre o Brasil. Seu
deslocamento ocorre devido às diferenças de pressão atmosférica entre dois pontos.

Duas dessas massas de ar são formadas nas proximidades do Equador:
Massa Equatorial Atlântica - quente e úmida. Sua atuação é limitada,
restringindo-se ao litoral das regiões Norte e Nordeste do Brasil, pois é
formada pelos ventos alísios de nordeste – ventos oriundos das zonas
de altas pressões subtropicais do hemisfério norte.
Massa Equatorial Continental - quente e úmida, origina-se na
Amazônia ocidental. A evapotranspiração da densa floresta de sua
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região de origem acentua o teor de umidade na atmosfera, fenômeno que se
traduz na grande intensidade das chuvas. Na Amazônia ocidental essa massa atua
durante praticamente o ano todo. Mas durante o verão austral sua ação pode ser
sentida até no extremo sul do Brasil.
Outras duas massas de ar se formam sobre o Trópico de Capricórnio:
Massa Tropical Atlântica - quente e úmida. Origina-se da intensa
evaporação das águas quentes das correntes marinhas que passam ao largo
da costa brasileira, mas sua atuação é mais sentida ao longo do litoral das
regiões Sudeste e Sul, onde provoca chuvas durant e todo o ano.
Massa Tropical Continental - quente e seca. Originária do "coração" da
América do Sul, atua sobretudo no Centro-Sul do Brasil, onde eleva
bastante a temperatura e diminui o teor de umidade relativa do ar.
Uma massa de ar se forma na região polar:
Massa Polar Atlântica - é a única massa de ar fria, de origem polar, atuante
sobre o Brasil. Sua frequência é maior, obviamente, durante o inverno,
especialmente sobre os estados do Centro-Sul. Quando penetra no
território brasileiro, provoca a formação de frentes frias, que dão origem a
chuvas frontais quando encontram o ar quente continental. Eventualmente, a massa
polar pode atingir o sul da Amazônia, fazendo as temperaturas caírem bruscamente.
Esse fenômeno é conhecido como "friagem".

Climas do Brasil
Considerando a influência exercida pelos fatores climáticos acima relacionados
sobre o território brasileiro, são identificados cinco grandes tipos de clima:

• Equatorial - caracterizado por altas
temperaturas e chuvas abundantes durante
todo o ano; ocorre especialmente na
Amazônia.
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• Tropical Continental ou Tropical Típico - possui
duas estações marcantes: o verão muito
chuvoso e o inverno muito seco. Domina a
maior parte do Centro-Oeste e alguns trechos
das regiões Nordeste e Sudeste.

• Tropical Semiárido - sempre quente,
apresenta chuvas escassas e irregulares,
determinadas pela alternância entre as massas
de ar continentais, mais secas, e as oceânicas,
mais úmidas. Mas a influência das massas de ar
oriundas do Atlântico é limitada pelo relevo
elevado do planalto da Borborema, que forma
um obstáculo natural à penetração da
umidade marinha. É atuante no sertão
nordestino.

• Tropical Atlântico ou Tropical Úmido - quente,
apresenta chuvas mais freqüentes no inverno,
quando é sistemática a atuação da mPa. Ocorre
em todo o litoral leste da região Nordeste e no
trecho norte do litoral da região Sudeste.

• Tropical de Altitude - chuvas concentradas no
verão, e temperaturas amenas no inverno, se
apresenta nas zonas altas do Sudeste e do MS.
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• Subtropical - é o único clima brasileiro que
registra uma queda mais sensível das
temperaturas durante o inverno. Mas seu
verão é muito quente, e por isso apresenta as
maiores amplitudes térmicas do país. As chuvas
são regulares ao longo do ano. Atua sobre
quase toda a região Sul e pequena parte
(extremo sul) do Sudeste.
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TESTES
1. (QCO) O quadro abaixo apresenta dados de temperatura (T) e precipitação (P)
de três cidades brasileiras.
Dados climáticos de três cidades brasileiras de 1961-1990
Cidade 1
Mês
T (oC)
Jan
26,7
Fev
23,6
Mar
25,9
Abr
26,3
Mai
26,1
Jun
24,0
Jul
26,0
Ago
25,7
Set
28,4
Out
29,0
Nov
28,7
Dez
28,0
Totais 318,4

P(mm)
248
261
283
268
109
25
13
12
17
18
65
126
1.445

Cidade 2
Mês
T (oC) P(mm)
Jan
22,1
118
Fev
21,9
137
Mar
20,4
128
Abr
17,4
97
Mai
14,8
113
Jun
12,2
149
Jul
12,2
157
Ago
12,7
151
Set
14,3
141
Out
16,5
127
Nov
19,5
122
Dez
21,7
101
Totais 205,7 1.541

Cidade 3
Mês
T (oC) P(mm)
Jan
26,1
260
Fev
26,0
288
Mar
26,1
313
Abr
26,3
300
Mai
26,3
256
Jun
26,4
114
Jul
26,5
87
Ago
27,0
58
Set
27,5
83
Out
27,6
126
Nov
27,3
183
Dez
26,7
217
Totais 319,8 2.285

