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INTRODUÇÃO
Esta apostila foi criada com intuito de levar algum material sobre a meteorologia para
pesquisadores do campo e pesquisadores de ufologia, devido à procura sem sucesso que
obtive, resolvi cria-la a partir de estudos na própria internet e com ajuda na parte de
fornecimentos de materiais concedidos por amigos que estudam matérias afins.
Devo tudo a minha atitude Autodidata e a deus pela força espiritual devido problemas que a vida
nos apresenta. O projeto www.ideiasdemarte.com.br é uma iniciativa básica comparado a
atenção que deveríamos dar a assuntos de vida extraterrestre, a meteorologia é uma matéria
que pode nos dar um pouco mais de base quando nos referirmos a assuntos de astros e
atmosfera.

”Sem esforço não há vitória”

1. INTRODUÇÃO A METEOROLOGIA
2. O que é a Meteorologia?
A Meteorologia Física estuda os fenômenos atmosféricos relacionados diretamente com a Física
e a Química:
Processos termodinâmicos,
Composição e estrutura da atmosfera,
Propagação da radiação eletromagnética e ondas acústicas através da atmosfera,
Processos físicos envolvidos na formação de nuvens e precipitação,
Eletricidade atmosférica,
Reações físico-químicas dos gases e partículas, etc...
Dentro da Meteorologia Física tem se desenvolvido o campo da aeronomia, que trata
exclusivamente com fenômenos na alta atmosfera.
A Meteorologia Sinótica está relacionada com a descrição, análise e previsão do tempo. Na sua
origem era baseada em métodos empíricos desenvolvidos na 1ªmetade do século, seguindo a
implantação das primeiras redes de estações que forneciam dados simultâneos (isto é,
sinóticos) do tempo sobre grandes áreas. Atualmente utiliza os conhecimentos gerados nas
diversas disciplinas da Meteorologia, em especial a Meteorologia Dinâmica.

A Meteorologia Dinâmica também trata dos movimentos atmosféricos e sua evolução temporal,
mas, ao contrário da Meteorologia Sinótica, sua abordagem é baseada nas leis da Mecânica dos
Fluídos e da Termodinâmica Clássica. É à base dos atuais modelos atmosféricos de previsão do
tempo nos principais centros de previsão dos países desenvolvidos. Sua principal ferramenta
são os computadores. Com a crescente sofisticação dos métodos de análise e previsão do
tempo a distinção entre a Meteorologia Sinótica e Dinâmica está rapidamente diminuindo.

A Climatologia estuda os fenômenos atmosféricos do ponto de vista de suas propriedades
estatísticas (médias e variabilidade) para caracterizar o clima em função da localização
geográfica, estação do ano, hora do dia, etc.

Classificar exatamente os diversos ramos da Meteorologia é muito difícil. São áreas do
conhecimento que se inter-relacionam e se sobrepõem. Pode-se identificar estes ramos
através de vários critérios. A seguir são dados alguns exemplos desses critérios, bem como os
principais objetos de estudo dentro de cada uma dessas áreas da Meteorologia.

a) Segundo a região de estudo:

- Meteorologia Tropical: furacões, desertos, interação oceano-atmosfera, El Niño.
- Meteorologia de Latitudes Médias : frentes frias, ciclones, geadas, nevascas, correntes de jato.

- Meteorologia Regional : brisa marítima, circulação de vales e montanhas, "ilhas de calor"
urbanas, efeitos topográficos, nevoeiros.

- Micro meteorologia: interações superfície-atmosfera, fluxos de calor e massas, estabilidade
atmosférica.

- Meteorologia de meso-escala : fenômenos severos que ocorrem em períodos de até 1 dia em
regiões localizadas, tais como tornados, "micro-explosão", chuvas intensas, ventos fortes e
linhas de instabilidade.

b) Segundo a aplicação :
- Meteorologia Aeronáutica : apoio a operações de pouso e decolagem, planejamento de rotas e
aeroportos.

- Meteorologia Marinha: estudos de interação ar-mar, previsão de marés e ondas, planejamento
de rotas.

- Meteorologia Ambiental: estudos e controle de poluição atmosférica, planejamento urbano.

- Agrometeorologia: projetos agrícolas, plantio e colheitas, produtividade, novas espécies.

- Hidro meteorologia: planejamento e impacto de reservatórios, controle de enchentes e
abastecimento.

- Biometeorologia : influência do tempo sobre a saúde, reações e modo de vida do homem,
animais e plantas.

c) Segundo a técnica ou equipamento utilizados :
- Radiometeorologia : propagação de micro-ondas em enlaces de telecomunicações,
quantificação de precipitação por radar, deslocamento de tempestades, ventos com radar
Doppler.
- Meteorologia com Satélites : auxílio à previsão, balanços de energia, ventos, precipitação,
estrutura térmica e de vapor d'água na atmosfera, estudos de recursos naturais e
produtividade agrícola.

Assim como ocorre uma integração cada vez maior entre as várias subdisciplinas na
Meteorologia, esta também interage cada vez mais com outras áreas científicas. Além disso,
tecnologias sofisticadas como, por exemplo, aquelas associadas ao radar e satélites, permitem
observação e monitoramento mais detalhado da atmosfera e computadores de alta velocidade
tornaram possível lidar com complexos modelos numéricos da atmosfera. O acervo crescente
de conhecimentos na Meteorologia está sendo aplicado a uma grande gama de problemas
práticos, incluindo:

Previsão de fenômenos atmosféricos que influenciam as atividades humanas (por exemplo, o
tempo no dia-a-dia, riscos para a aviação, secas, tempestades severas, eventos na alta
atmosfera que possam afetar as radiocomunicações),
Avaliação do impacto das atividades humanas sobre o meio atmosférico (por exemplo, poluição
do ar, modificação da composição da atmosfera, tempo e clima),
Modificações benéficas de certos processos físicos que agem em pequena escala (por exemplo,
supressão de granizo, aumento e redistribuição da precipitação) e,
Fornecimento das informações estatísticas básicas da atmosfera necessárias para
planejamento de longo prazo (por exemplo, zoneamento de uso do solo, projeto de edifícios,
especificações para aeronaves).
É desnecessário enfatizar a importância da Meteorologia. Vários aspectos da nossa vida
cotidiana são afetados pelo tempo: nosso vestuário, nossas atividades ao ar livre, o preço dos
produtos hortifrutigranjeiros. Ocasionalmente, as condições de tempo são extremas e o
impacto pode estender-se de uma mera inconveniência a um desastre de grandes custos
materiais e perda de vidas humanas. Os meios de transporte (terrestre, marítimo e aéreo)
dependem muito do tempo. O tempo e o clima são decisivos também para a agricultura,
zootécnica e gerenciamento de recursos hídricos. Em adição a estes aspectos tradicionalmente
reconhecidos, tem havido e continuará havendo uma demanda crescente por decisões políticas
envolvendo a atmosfera, relacionados à poluição e seu controle, efeitos de vários produtos
químicos sobre a camada de ozônio e outros impactos ambientais. Portanto, há necessidade de
crescente conhecimento sobre a atmosfera e seu comportamento.
Antes de iniciar o estudo dos elementos do tempo e do clima em detalhe, vamos apresentar uma
introdução geral às propriedades físicas e químicas da atmosfera.

3. A ATMOSFERA
A atmosfera é uma camada relativamente fina de gases e material particulado (aerossóis) que
envolve a Terra. De fato, 99% da massa da atmosfera está contida numa camada de ~0,25% do
diâmetro da Terra (~32 km). Esta camada é essencial para a vida e o funcionamento ordenado
dos processos físicos e biológicos sobre a Terra. A atmosfera protege os organismos da
exposição a níveis arriscados de radiação ultravioleta, contém os gases necessários para os
processos vitais de respiração celular e fotossíntese e fornece a água necessária para a vida.

Fig. 1.1 Composição do ar seco
a) Composição da Atmosfera

A composição do ar não é constante nem no tempo, nem no espaço. Contudo se removêssemos
as partículas suspensas, vapor d'água e certos gases variáveis, presentes em pequenas
quantidades, encontraríamos uma composição muito estável sobre a Terra, até uma altitude de
~ 80 km (Fig. 1.1 e Tab. 1.1).
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Porcentagem

Partes por Milhão

Nitrogênio

78,08

780.000,0

Oxigênio

20,95

209.460,0

Argônio

0,93

9.340,0

Dióxido de carbono

0,035

350,0

Neônio

0,0018

18,0

Hélio

0,00052

5,2

Metano

0,00014

1,4

Kriptônio

0,00010

1,0

Óxido nitroso

0,00005

0,5

Hidrogênio

0,00005

0,5

Ozônio

0,000007

0,07

Xenônio

0,000009

0,09

Tabela 1.1 Principais gases do ar seco
O nitrogênio e o oxigênio ocupam até 99% do volume do ar seco e limpo. A maior parte do
restante 1% é ocupado pelo gás inerte argônio. Embora estes elementos sejam abundantes eles
tem pouca influência sobre os fenômenos do tempo. A importância de um gás ou aerossol
atmosférico não está relacionado a sua abundância relativa. Por exemplo, o dióxido de carbono,
o vapor d'água, o ozônio e os aerossóis ocorrem em pequenas concentrações mas são
importantes para os fenômenos meteorológicos ou para a vida.
Embora constitua apenas 0,03% da atmosfera, o dióxido de carbono é essencial para a
fotossíntese:

Por ser um eficiente absorvedor de energia radiante (de onda longa) emitida pela Terra, ele
influencia o fluxo de energia através da atmosfera, fazendo com que a baixa atmosfera retenha
o calor, tornando a Terra própria à vida. O percentual de dióxido de carbono vem crescendo
devido à queima de combustíveis fósseis tais como o carvão, petróleo e gás natural. Muito do
dióxido de carbono adicional é absorvido pelas águas dos oceanos ou usado pelas plantas mas
em torno de 50% permanece no ar. Projeções indicam que na 2ª metade do próximo século os
níveis de
serão o dobro do que eram no início do século 20. Embora o impacto deste
crescimento seja difícil de prever, acredita-se que ele trará um aquecimento na baixa
troposfera e portanto produzirá mudanças climáticas globais.
O vapor d'água é um dos mais variáveis gases na atmosfera e também tem pequena
participação relativa. Nos trópicos úmidos e quentes constitui não mais que 4% do volume da
baixa atmosfera, enquanto sobre os desertos e regiões polares pode constituir uma pequena
fração de 1%. Contudo, sem vapor d'água não há nuvens, chuva ou neve. Além disso, o vapor
d'água também tem grande capacidade de absorção, tanto da energia radiante emitida pela
Terra (em ondas longas), como também de alguma energia solar. Portanto, junto com o
,o
vapor d'água atua como uma manta para reter calor na baixa atmosfera. Como a água é a única
substância que pode existir nos 3 estados (sólido, líquido e gasoso) nas temperaturas e
pressões existentes normalmente sobre a Terra, suas mudanças de estado absorvem ou
liberam calor latente. Desta maneira, calor absorvido em uma região é transportado por ventos
para outros locais e liberado. O calor latente liberado, por sua vez, fornece a energia que
alimenta tempestades ou modificações na circulação atmosférica.

O ozônio, a forma triatômica do oxigênio ( ), é diferente do oxigênio que respiramos, que é
diatômico ( ). Ele tem presença relativamente pequena e distribuição não uniforme,
concentrando-se entre 10 e 50 km (e em quantidades bem menores, no ar poluído de cidades),
com um pico em torno de 25 km. Sua distribuição varia também com a latitude, estação do ano,
horário e padrões de tempo, podendo estar ligada a erupções vulcânicas e atividade solar. A
formação do ozônio na camada entre 10-50 km é resultado de uma série de processos que
envolvem a absorção de radiação solar. Moléculas de oxigênio ( ) são dissociadas em átomos
de oxigênio após absorverem radiação solar de ondas curtas (ultravioleta). O ozônio é formado
quando um átomo de oxigênio colide com uma molécula de oxigênio em presença de uma 3ª
molécula
que permite a reação mas não é consumida no
processo
. A concentração do ozônio nesta camada deve-se
provavelmente a dois fatores:

(1) a disponibilidade de energia ultravioleta e
(2) a densidade da atmosfera é suficiente para permitir as colisões
necessárias entre oxigênio molecular e oxigênio atômico.
A presença do ozônio é vital devido a sua capacidade de absorver a radiação ultravioleta do sol
na reação de fotodissociação
. O átomo livre recombina-se novamente para
formar outra molécula de ozônio, liberando calor. Na ausência da camada de ozônio a radiação
ultravioleta seria letal para a vida. Desde os anos 70 tem havido contínua preocupação de que
uma redução na camada de ozônio na atmosfera possa estar ocorrendo por interferência
humana. Acredita-se que o maior impacto é causado por um grupo de produtos químicos
conhecido por clorofluorcarbonos (CFCs). CFCs são usados como propelentes em 'sprays'
aerosol, na produção de certos plásticos e em equipamentos de refrigeração e
condicionamento de ar. Como os CFCs são praticamente inertes (não quimicamente ativos) na
baixa atmosfera, uma parte deles eventualmente atinge a camada de ozônio, onde a radiação
solar os separa em seus átomos constituintes. Os átomos de cloro assim liberados, através de
uma série de reações acabam convertendo parte do ozônio em oxigênio. A redução do ozônio
aumentaria o número de casos de certos tipos de câncer de pele e afetaria negativamente
colheitas e ecossistemas.
Além de gases, a atmosfera terrestre contém pequenas partículas, líquidas e sólidas, chamadas
aerossóis. Alguns aerossóis - gotículas de água e cristais de gelo - são visíveis em forma de
nuvens. A maior concentração é encontrada na baixa atmosfera, próximo a sua fonte principal,
a superfície da Terra. Eles podem originar-se de incêndios florestais, erosão do solo pelo vento,
cristais de sal marinho dispersos pelas ondas que se quebram, emissões vulcânicas e de
atividades agrícolas e industriais. Alguns aerossóis podem originar-se na parte superior da
atmosfera, como a poeira dos meteoros que se desintegram. Embora a concentração dos
aerossóis seja relativamente pequena, eles participam de processos meteorológicos
importantes. Em 1° lugar, alguns aerossóis agem como núcleos de condensação para o vapor

d'água e são importantes para a formação de nevoeiros, nuvens e precipitação. Em 2° lugar,
alguns podem absorver ou refletir a radiação solar incidente, influenciando a temperatura.
Assim, quando ocorrem erupções vulcânicas com expressiva liberação de poeira, a radiação
solar que atinge a superfície da Terra pode ser sensivelmente alterada. Em 3° lugar, a poeira no
ar contribui para um fenômeno ótico conhecido: as várias tonalidades de vermelho e laranja no
nascer e pôr-do-sol.
b) Estrutura Vertical da Atmosfera
b.1) Perfis Verticais de Pressão e Densidade

Fig. 1.2 Perfil vertical médio da pressão do ar
Sabemos que o ar é compressível, isto é, seu volume e sua densidade são variáveis. A força da
gravidade comprime a atmosfera de modo que a máxima densidade do ar (massa por unidade
de volume) ocorre na superfície da Terra. O decréscimo da densidade do ar com a altura é
bastante rápido (decréscimo exponencial) de modo que na altitude de ~5,6 km a densidade já é

a metade da densidade ao nível do mar e em ~16 km já é de apenas 10% deste valor e em ~32
km apenas 1%.
O rápido decréscimo da densidade do ar significa também um rápido declínio da pressão do ar
com a altitude. A pressão da atmosfera numa determinada altitude é simplesmente o peso da
coluna de ar com área de seção reta unitária, situada acima daquela altitude. No nível do mar a
pressão média é de
ou
, que corresponde a um peso de 1kg de ar
em cada
. O perfil vertical médio da pressão do ar é mostrado na Fig. 1.2. O decréscimo da
densidade do ar segue uma curva semelhante. Não é possível determinar onde termina a
atmosfera, pois os gases se difundem gradualmente no vazio do espaço.
Quando estudarmos a pressão atmosférica, discutiremos uma interpretação física da Fig. 1.2.
b.2) Perfil Vertical de Temperatura

Fig. 1.3 - Perfil vertical médio de temperatura na atmosfera
Por conveniência de estudo a atmosfera é usualmente subdividida em camadas concêntricas, de
acordo com o perfil vertical médio de temperatura (Fig. 1.3).
A camada inferior, onde a temperatura decresce com a altitude, é a troposfera, que se estende
a uma altitude média de 12 km (~ 20 km no equador e ~ 8 km nos pólos). Nesta camada a taxa
de variação vertical da temperatura tem valor médio de 6,5°C/km. Esta taxa na realidade, é
bastante variável. De fato, algumas vezes a temperatura cresce em finas camadas,
caracterizando uma inversão de temperatura. A troposfera é o principal domínio de estudo dos
meteorologistas, pois é nesta camada que ocorrem essencialmente todos os fenômenos que em
conjunto caracterizam o tempo. Na troposfera as propriedades atmosféricas são facilmente

transferidas por turbulência de grande escala e mistura. O seu limite superior é conhecido
como tropopausa.
A camada seguinte, a estratosfera ,se estende até ~50 km. Inicialmente, por uns 20 km, a
temperatura permanece quase constante e depois cresce até o topo da estratosfera,
a estratopausa. Temperaturas mais altas ocorrem na estratosfera porque é nesta camada que
o ozônio está concentrado. Conforme mencionamos, o ozônio absorve radiação ultravioleta do
sol. Consequentemente, a estratosfera é aquecida.
Na mesosfera a temperatura novamente decresce com a altura, até a mesopausa, que está em
torno de 80 km, onde atinge ~ -90°C. Acima da mesopausa, e sem limite superior definido, está
a termosfera, onde a temperatura é inicialmente isotérmica e depois cresce rapidamente com
a altitude, como resultado da absorção de ondas muito curtas da radiação solar por átomos de
oxigênio e nitrogênio. Embora as temperaturas atinjam valores muito altos, estas temperaturas
não são exatamente comparáveis àquelas experimentadas próximo a superfície da Terra.
Temperaturas são definidas em termos da velocidade média das moléculas. Como as moléculas
dos gases da termosfera se movem com velocidades muito altas, a temperatura é obviamente
alta. Contudo, a densidade é tão pequena que muito poucas destas moléculas velozes colidiriam
com um corpo estranho; portanto, só uma quantidade insignificante de energia seria
transferida. Portanto, a temperatura de um satélite em órbita seria determinada
principalmente pela quantidade de radiação solar que ele absorve e não pela temperatura do ar
circundante.
Os perfis verticais de pressão e temperatura do ar (Figs. 1.2 e 1.3) aqui apresentados são
baseados na atmosfera padrão, um modelo da atmosfera real. Representa o estado da
atmosfera numa média para todas as latitudes e estações. Ela apresenta valores fixos da
temperatura e pressão do ar ao nível do mar (15°C e 1013,25mb) e perfis verticais fixos de
temperatura e pressão.
c) A Ionosfera
Entre as altitudes de 80 a 900 km (na termosfera) há uma camada com concentração
relativamente alta de íons, a ionosfera. Nesta camada a radiação solar de alta energia de ondas
curtas (raios X e radiação ultravioleta) tira elétrons de moléculas e átomos de nitrogênio e
oxigênio, deixando elétrons livres e íons positivos. A maior densidade de íons ocorre próximo a
300 km. A concentração de íons é pequena abaixo de 80 km porque nestas regiões muito da
radiação de ondas curtas necessária para ionização já foi esgotada. Acima de ~400 km a
concentração é pequena por causa da extremamente pequena densidade do ar, possibilitando a
produção de poucos íons.
A estrutura da ionosfera consiste de 3 camadas de densidade variável de íons: as camadas D, E
e F, com altitude e densidade de íons crescente. Como a produção de íons requer a radiação
solar direta, a concentração de íons diminui do dia para a noite, particularmente nas camadas D

e E, onde os elétrons se recombinam com íons positivos durante a noite. A taxa de
recombinação depende da densidade do ar, isto é, quanto mais denso o ar maior a probabilidade
de colisão e recombinação das partículas. Assim, a camada D desaparece à noite, a camada E
se enfraquece consideravelmente, mas a camada F continua presente à noite, embora
enfraquecida, pois a densidade nesta camada é muito pequena.
A ionosfera tem pequeno impacto sobre o tempo, mas tem grande influência sobre a
transmissão de ondas de rádio na banda AM. Durante o dia as ondas de rádio tendem a ser
absorvidas nas dois camadas mais baixas, especialmente na camada D. A camada F reflete as
ondas de rádio durante o dia e a noite. Contudo , mesmo que as ondas consigam atravessar as
camadas D e E e ser refletidas na camada F, elas serão absorvidas no seu caminho de volta
para a Terra. À noite, contudo, a camada absorvedora D desaparece e as ondas podem atingir a
camada F mais facilmente e ser refletidas para a superfície da Terra. Isto explica porque à
noite os sinais de rádio atingem grandes distâncias sobre a Terra (Fig. 1.4).