Com base nesses dados, analise as proposições abaixo colocando entre
parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando
se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que contém a
seqüência correta.
( ) A cidade “1” e a cidade “2” tem médias de precipitação semelhantes, portanto
tem o mesmo clima.
( ) A cidade “1” e a cidade “3” tem seus totais de temperatura com variação de
0,14°C, sendo pertencentes a mesma classificação climática.
( ) As temperaturas mínimas apresentadas pela cidade “2”, permitem afirmar que
ela provavelmente enfrenta os efeitos das massas polares.
( ) Pelas médias de temperatura e pluviosidade a cidade “3” deve estar localizada
na zona tropical.
( ) Os índices pluviométricos apresentados pela cidade “1”, permitem dizer que
ela apresenta algum grau de semi-aridez.
a) F – F – V – V – F
b) F – V – V – V – F
c) F – F – V – V – V
d) F – F – F – V – V
e) V – F – V – V – F
2. (EsPCEx) A massa de ar que provoca chuvas na Amazônia (sua área de origem)
durante todo o ano e, no verão, estende seu domínio para outras regiões,
provocando chuvas e elevação de temperatura é a massa
a) Equatorial atlântica (mEa).
b) Equatorial continental (mEc).
c) Tropical atlântica (mTa).
d) Tropical continental (mTc).
e) Polar atlântica (mPa).
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3. (UFU-MG) Qual das opções abaixo faz uma associação incorreta entre os tipos
climáticos brasileiros e sua localização espacial?
a) Clima tropical semi-úmido - Predomina na porção continental do território nacional,
principalmente no Planalto Central e em trechos do Sudeste e do Nordeste.
b) Clima tropical úmido ou atlântico - Faixa costeira, do Rio Grande do Sul até São Paulo,
podendo aparecer também ao longo da porção oriental da bacia do Rio Doce e em parte
da Zona da Mata mineira.
c) Clima tropical semi-árido - Predomina no Sertão nordestino e em parte do médio vale
do Rio São Francisco.
d) Clima subtropical - Predomina no sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio.
e) Clima equatorial - Toda a Região Sudeste e parte norte do Paraná.
4. (QCO) Na figura abaixo estão representados esquematicamente os sistemas
que influenciam o clima no Brasil. Analise as afirmativas abaixo e coloque entre
parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando
se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que contém a
seqüência correta.

( ) A massa Equatorial continental (3) é responsável pela formação de frentes
frias que atingem o sul do país.
( ) A massa Polar Atlântica (2) atua na porção meridional do país, sendo
responsável pela formação das geadas e neve.
( ) Durante o verão a massa representada pelo número (4), avança sobre as áreas
do Brasil central, formando as precipitações mais volumosas para o Cerrado.
( ) As Florestas Ombrófilas da fachada atlântica são diretamente influenciadas
pelas precipitações formadas a partir da ação da massa equatorial atlântica (5).
(
) O litoral setentrional brasileiro não sofre influência dos sistemas
representados pelos números (2) e (3) na figura.
a) V – V – V – F – F
b) F – V – F – V – V
c) V – F – F – F – V
d) F – V – V – F – V
e) F – F – F – F – V
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5. (EsPCEx) Leia o texto a seguir:
“Os cientistas já sabem que, na pior das hipóteses, a temperatura na América do
Sul subirá entre 2º C e 6º C – limitar as emissões de gases reduz o problema para
entre 1º C e 4º C. A maior complicação é calcular como esse calor vai interferir no
regime de chuvas no Brasil: cada programa de computador dá um resultado
diferente do outro. Mas tirando uma média entre as previsões, os cientistas
conseguem ter uma idéia razoável de como ficarão o clima e os ecossistemas por
aqui. A tendência é que uma vegetação substitua a outra” (...).
Considerando as repercussões do aquecimento global sobre a dinâmica climática
brasileira e sobre os domínios vegetais brasileiros, analise as afirmativas que se
seguem.
I – Uma redução significativa das chuvas de verão nas áreas de Cerrado tornaria o
seu regime de chuvas semelhante ao da Caatinga.
II – Mesmo com o aumento da temperatura nos moldes esperados, dificilmente a
Caatinga assumiria feições de deserto ou semi-deserto, pois a Caatinga é pouco
suscetível ao processo de desertificação.
III – Com o aquecimento, o índice de evaporação no Atlântico Sul aumentaria e,
por conseguinte, na região Sul do Brasil as chuvas também aumentariam, uma vez
que grande parte da umidade dessa região vem da massa tropical atlântica.
IV – Na Amazônia, a porção que ficaria com o clima mais seco seria a Ocidental,
uma vez que é nessa porção que a floresta já sofreu maior devastação.
Assinale a única alternativa que lista todas as afirmativas corretas.
a) I e III
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV
e) I, II e IV

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