Fig. 1.4 - Influência da Ionosfera sobre a transmissão de ondas de
rádio.

Na ionosfera ocorre também o fenômeno da aurora boreal (no Hemisfério Norte) ou austral (no
Hemisfério Sul). As auroras estão relacionadas com o vento solar , um fluxo de partículas
carregadas, prótons e elétrons, emanadas do sol com alta energia. quando estas partículas se
aproximam da Terra, elas são capturadas pelo campo magnético da Terra. Sob a ação da força
exercida pelo campo magnético sobre cargas em movimento (
), elas descrevem
trajetórias espiraladas ao longo das linhas de indução do campo magnético terrestre,
movendo-se para frente e para trás entre os pólos magnéticos sul e norte, onde são
"refletidas" devido ao aumento do campo magnético. Estes elétrons e prótons aprisionados
constituem os chamados "cinturões radioativos de Van Allen". Algumas partículas acompanham
o campo magnético da Terra em direção aos pólos geomagnéticos, penetrando na ionosfera,

onde colidem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente
energizados. Quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energético excitado,
eles emitem energia na forma de luz, o que constitui as auroras. As zonas de maior ocorrência
das auroras situam-se em torno de 20-30° ao redor dos pólos geomagnéticos (76°N, 102°W;
68°S, 145°E). A atividade auroral varia com a atividade do sol. Quando o sol está calmo, a zona
auroral diminui; quando o sol está ativo (com explosões solares), intensificando o vento solar, a
zona auroral se expande em direção ao equador.
No próximo capítulo o maior objetivo é examinar a força motora do tempo. Para isto, é
necessária a compreensão do fornecimento de energia pelo Sol e das conversões de energia na
atmosfera.

4. RADIAÇÃO SOLAR E TERRESTRE, BALANÇO DE CALOR.
O Sol é a fonte de energia que controla a circulação da atmosfera. O Sol emite energia em
forma de radiação eletromagnética, da qual uma parte é interceptada pelo sistema Terraatmosfera e convertida em outras formas de energia como, por exemplo, calor e energia
cinética da circulação atmosférica. É importante notar que a energia pode ser convertida, mas
não criada ou destruída. É a lei da conservação da energia.
A energia solar não é distribuída igualmente sobre a Terra. Esta distribuição desigual é
responsável pelas correntes oceânicas e pelos ventos que, transportando calor dos trópicos
para os pólos, procuram atingir um balanço de energia. Inicialmente vamos abordar as causas
dessa distribuição desigual, temporal e espacial. Estas causas residem nos movimentos da
Terra em relação ao Sol e também em variações na superfície da Terra. Depois, examinaremos
as propriedades básicas da radiação eletromagnética, como a radiação interage com o sistema
Terra-atmosfera e sua conversão em calor.

4.1 MOVIMENTOS DA TERRA, ESTAÇÕES.
A Terra tem dois movimentos principais: rotação e translação. A rotação em torno de
seu eixo é responsável pelo ciclo dia-noite. Atranslação se refere ao movimento da Terra em
sua órbita elíptica em torno do Sol. A posição mais próxima ao Sol, o perihélio
(

), é atingido aproximadamente em 3 de janeiro e o ponto mais distante,

o afélio (
), em aproximadamente 4 de julho. As variações na radiação solar
recebida devidas à variação da distância são pequenas.

Fig. 2.1 - Relações

entre o Sol e a Terra

As estações são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à
perpendicular ao plano definido pela órbita da Terra (plano da eclíptica) (Fig. 2.1).
Esta inclinação faz com que a orientação da Terra em relação ao Sol mude continuamente
enquanto a Terra gira em torno do Sol. O Hemisfério Sul se inclina para longe do Sol durante o
nosso inverno e em direção ao Sol durante o nosso verão. Isto significa que a altura do Sol, o
ângulo de elevação do Sol acima do horizonte, (ver sistema de coordenadas horizontais na Fig.
2.2) para uma dada hora do dia (por exemplo, meio dia) varia no decorrer do ano. No hemisfério
de verão as alturas do Sol são maiores, os dias mais longos e há mais radiação solar. No
hemisfério de inverno as alturas do Sol são menores, os dias mais curtos e há menos radiação
solar.

Fig. 2.2 - Coordenadas

Horizontais

Fig. 2.3 - Coordenadas

Geográficas

A quantidade total de radiação solar recebida depende não apenas da duração do dia
como também da altura do Sol. Como a Terra é curva, a altura do Sol varia com a latitude (ver
sistema de coordenadas geográficas na Fig. 2.3). Isto pode ser visto na Fig. 2.4. A altura do Sol
influencia a intensidade de radiação solar, ou irradiância, que é a quantidade de energia que
atinge uma área unitária por unidade de tempo (também chamada densidade de fluxo), de duas
maneiras. Primeiro, quando os raios solares atingem a Terra verticalmente, eles são mais
concentrados. Quando menor a altura solar, mais espalhada e menos intensa a radiação (Fig.
2.5). Segundo, a altura do sol influencia a interação da radiação solar com atmosfera. Se a
altura do sol decresce, o percurso dos raios solares através da atmosfera cresce (Fig. 2.4) e a
radiação solar sofre maior absorção, reflexão ou espalhamento, o que reduz sua intensidade na
superfície.

Fig. 2.4 - Variação

da altura do Sol com a latitude. Se a altura do Sol é
pequena, os raios que atingem a Terra percorrem distância maior na
atmosfera.

Fig. 2.5 - Variações

na altura do Sol causam variações na quantidade
de energia solar que atinge a Terra. Quanto maior a altura, maior a
energia recebida.

Há 4 dias com especial significado na variação anual dos raios solares em relação à
Terra. No dia 21 ou 22/12 os raios solares incidem verticalmente (h=90°) em 23°27’S (Trópico

de Capricórnio). Este é o solstício de verão para o Hemisfério Sul (HS). Em 21 ou 22/6 eles
incidem verticalmente em 23°27’N (Trópico de Câncer). Este é o solstício de inverno para o HS.
A meio caminho entre os solstícios ocorrem os equinócios (dias e noites de igual duração).
Nestas datas os raios verticais do Sol atingem o equador (latitude = 0°). No HS o equinócio de
primavera ocorre em 22 ou 23 de setembro e o de outono em 21 ou 22 de março. As direções
relativas dos raios solares e a posição do círculo de iluminação para essas datas estão
representadas na Fig. 2.6.

Fig. 2.6 - Características

dos solstícios e equinócios

A incidência de raios verticais do sol, portanto, ocorre entre 23°27’N e 23°27’S. Todos os
locais situados na mesma latitude tem idênticas alturas do Sol e duração do dia. Se os
movimentos relativos Terra-Sol fossem os únicos controladores da temperatura, estes locais
teriam temperaturas idênticas. Contudo, apesar da altura do Sol ser o principal controlador da
temperatura, não é o único.

RADIAÇÃO ELETROMAGÉTICA
Praticamente toda a troca de energia entre a Terra e o resto do Universo ocorre por
radiação, que é a única que pode atravessar o relativo vazio do espaço. O sistema Terraatmosfera está constantemente absorvendo radiação solar e emitindo sua própria radiação
para o espaço. Numa média de longo prazo, as taxas de absorção e emissão são
aproximadamente iguais, de modo que o sistema está muito próximo ao equilíbrio radiativo. A
radiação também tem papel importante na transferência de calor entre a superfície da Terra e
a atmosfera e entre diferentes camadas da atmosfera.
A radiação eletromagnética pode ser considerada como um conjunto de ondas (elétricas e
magnéticas) cuja velocidade no vácuo é (
). As várias formas de radiação,
caracterizadas pelo seu comprimento de onda, compõem o espectro eletromagnético (Fig. 2.7).

Fig. 2.7 - Espectro eletromagnético

O comprimento de onda (l ) é a distância entre cristas (ou cavados) sucessivos (Fig. 2.8);
a freqüência de onda (u ) é o número de ondas completas (1 ciclo) que passa por um dado ponto
por unidade de tempo (s). A relação entre l , u e a velocidade c é

c= 

(2.1)

Fig. 2.8 - Caraterísticas

de uma onda

Embora o espectro eletromagnético seja contínuo, nomes diferentes são atribuídos a
diferentes intervalos porque seus efeitos, geração, medida e uso são diferentes. Por exemplo,
as células da retina do olho humano são sensíveis a uma radiação num estreito intervalo
chamado luz visível, com l entre

e

.

A maior parte da energia radiante do sol está concentrada nas partes visível e próximo do
visível do espectro. A luz visível corresponde a ~43% do total emitido, 49% estão no
infravermelho próximo e 7% no ultravioleta. Menos de 1% da radiação solar é emitida como
raios X, raios gama e ondas de rádio.
Apesar da divisão do espectro em intervalos, todas as formas de radiação são
basicamente iguais. Quando qualquer forma de energia radiante é absorvida por um objeto, o
resultado é um crescimento do movimento molecular e um correspondente crescimento da
temperatura.

ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃO POR MOLÉCULAS
Qualquer molécula isolada possui uma certa quantidade de energia além daquela
associada com seu movimento no espaço. A maior parte está na forma de energia cinética e
energia potencial eletrostática dos elétrons que se movimentam em órbitas em torno do núcleo
dos átomos. Outras quantidades menores de energia estão associadas com a vibração de
átomos em torno de suas posições médias na molécula e a rotação da molécula em torno de
seu centro de massa.
A mecânica quântica prevê que apenas certas configurações de órbitas de elétrons são
permitidas para cada átomo e que apenas certas freqüências e amplitudes vibracionais, e
certas taxas de rotação são permitidas para uma molécula particular. Cada combinação
possível de órbitas de elétrons, vibração e rotação pode ser identificada com um nível
particular de energia, que representa a soma dos três tipos de energia. Uma molécula pode

sofrer uma transição para um nível mais alto de energia absorvendo radiação eletromagnética.
Da mesma forma, ela pode descer a um nível mais baixo de energia emitindo energia radiante.
Somente certas variações discretas de energia são permitidas, previstas pela teoria quântica.
A teoria quântica também prevê que a energia transmitida por radiação eletromagnética
existe em unidades discretas chamadas fótons. A quantidade de energia associada com um
fóton de radiação é dada por:

(2.2)

,

onde u é a freqüência da radiação (em

ou Hertz), h é a constante de Planck, que é igual

a
. Portanto, a quantidade de energia contida num fóton de radiação é
inversamente proporcional ao comprimento de onda da radiação (ver a equação 2.1).
Como uma molécula isolada só pode absorver e emitir radiação em quantidades discretas,
ela pode interagir apenas com certos comprimentos de onda. Assim, as propriedades de
absorção e emissão de uma molécula podem ser descritas em termos de um espectro de
linhas, que consiste de um número finito de linhas de absorção ou emissão muito finas,
separadas por lacunas nas quais a absorção e emissão de radiação não é possível.
A maior parte das linhas de absorção associadas com mudanças orbitais envolvem
radiação de raios X, ultravioleta e radiação visível. Mudanças vibracionais são usualmente
associadas com o intervalo infravermelho, enquanto as transições rotacionais, que envolvem as
menores quantidades de energia, tendem a estar associadas com a região de microondas.
Algumas moléculas, como o
podem absorver ou emitir um fóton de
energia radiante quando sofrem uma transição simultânea rotação-vibração. Estas moléculas
exibemaglomerados de linhas, com milhares de linhas próximas na região do infravermelho.
Outras moléculas, como o
não podem interagir com a radiação desta forma e
portanto, seus espectros não exibem muitas linhas na região do infravermelho.
Além dos processos acima descritos, há dois outros modos possíveis pelos quais um
átomo ou uma molécula pode absorver ou emitir radiação eletromagnética:
1) Uma molécula pode absorver radiação cuja energia seja suficiente para
"quebrá-la" em seus componentes atômicos. Átomos instáveis podem também
combinar-se para formar moléculas mais estáveis, liberando seu excesso de
energia sob forma de radiação. Nestas reações fotoquímicas a absorção ou
emissão de radiação eletromagnética tem papel crucial em fornecer ou
remover energia. Um exemplo:

Ao contrário das transições discutidas anteriormente, as reações fotoquímicas
podem envolver um trecho contínuo de comprimentos de onda, desde que
sejam suficientemente curtas para que um fóton de energia eleve a energia
química da molécula a um limiar onde a fotodissociação pode ocorrer. Qualquer
excesso de energia é transformado em energia cinética dos átomos, que serve
para aumentar a temperatura do gás. A maior parte das reações fotoquímicas
na atmosfera envolvem radiação ultravioleta e visível.
2) Todos os átomos podem ser ionizados por radiação com comprimento de
onda suficientemente curta. Este processo, chamadofotoionização, requer
fótons com suficiente energia para arrancar um ou mais dos elétrons mais
externos de suas órbitas. Como as reações fotoquímicas a fotoionização pode
envolver radiação num intervalo contínuo de comprimentos de onda até o valor
correspondente ao nível limite de energia. A radiação de ionização é
usualmente associada com comprimentos de onda menores que
.

As linhas do espectro das moléculas de um gás apresentam-se alargadas pelos seguintes
motivos:
i) Alargamento natural. Os níveis de energia nominais de um átomo e os
comprimentos de onda que ele pode absorver são apenas os mais prováveis,
sendo que na realidade um pequeno intervalo de comprimentos de onda podem
ser absorvidos ou emitidos: este intervalo é chamado "largura de onda".
ii) Alargamento devido ao efeito Doppler. Os movimentos aleatórios das
moléculas dentro de um gás podem causar desvios do comprimento de onda
emitido (ou absorvido) pelas moléculas que se aproximam ou afastam,
resultando no alargamento de linha. Este alargamento depende da velocidade
média quadrática das moléculas do gás, que é diretamente proporcional à raiz
quadrada da temperatura absoluta.
iii) Alargamento devido a colisões. As perturbações causadas nos níveis de
energia de uma molécula, pela interação com outras moléculas, átomos ou íons
que passam próximo ou colidem, levam a molécula a absorver comprimentos de
onda um pouco diferentes dos usuais. Este alargamento depende da freqüência
das colisões moleculares, que é diretamente proporcional à pressão do gás. Em
níveis abaixo dos 30 km, na atmosfera da Terra, a largura das linhas de
absorção é bastante determinada pelo alargamento devido a colisões.
iv) Alargamento devido a campos magnéticos. Neste caso as linhas espectrais
se desdobram devido ao alinhamento do momento magnético associado ao

átomo ou paralelo ou antiparalelo à indução magnética externa. Este é o efeito
Zeeman.

Dentro de líquidos e sólidos a interação entre campos de moléculas individuais é tão forte
que a absorção e emissão ocorre numespectro contínuo de comprimentos de onda, ao
contrário do espectro de linhas.

DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DA RADIAÇÃO
Fluxo radiante = taxa de transferência de energia
sol:

. Para o

.
Irradiância (E) : fluxo radiante por unidade de área

.

A irradiância da radiação eletromagnética que passa através dos limites do disco visível do
sol (raio
) é dada por:

A irradiância média da radiação solar que atinge a órbita da Terra, num plano
perpendicular aos raios solares, no topo da atmosfera é
(ou 1,97 cal/cm²
min) que constitui a chamada constante solar. A diferença entre a irradiância no afélio e
perihélio é de ~6,7%.
Irradiância monocromática (
onda, no comprimento de onda

): irradiância por unidade de intervalo de comprimento de
.

Portanto, a irradiância pode ser dada por:

LEIS DE RADIAÇÃO (PARA CORPOS NEGROS )
Um corpo negro é um corpo hipotético que emite (ou absorve) radiação eletromagnética
em todos os comprimentos de onda, de forma que:
· toda a radiação incidente é completamente absorvida, e
· em todos os comprimentos de onda e em todas as direções a máxima radiação possível para a
temperatura do corpo é emitida.
A radiação do corpo negro é isotrópica, isto é, não depende da direção.
O Sol e a Terra irradiam aproximadamente como corpos negros. Portanto, as leis de
radiação dos corpos negros podem ser aplicadas `a radiação solar e terrestre com algumas
restrições.
A irradiância monocromática emitida por um corpo negro é determinada por sua
temperatura e pelo comprimento de onda considerado, conforme descrito pela Lei de Planck.

(2.4)

onde
naturais (e=2,718). Gráficos de
na Fig. 2.9.

e é a base dos logaritmos
em função de

para algumas temperaturas são mostrados

Fig. 2.9 - Irradiância

monocromática para corpo negro para várias
temperaturas.

A equação (2.4) pode ser simplificada para:
(2.5)
exceto para grandes comprimentos de onda.
Usando a aproximação (2.5) é possível mostrar que o comprimento de onda do pico de
emissão para um corpo negro com temperatura T é dado por
(2.6)
onde

é expresso em micra (

) e T em Kelvin.

A (2.6) é a lei de deslocamento de Wien. Com ela é possível estimar a temperatura de uma
fonte a partir do conhecimento de seu espectro de emissão. Por exemplo, sabendo-se que a
máxima emissão solar ocorre em ~0,475 , deduz-se que sua temperatura equivalente de
corpo negro é 6100 K. A Terra, com T~288 K, tem máxima emissão em
.
Da lei de Wien decorre que a radiação solar é concentrada nas partes visível e
infravermelho próximo, enquanto a radiação emitida pela Terra e sua atmosfera, é
principalmente confinada ao infravermelho. Quanto mais quente o corpo radiante, menor é o
comprimento de onda da máxima radiação.
A irradiância do corpo negro, obtida pela integração da (2.4) sobre os comprimentos de
onda, é dada por:
(2.7)

onde é a constante de Stefan-Boltzmann, cujo valor é
. Esta
equação é a lei de Stefan-Boltzmann. Dela se conclui que corpos com maior temperatura
emitem mais energia total por unidade de área que aqueles com menor temperatura. O Sol,

portanto, com T~6000 K, emite centenas de milhares de vezes mais energia que a Terra, com
T~288 K.
Conforme já mencionado, a radiação do corpo negro representa o limite máximo de
radiação que um corpo real pode emitir num dado comprimento de onda, para uma dada
temperatura. Para corpos reais, define-se uma quantidade chamada emissividade:
(2.8)
e emissividade de corpo cinza:
(2.9)
Para um corpo negro e são iguais a 1 e para corpos reais estão entre 0 e 1. Pode-se
definir quantidades correspondentes chamadas absortividade :
(2.10)
e absortividade de corpo cinza:
(2.11)
A Lei de Kirchhoff afirma que:
(e também

)

(2.12)

ou seja, materiais que são fortes absorvedores num comprimento de onda particular são
também fortes emissores neste comprimento de onda; analogamente absorvedores fracos são
fracos emissores.
Um exemplo é a neve fresca que é fraco absorvedor no intervalo visível mas forte
absorvedor no intervalo infravermelho.
Esta lei pode ser aplicada não só a corpos opacos, mas também a gases, desde que a
freqüência das colisões moleculares seja grande em relação à freqüência dos eventos

individuais de absorção e emissão. Na atmosfera da Terra esta condição é satisfeita até
altitudes de ~ 60 km.

DISTRIBUIÇÃO DA RADIAÇÃO
A radiação monocromática incidente sobre qualquer superfície opaca (como a superfície da
Terra) é ou absorvida ou refletida:

Dividindo cada termo nesta expressão pela irradiância monocromática incidente obtemos:
(2.13)
onde
é a absortividade e é a refletividade (ou albedo) da superfície. Em quaisquer
comprimentos de onda, fortes refletores são fracos absorvedores (por exemplo, a neve fresca
no intervalo visível) e vice-versa (por exemplo, asfalto no intervalo visível). As refletividades de
algumas superfícies para o intervalo de comprimentos de onda da radiação solar (intervalo
visível) estão na Tabela 2.1.

Albedo para algumas superfícies no intervalo visível ( % )
Solo descoberto

10-25

Areia, deserto

25-40

Grama

15-25

Floresta

10-20

Neve (limpa, seca)

75-95

Neve (molhada e/ou suja)

25-75

Superfície do mar (sol > 25° acima do horizonte)

<10

Superfície do mar (pequena altura do sol)

10-70

Nuvens espessas

70-80

Nuvens finas

25-50

Tab.2.1
A irradiância monocromática incidente sobre uma camada não opaca (como a atmosfera) pode
ser espalhada, refletida, absorvida ou transmitida. Analogamente à (2.13), pode-se escrever:
(2.14)
onde

se refere à fração da irradiância incidente que é espalhada e
à fração que é
transmitida no comprimento de onda dado (transmissividade da camada).

A ação destes mecanismos sobre a radiação solar que atravessa a atmosfera será abordada a
seguir.

RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE
Embora a atmosfera seja muito transparente à radiação solar incidente, somente em
torno de 25% penetra diretamente na superfície da Terra sem nenhuma interferência da
atmosfera, constituindo a insolação direta. O restante é ou refletido de volta para o espaço ou
absorvido ou espalhado em volta até atingir a superfície da Terra ou retornar ao espaço (Fig.
2.10). O que determina se a radiação será absorvida, espalhada ou refletida de volta? Como
veremos, isto depende em grande parte do comprimento de onda da energia que está sendo
transportada, assim como do tamanho e natureza do material que intervém.
a) ESPALHAMENTO
Embora a radiação solar incida em linha reta, os gases e aerossóis podem causar
seu espalhamento, dispersando-a em todas as direções - para cima, para baixo e para os lados.
A reflexão (veja mais adiante) é um caso particular de espalhamento. A insolação difusa é
constituída de radiação solar que é espalhada ou refletida de volta para a Terra. Esta insolação
difusa é responsável pela claridade do céu durante o dia e pela iluminação de áreas que não
recebem iluminação direta do sol.
As características do espalhamento dependem, em grande parte, do tamanho das
moléculas de gás ou aerossóis. O espalhamento por partículas cujo raio é bem menor que o
comprimento de onda da radiação espalhada, como o caso do espalhamento da luz visível por
moléculas de gás da atmosfera, é dependente do comprimento de onda (espalhamento
Rayleigh), de forma que a irradiância monocromática espalhada é inversamente proporcional à
4ª potência do comprimento de onda (
o azul do céu.

). Esta dependência é a base para explicar

Conforme mencionado anteriormente, grande parte da energia da radiação solar está
contida no intervalo visível, entre o vermelho e o violeta. A luz azul (
) tem
comprimento de onda menor que a luz vermelha (
). Conseqüentemente, a luz
azul é aproximadamente 5,5 vezes mais espalhada que a luz vermelha. Além disso ela é mais
espalhada que o verde, amarelo e laranja. Assim, o céu, longe do disco do sol, parece azul. Como
a luz violeta (
) tem um comprimento de onda menor que a azul, por que o céu
não parece violeta? Porque a energia da radiação solar contida no violeta é muito menor que a
contida no azul e porque o olho humano é mais sensível à luz azul que à luz violeta. Como a
densidade molecular decresce drasticamente com a altura, o céu, visto de alturas cada vez
maiores, iria gradualmente escurecer até tornar-se totalmente escuro, longe do disco solar.
Por outro lado, o Sol apareceria cada vez mais branco e brilhante. Quando o Sol se aproxima do
horizonte (no nascer e por do Sol) a radiação solar percorre um caminho mais longo através
das moléculas de ar, e portanto mais e mais luz azul e com menor comprimento de onda é
espalhada para fora do feixe de luz, e portanto a radiação solar contém mais luz do extremo
vermelho do espectro visível. Isto explica a coloração avermelhada do céu ao nascer e por do
Sol. Este fenômeno é especialmente visível em dias nos quais pequenas partículas de poeira ou
fumaça estiverem presentes.
Quando a radiação é espalhada por partículas cujos raios se aproximam ou excedem em
aproximadamente até 8 vezes o comprimento de onda da radiação, o espalhamento não
depende do comprimento de onda (espalhamento Mie). A radiação é espalhada igualmente em
todos os comprimentos de onda. Partículas que compõem as nuvens (pequenos cristais de gelo
ou gotículas de água) e a maior parte dos aerossóis atmosféricos espalham a luz do Sol desta
maneira. Por isso, as nuvens parecem brancas e quando a atmosfera contém grande
concentração de aerossóis o céu inteiro aparece esbranquiçado.
Quando o raio das partículas é maior que aproximadamente 8 vezes o comprimento de
onda da radiação, a distribuição angular da radiação espalhada pode ser descrita pelos
princípios da ótica geométrica. O espalhamento de luz visível por gotas de nuvens, gotas de
chuva e partículas de gelo pertence a este regime e produz uma variedade de fenômenos óticos
como arco íris, auréolas, etc...

Fig. 2.10 - Distribuição percentual da radiação solar incidente
b) REFLEXÃO
Aproximadamente 30% da energia solar é refletida de volta para o espaço (Fig. 2.10).
Neste número está incluída a quantidade que é retroespalhada. A reflexão ocorre na interface
entre dois meios diferentes, quando parte da radiação que atinge esta interface é enviada de
volta. Nesta interface o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão (lei da reflexão).
Conforme já mencionamos, a fração da radiação incidente que é refletida por uma superfície é
o seu albedo. Portanto, o albedo da Terra como um todo (albedo planetário) é 30%. O albedo
varia no espaço e no tempo, dependendo da natureza da superfície (ver Tab. 2.1) e da altura do
Sol. Dentro da atmosfera, os topos das nuvens são os mais importantes refletores. O albedo
dos topos de nuvens depende de sua espessura, variando de menos de 40% para nuvens finas
(menos de 50m) a 80% para nuvens espessas (mais de 5000m).
c) ABSORÇÃO NA ATMOSFERA
O espalhamento e a reflexão simplesmente mudam a direção da radiação. Contudo, através
da absorção, a radiação é convertida em calor. Quando uma molécula de gás absorve radiação
esta energia é transformada em movimento molecular interno, detectável como aumento de
temperatura. Portanto, são os gases que são bons absorvedores da radiação disponível que
tem papel preponderante no aquecimento da atmosfera.
A Fig. 2.11 fornece a absortividade dos principais gases atmosféricos em vários
comprimentos de onda. O Nitrogênio, o mais abundante constituinte da atmosfera (ver Tab. 1.1) é

um fraco absorvedor da radiação solar incidente, que se concentra principalmente nos
comprimentos de onda entre 0,2 e 2 .
A fotodissociação do oxigênio (entre 50 a 110 km de altitude)
(2.15)
absorve virtualmente toda radiação solar ultravioleta para
. O oxigênio
atômico assim obtido é altamente reativo, sendo de particular importância a reação
(2.16)
que é o mecanismo dominante para a produção de ozônio na atmosfera (M é uma 3ª molécula
necessária para retirar o excesso de energia liberada na reação). Como a probabilidade de
ocorrência desta reação cresce com o quadrado da densidade do gás, o oxigênio atômico é
estável na alta mesosfera e termosfera, enquanto na estratosfera ele se combina rapidamente
para formar o ozônio.
A radiação ultravioleta para
é absorvida na reação
de fotodissociação do ozônio (na estratosfera, entre 20 a 60 km)
(2.17)
O átomo de oxigênio combina rapidamente com
para formar outra molécula de
pela (2.16). Quando (2.17) e (2.16) ocorrem seqüencialmente não há mudança na estrutura
química, mas somente absorção de radiação e resultante entrada de calor e aumento de
temperatura na estratosfera.

,

O único outro absorvedor significativo da radiação solar incidente é o vapor d'água que,
com o oxigênio e o ozônio, respondem pela maior parte dos 19% da radiação solar que são
absorvidos na atmosfera.
Da Fig. 2.11 vemos que na atmosfera como um todo, nenhum gás absorve efetivamente
radiação entre 0,3 e 0,7 ; portanto, existe uma larga "janela". Esta região do espectro
corresponde ao intervalo visível ao qual pertence uma grande fração da radiação solar. Podese dizer que a atmosfera é bastante transparente à radiação solar incidente pois absorve
apenas 19% de sua energia e que, portanto, esta não é um aquecedor eficiente da atmosfera.

A maior parte da absorção da radiação solar em comprimentos de onda do intervalo
infravermelho deve-se ao vapor d'água e ocorre na troposfera, onde a maior parte do vapor
d'água está localizado. Esta parte da absorção apresenta grande variabilidade devido à
distribuição do vapor d'água.

Fig. 2.11 - Absortividade de alguns gases da atmosfera e da atmosfera como um todo.
A Fig. 2.12 mostra o espectro da radiação solar que atinge a superfície da Terra para o
caso do Sol no zênite (altura = 90° ) (curva inferior), juntamente com o espectro da radiação
solar incidente no topo da atmosfera (curva superior). A área entre as duas curvas representa
a diminuição da radiação devido a: 1) retroespalhamento e absorção por nuvens e aerossóis e
retroespalhamento por moléculas do ar (área não sombreada) e 2) absorção por moléculas do
ar (área sombreada).

Fig. 2.12 - Espectro da radiação solar no topo da atmosfera (curva superior) e no nível
do mar (curva inferior), para atmosfera média e sol no zênite.

RADIAÇÃO TERRESTRE
Aproximadamente 51% da energia solar que chega ao topo da atmosfera atinge a superfície da
Terra. A maior parte desta energia é reirradiada para a atmosfera. Como a Terra tem uma
temperatura superficial bem menor que a do Sol, a radiação terrestre tem comprimentos de
onda maiores que a radiação solar, situados no intervalo infravermelho, entre 1 m e 30 m.
Da Fig. 2.11 conclui-se que a atmosfera é um absorvedor eficiente de radiação entre 1 m e 30
m. O vapor d'água e o dióxido de carbono são os principais gases absorvedores neste
intervalo. O vapor d'água absorve aproximadamente 5 vezes mais radiação terrestre que todos
os outros gases combinados e responde pelas temperaturas mais altas na baixa troposfera,
onde está mais concentrado. Como a atmosfera é bastante transparente à radiação solar
(ondas curtas) e mais absorvente para radiação terrestre (ondas longas), a Terra é a maior
fonte de calor para a atmosfera. A atmosfera, portanto, é aquecida a partir da superfície, o que
é evidente no perfil vertical médio de temperatura na troposfera, que mostra um decréscimo
(~6,5° C/km) de temperatura com a altitude (Fig. 1.3).
É interessante notar que a radiação terrestre pode atravessar a atmosfera em 2 janelas
estreitas próximas a 10 m (Fig. 2.11).
Quando a atmosfera absorve radiação terrestre ela se aquece e eventualmente irradia esta
energia, para cima e para baixo, onde é novamente absorvida pela Terra. Portanto, a superfície
da Terra é continuamente suprida com radiação da atmosfera e do Sol. Esta energia será
novamente emitida pela superfície da Terra e uma parte retornará à atmosfera que, por sua
vez, reirradiará uma parte para a Terra e assim por diante. Este jogo entre a superfície da
Terra e a atmosfera torna a temperatura média da Terra ~ 35° C mais alta do que seria. Sem
os gases absorvedores da nossa atmosfera, a Terra não seria adequada para a vida humana e
muitas outras formas de vida.
Este fenômeno extremamente importante tem sido denominado efeito estufa, porque pensavase que as estufas fossem aquecidas da mesma forma. O vidro em uma estufa permite a entrada
de radiação de onda curta, que é absorvida pelos objetos no interior. Estes objetos reirradiam,
mas em ondas longas, para as quais o vidro é quase opaco. O calor, portanto, é retido na estufa.
A retenção da radiação infravermelha pelo vidro, contudo, é apenas parte da razão pela qual
uma estufa retém calor interno. Já foi demonstrado que as estufas atingem altas temperaturas
porque o vidro protege do vento, restringindo as perdas de calor por convecção e advecção
(ver próxima seção).
A importância do vapor d'água e dióxido de carbono em manter a atmosfera aquecida é bem
conhecida em regiões montanhosas. Topos de montanhas recebem mais radiação que os vales
durante o dia, porque há menos atmosfera a atravessar. A noite, porém, a atmosfera menos
densa também permite maior perda de calor. Este fator mais que compensa a radiação extra

recebida e, como resultado, os vales permanecem mais quentes que as montanhas adjacentes,
mesmo recebendo menos radiação.
As nuvens, assim como o vapor d'água e o
, são bons absorvedores de radiação
infravermelha (terrestre) e tem papel importante em manter a superfície da Terra aquecida,
especialmente à noite. Uma grossa camada de nuvens pode absorver a maior parte da radiação
terrestre e reirradiá-la de volta. Isto explica porque em noites secas e claras a superfície se
resfria bem mais que em noites úmidas ou com nuvens. Mesmo uma cobertura fina, através da
qual a lua é visível, pode elevar a temperatura noturna em torno de 5 ° C.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Há três mecanismos conhecidos para transferência de calor: radiação, condução e convecção
(Fig. 2.13).
Como vimos, a radiação consiste de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz.
Como a radiação é a única que pode ocorrer no espaço vazio, esta é a principal forma pela qual
o sistema Terra-Atmosfera recebe energia do Sol e libera energia para o espaço.
A condução ocorre dentro de uma substância ou entre substâncias que estão em contato físico
direto. Na condução a energia cinética dos átomos e moléculas (isto é, o calor) é transferida
por colisões entre átomos e moléculas vizinhas. O calor flui das temperaturas mais altas
(moléculas com maior energia cinética) para as temperaturas mais baixas (moléculas com
menor energia cinética). A capacidade das substâncias para conduzir calor (condutividade)
varia consideravelmente. Via de regra, sólidos são melhores condutores que líquidos e líquidos
são melhores condutores que gases. Num extremo, metais são excelentes condutores de calor
e no outro extremo, o ar é um péssimo condutor de calor. Conseqüentemente, a condução só é
importante entre a superfície da Terra e o ar diretamente em contato com a superfície. Como
meio de transferência de calor para a atmosfera como um todo a condução é o menos
significativo e pode ser omitido na maioria dos fenômenos meteorológicos.
A convecção somente ocorre em líquidos e gases. Consiste na transferência de calor dentro de
um fluído através de movimentos do próprio fluído. O calor ganho na camada mais baixa da
atmosfera através de radiação ou condução é mais freqüentemente transferido por convecção.
A convecção ocorre como conseqüência de diferenças na densidade do ar. Quando o calor é
conduzido da superfície relativamente quente para o ar sobrejacente, este ar torna-se mais
quente que o ar vizinho. Ar quente é menos denso que o ar frio de modo que o ar frio e denso
desce e força o ar mais quente e menos denso a subir. O ar mais frio é então aquecido pela
superfície e o processo é repetido.
Desta forma, a circulação convectiva do ar transporta calor verticalmente da superfície da
Terra para a troposfera, sendo responsável pela redistribuição de calor das regiões equatoriais

para os pólos. O calor é também transportado horizontalmente na atmosfera, por movimentos
convectivos horizontais, conhecidos por advecção. O termo convecção é usualmente restrito à
transferência vertical de calor na atmosfera.

Fig. 2.13 - Mecanismos de Transferência de Calor
Na atmosfera, o aquecimento envolve os três processos, radiação, condução e convecção, que
ocorrem simultaneamente. O calor transportado pelos processos combinados de condução e
convecção é denominado calor sensível.

BALANÇO GLOBAL DE CALOR
Existe um balanço quase perfeito entre a quantidade de radiação solar incidente e a
quantidade de radiação terrestre (sistema Terra-atmosfera) retornada para o espaço; caso
contrário, o sistema Terra-atmosfera estaria progressivamente se aquecendo ou resfriando.
Vamos examinar este balanço na Fig. 2.14, usando 100 unidades para representar a radiação
solar interceptada no topo da atmosfera.

Fig. 2.14 - Balanço

de Calor da Terra e atmosfera

Da radiação total interceptada pela Terra (sistema Terra-atmosfera), aproximadamente
30 unidades são refletidas de volta para o espaço. As restantes 70 unidades são absorvidas, 19
unidades pela atmosfera e 51 unidades pela superfície da Terra (Terra-oceano). Se toda a
energia absorvida pela Terra fosse reirradiada diretamente para o espaço, o balanço de calor
da Terra seria muito simples. Contudo, conforme vimos anteriormente, certos gases na
atmosfera atuam no sentido de retardar a perda de radiação terrestre, absorvendo uma boa
parte dela e reirradiando grande parte desta energia de volta para a Terra. Como resultado
deste processo, a superfície da Terra recebe uma grande quantidade de radiação de onda longa
da atmosfera (95 unidades). (A atmosfera na realidade emite mais energia que a quantidade de
energia solar absorvida pela Terra, devido ao efeito estufa) A superfície da Terra, por sua vez,
irradia 116 unidades de energia de onda longa para a atmosfera. Portanto, nesta troca (em onda
longa) a atmosfera tem um ganho líquido de 15 unidades, enquanto a Terra tem uma perda
líquida de 21 unidades. As restantes 6 unidades passam diretamente através da atmosfera e são
perdidas no espaço. A radiação entre 8
a 11
escapa mais facilmente porque o vapor
d'água e o dióxido de carbono não absorvem estes comprimentos de onda (ver Fig. 2.11).
Até agora contamos uma perda de 21 das 51 unidades de radiação de onda curta
absorvidas pela superfície da Terra. E as 30 unidades restantes? Parte desta energia é
transferida da superfície da Terra para a atmosfera através de calor latente, por moléculas de
água durante o processo de evaporação (23 unidades). O calor latente refere-se à quantidade
de calor envolvida em mudanças de fase da água. Por exemplo, a mudança da água líquida para
vapor exige fornecimento de calor latente, enquanto a transformação de vapor para líquido
libera calor latente. Outra parte das 30 unidades é transferida da superfície da Terra para a
atmosfera por calor sensível (condução e convecção -7 unidades).
Um balanço geral é obtido porque a atmosfera emite 64 unidades de energia para o espaço
como radiação de onda longa, fechando o balanço entre radiação incidente e radiação emitida.

BALANÇO DE CALOR LATITUDINAL
O balanço de calor global, que vale para o sistema Terra-atmosfera, mantendo sua temperatura
média aproximadamente constante, não é obedecido para cada latitude. Em latitudes mais altas,
a irradiância da radiação solar incidente é menor que em latitudes mais baixas. Por outro lado,
a saída de radiação infravermelha varia pouco com a latitude. Conseqüentemente, em altas
latitudes (além de ~ 30° ), a taxa de resfriamento por radiação infravermelha excede a taxa de
aquecimento por absorção de radiação solar. Em latitudes mais baixas (entre ~ 30° ) a taxa de
aquecimento por radiação solar é maior que a taxa de resfriamento por radiação
infravermelha. Como os trópicos não estão se tornando mais quentes, nem os pólos mais frios,
calor deve estar sendo transportado dos trópicos para as médias e altas latitudes. Este
desequilíbrio de calor é que produz os ventos e as correntes oceânicas.

O transporte de calor para os pólos é realizado principalmente pela troca de massas de ar.
Massas de ar quentes de baixas latitudes deslocam-se para os pólos e são substituídas por
massas de ar frio que se deslocam de altas latitudes para os trópicos. Desta forma, calor
sensível é transportado para os pólos.
Trocas de massas de ar respondem por quase metade do transporte de calor para os pólos. O
restante deve-se à liberação de calor latente em tempestades (~ 30%) e às correntes
oceânicas (~ 20%). A água evaporada na superfície mais quente dos oceanos nos trópicos é
levada pela circulação para os pólos. Parte do vapor d'água se condensa em nuvens, liberando
calor latente. Além disso, correntes oceânicas frias se dirigem para os trópicos e as quentes se
dirigem para os pólos

MEDIDA DE RADIAÇÃO
O piranômetro é o instrumento padrão para medida de intensidade da radiação solar que atinge
uma superfície horizontal. O instrumento consiste de um sensor encerrado num hemisfério
transparente que transmite a insolação total (direta mais difusa) em onda curta (< 3,5
). O
sensor é um disco que consiste de setores alternados brancos e pretos. Os setores pretos são
altamente absorvedores e os setores brancos altamente refletivos da radiação solar.
Diferenças na absortividade e albedo significam que as temperaturas dos setores brancos e
pretos do sensor respondem de forma diferente a mesma intensidade de radiação solar. O
contraste de temperatura entre os segmentos branco e preto é calibrado em termos de
irradiância. Um piranômetro pode ser ligado eletronicamente a um traçador de gráfico que
registra continuamente a insolação, ou a saída pode ser gravada sobre uma fita magnética.

TEMPERATURA
CALOR E TEMPERATURA
CALOR é definido como energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma
substância.
TEMPERATURA é uma medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais.
A distinção fica mais clara pelo seguinte exemplo. A temperatura de um copo de água fervente é
a mesma que a da água fervente de um balde. Contudo, o balde de água fervente tem uma maior
quantidade de energia que o copo de água fervente. Portanto, a quantidade de calor depende da
massa do material, a temperatura não.
Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles são relacionados. A
temperatura de uma parcela de ar pode mudar quando o ar ganha ou perde calor, mas isto não
é sempre necessário, pois pode haver também mudança de fase da água contida no ar ou

mudança de volume da parcela de ar, associada com o ganho ou perda de calor. Por outro lado,
gradientes de temperatura determinam o fluxo de calor de um lugar para outro através de
radiação, condução e convecção (processo já abordado no capítulo 2).

ESCALAS DE TEMPERATURAS
Vamos mencionar três escalas: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin (ou absoluta). A escala
Fahrenheit é muito usada em países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos e
Inglaterra. A escala Kelvin também é usada para fins científicos.
O ponto de fusão do gelo corresponde a 0º C na escala Celsius, 32º F na escala Fahrenheit
e 273 K na escala Kelvin. O ponto de ebulição da água corresponde, respectivamente, a 100º C
212º F e 373 K. A relação entre as três escalas está representada na Fig. 3.1. O ponto zero da
escala Kelvin (zero absoluto) corresponde, ao menos teoricamente, à temperatura na qual
cessa o movimento molecular e o objeto não emite radiação eletromagnética. Não há
temperaturas abaixo dessa. A seguir, relações entre as diversas escalas:

ou

e

ou

Fig. 3.1 - Escalas

de temperatura

MEDIDA DA TEMPERATURA
O instrumento usual para monitorar variações na temperatura do ar é o termômetro. Talvez o
mais comum seja o termômetro composto de um tubo graduado com líquido (normalmente,
mercúrio ou álcool). Quando o ar se aquece, o líquido se expande e sobe no tubo; quando o ar se
esfria, o líquido se contrai e desce.
Termômetros com líquido são também usados para medir a máxima e a mínima temperatura
que ocorrem num certo período (geralmente 1 dia). O termômetro de máxima, que contém
usualmente mercúrio, tem um afinamento no tubo, logo acima do bulbo. Quando a temperatura
sobe, o mercúrio se expande e é forçado através do afinamento (Fig 3.2). Quando a temperatura
cai o filete de fluído não retorna através do afinamento, sendo ali interrompido. Fica, assim,
registrada a temperatura máxima. Para recompor o instrumento é necessário sacudi-lo para
que o fluído volte para o bulbo.
No termômetro de mínima há um pequeno índice de metal junto ao topo da coluna de fluído
(normalmente álcool). Quando a temperatura do ar cai, a coluna de fluído diminui e o índice é
puxado em direção ao bulbo; quando a temperatura sobe novamente, o fluído sobe mas o índice
permanece no nível da mínima temperatura atingida (Fig 3.2). Para recompor o instrumento é
necessário inclinar o termômetro, com o bulbo para cima. Como o índice é livre para mover-se,
ele cairá para junto do bulbo se o termômetro não for montado horizontalmente.

Fig. 3.2 - Termômetros

de máxima e mínima

Outro tipo de termômetro comumente usado, baseado no princípio da expansão térmica
diferencial, usa um sensor bimetálico. Este consiste de duas tiras de metais diferentes que são
unidas face a face e tem coeficientes de expansão térmica bem diferentes. Quando a
temperatura varia, os dois metais se expandem ou se contraem desigualmente, o que causa
uma curvatura do sensor. Quanto maior a variação, maior é a curvatura, o que permite
transpor esta variação sobre uma escala calibrada. O principal uso do sensor bimetálico é na
construção do termógrafo, um instrumento que registra continuamente a temperatura.

Há também termômetros baseados na medida de corrente elétrica, como os termistores.
Termistores são condutores elétricos cuja resistência elétrica depende da temperatura. A
temperatura é, portanto, indicada como uma função da corrente. Este instrumento é
normalmente usado em radiossondas.
A precisão e o tempo de resposta são fatores importantes na escolha do termômetro. Para a
maioria dos propósitos meteorológicos, é suficiente um termômetro com precisão de 0.3ºC. O
tempo de resposta é mais rápido em termistores e termômetros de tubo com líquido e mais
lento em termômetros bimetálicos.
A exatidão das medidas depende não apenas do instrumento mas de sua correta exposição. Ele
deve estar bem ventilado, mas protegido da radiação solar direta, assim como da radiação de
outras superfícies, como paredes ou o solo, e da precipitação. Para isso, é colocado num abrigo
meteorológico pintado de branco e com venezianas para ventilação. Este abrigo normalmente
está aproximadamente a 1 metro acima do solo, em área aberta com grama, longe de árvores
ou outros obstáculos .

ÍNDICES DE DESCONFORTO HUMANO
A sensação de temperatura que o corpo humano sente é freqüentemente afetada por vários
fatores. O corpo humano é uma máquina térmica que constantemente libera energia e qualquer
fator que interfira na taxa de perda de calor do corpo afeta sua sensação de temperatura. Além
da temperatura do ar, outros fatores significativos que controlam o conforto térmico do corpo
humano são: umidade relativa, vento e radiação solar.
O índice de temperatura-umidade (ITU) é um avaliador do conforto humano para o verão,
baseado em condições de temperatura e umidade.
ITU = T - 0.55 (1 - UR )( T - 14 ),

(3.2)

onde T é a temperatura dada em graus Celsius e UR é a umidade relativa dada em fração
decimal. Como a evaporação é um processo de resfriamento, a evaporação do suor é uma
maneira natural de regular a temperatura do corpo. Quando o ar está muito úmido, contudo, a
perda de calor por evaporação é reduzida. Por isso, um dia quente e úmido parecerá mais
quente e desconfortável que um dia quente e seco. Valores de ITU acima de 25 indicam que a
maior parte das pessoas se sentirá desconfortável, enquanto valores entre 15 e 20 são aceitos
pela maioria como confortáveis. Na tabela 3.1 são mostrados os ITU calculados com
temperaturas em graus Fahrenheit e Celsius.

Temperatura
oF

oC

Humidade Relativa (%)
10 20 30 40 50 60 70 80

90 100

70

21,1 64 64 65 66 66 67 68 68

69

70

75

23,9 66 67 68 69 70 71 72 73

74

75

80

26,7 69 70 71 72 73 75 76 77

78

80

85

29,4 71 73 74 76 77 79 80 82

83

85

90

32,2 74 75 77 79 81 82 84 86

88

90

95

35,0 76 78 80 82 84 86 88 90

92

95

100

37,8 79 81 83 86 88 90 93 95

97 100

105

40,6 82 84 87 89 92 95 97 100 102 105

Legenda
Sensação de frio
Nenhum desconforto
Pequeno desconforto
Desconforto considerável
Grande desconforto
Máximo desconforto
Tab. 3.1 - Índice

de Temperatura-Umidade

No inverno, o desconforto humano com o frio é aumentado pelo vento, que afeta a sensação de
temperatura. O vento não apenas aumenta o resfriamento por evaporação, devido ao aumento
da taxa de evaporação, mas também aumenta a taxa de perda de calor sensível (efeito
combinado de condução e convecção) devido à constante troca do ar aquecido junto ao corpo
por ar frio. Por exemplo, quando a temperatura é -8ºC e a velocidade do vento é 30Km/h, a
sensação de temperatura seria aproximadamente -25ºC. A temperatura equivalente "windchill"
ou índice "windchill" ilustra os efeitos do vento. Examinando a tabela 3.2 nota-se que o efeito de
resfriamento do vento aumenta quando a velocidade do vento aumenta e a temperatura diminui.
Portanto, o índice "windchill" é mais importante no inverno. No exemplo acima não se deve
imaginar que a temperatura da pele realmente desça a -25ºC. Através da transferência de
calor sensível a temperatura da pele não poderia descer abaixo de -8ºC, que é a temperatura
do ar nesse exemplo. O que se pode concluir é que as partes expostas do corpo perdem calor a
uma taxa equivalente a condições induzidas por ventos calmos com -25ºC. Deve-se lembrar
que, além do vento, outros fatores podem influir no conforto humano no inverno, como umidade
e aquecimento ou resfriamento radiativo.

Velocidade do Vento ( km/h )
20
16
12
8
4
0
-4
-8
12
16
20

6
20
16
12
8
4

10
18
14
9
5
0

20
16
11
5
0
-5

30
14
9
3
-3
-8

0 -4 10
-4 -8 15
-8 - 13 21
- - 12 17 26
- - 16 22 31
- - 20 26 36

14
20
25
31
37
43

40
13
7
1
-5
11
17
23
29
35
41
47

Tab. 3.2 - Temperatura

50
13
7
0
-6
12
18
25
31
37
43
49

60
12
6
0
-7
13
19
26
32
39
45
51

70
12
6
-1
-7
14
20
27
33
40
46
52

80
12
5
-1
-8
14
21
27
34
40
47
53

90
12
5
-1
-8
14
21
27
34
40
47
53

100
12
5
-1
-8
-14
-21
-27
-34
-40
-47
-53

equivalente "windchill"

CONTROLES DA TEMPERATURA
A temperatura do ar é variável, no tempo e no espaço. Pode ser regulada por vários fatores,
que são os controles da temperatura:
a) radiação,
b) advecção de massas de ar,
c) aquecimento diferencial da terra e da água,
d) correntes oceânicas,
e) altitude,
f) posição geográfica.

a) CONTROLES RADIACIONAIS
Fatores que influem no balanço local de radiação e conseqüentemente na temperatura local do
ar incluem: (1) latitude, hora do dia e dia do ano, que determinam a altura do sol e a intensidade
e duração da radiação solar incidente; (2) cobertura de nuvens, pois ela afeta o fluxo tanto da
radiação solar como da radiação terrestre e (3) a natureza da superfície, pois esta determina o
albedo e a percentagem da radiação solar absorvida usada para aquecimento por calor sensível
e aquecimento por calor latente. Em conseqüência destes fatores, a temperatura do ar é
usualmente maior nos trópicos e menor em latitudes médias, maior em janeiro que em julho (no
Hemisfério Sul), durante o dia que à noite, sob céu claro do que nublado (durante o dia) e com
solo descoberto ao invés de coberto de neve e quando o solo está seco ao invés de úmido.
O ciclo anual de temperatura reflete claramente a variação da radiação solar incidente ao
longo do ano. Por isso, na faixa entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, as temperaturas
médias variam pouco durante o ano, enquanto em latitudes médias e altas grandes contrastes
de temperatura entre inverno e verão são observados (Fig. 3.3).
Em latitudes médias e altas a variação da temperatura média mensal está atrasada em
aproximadamente 1 mês em relação à variação da insolação, o que reforça o fato de que a
radiação solar não é o único fator que determina a temperatura. Assim, por exemplo, no Paraná
o mês mais frio é julho e o mês mais quente é fevereiro. Em cidades costeiras, com maior
influência marítima, essa defasagem é um pouco maior e a amplitude da variação anual da
temperatura é reduzida.

Fig. 3.3 - Ciclo

anual da temperatura média de alguns estados
brasileiros.

O ciclo diurno da temperatura reflete a variação da radiação ao longo do dia. Tipicamente, a
menor temperatura ocorre próximo ao nascer do sol, como resultado de uma noite de
resfriamento radiativo da superfície da Terra. A temperatura mais alta ocorre usualmente no
começo ou meio da tarde, enquanto o pico de radiação ocorre ao meio dia.
A defasagem entre temperatura e radiação resulta principalmente do processo de aquecimento
da atmosfera. O ar absorve pouca radiação solar, sendo aquecido principalmente por energia
provinda da superfície da Terra. A taxa com a qual a terra fornece energia à atmosfera,
contudo, não está em balanço com a taxa com a qual a atmosfera irradia calor. Geralmente,
durante umas poucas horas após o período de máxima radiação solar, o calor fornecido pela
Terra à atmosfera é maior que o emitido pela atmosfera para o espaço. Em conseqüência,
geralmente a temperatura do ar é máxima a tarde.
A amplitude do ciclo diurno pode ser afetada por vários fatores. (1) Amplitude de variação da
altura do sol durante o dia, que é maior em latitudes baixas que em altas. De fato, nos trópicos
a diferença de temperatura entre dia e noite é freqüentemente maior que o contraste invernoverão. (2) A nebulosidade diminui a amplitude da variação porque durante o dia as nuvens
bloqueiam a radiação solar, reduzindo o aquecimento e à noite as nuvens retardam a perda de
radiação pela superfície e o ar e reirradiam calor para a Terra. (3) Localidades costeiras
podem ter menores variações de temperatura durante o dia. Durante 24 horas o oceano se
aquece tipicamente menos que 1ºC. Portanto, o ar acima dele também tem pequena variação e
localidades a sotavento do oceano apresentam menor amplitude do ciclo diurno.
b) ADVECÇÃO DE MASSAS DE AR
A advecção de massas de ar se refere ao movimento de uma massa de ar de uma localidade
para outra. A advecção de ar frio ocorre quando o vento sopra através das isotermas de uma
área mais fria para outra mais quente, enquanto na advecção de ar quente o vento sopra
através das isotermas de uma região mais quente para uma mais fria. Isotermas são linhas
traçadas sobre um mapa, que unem pontos com mesma temperatura do ar. A advecção de
massa de ar ocorre quando uma massa de ar substitui outra com diferentes características de
temperatura.
A advecção de massas de ar pode compensar ou mesmo sobrepor-se à influência da radiação
sobre a temperatura podendo, por exemplo, causar a queda da temperatura num início de
tarde, apesar do céu claro.
c) AQUECIMENTO DIFERENCIAL DA TERRA E DA ÁGUA
O aquecimento da superfície da Terra controla o aquecimento do ar sobrejacente. Portanto,
para entender variações nas temperaturas do ar, deve-se examinar as propriedades das várias
superfícies, que refletem e absorvem energia solar em quantidades diferentes. O maior
contraste é observado entre terra e água. A terra aquece mais rapidamente e a temperaturas

mais altas que a água e resfria mais rapidamente e a temperaturas mais baixas que a água.
Variações nas temperaturas do ar são, portanto, muito maiores sobre a terra que sobre a
água.
Há vários fatores que contribuem para o aquecimento diferencial da terra e da água.
1) Uma importante razão para que as temperaturas da superfície da água aumentem e
diminuam mais vagarosamente que as da superfície da terra é o fato que a água é altamente
móvel. Quando é aquecida, a turbulência distribui o calor através de uma massa bem maior. A
variação diurna de temperatura na água alcança profundidade de 6 metros ou mais e a
variação anual pode atingir de 200 a 600 metros.
Por outro lado, o calor não penetra profundamente no solo ou rocha; ele permanece numa fina
camada superficial, pois deve ser transferido pelo lento processo de condução.
Conseqüentemente, variações diurnas são muito pequenas além da profundidade de 10cm e as
variações anuais atingem apenas 15m. Portanto, uma camada mais grossa de água é aquecida a
temperaturas moderadas durante o verão, enquanto uma fina camada de terra é aquecida a
temperaturas mais elevadas. No inverno, a fina camada de terra aquecida durante o verão
resfria-se rapidamente. Na água o resfriamento é mais lento, pois a camada superficial
resfriada vai sendo substituída pela água mais aquecida subjacente, até que uma grande massa
seja resfriada.
2) Como a superfície da terra é opaca, o calor é absorvido somente na superfície. A água, sendo
mais transparente, permite que a radiação solar penetre à profundidade de vários metros.
3) O calor específico (a quantidade de calor necessária para aumentar de 1° C uma massa de 1g
da substância) é quase 3 vezes maior para a água que para a terra. Assim, a água necessita de
bem mais calor para aumentar sua temperatura na mesma quantidade que a terra, para uma
mesma quantidade de massa.
4) A evaporação (que é um processo de resfriamento) é bem maior sobre a água que sobre a
superfície da terra.
Devido às propriedades acima descritas, localidades costeiras que sofrem a influência da
presença da água, apresentam menores variações anuais de temperatura.
Numa escala diferente, a influência moderadora da água pode também ser demonstrada quando
se comparam variações de temperatura no Hemisfério Norte (HN) e no Hemisfério Sul (HS). O
HN é coberto por 61% de água; a terra ocupa os outros 39%. O HS tem apenas 19% de terra,
com 81% de água. Entre 45° N e 70° N há mais terra do que água, enquanto entre 40° S e 65° S
quase não há terra. A tabela 3.3 abaixo mostra que as variações anuais de temperatura são
consideravelmente menores no HS que no HN.

Variação na amplitude média anual da temperatura com a
latitude
Latitude

Hemisfério Norte

Hemisfério Sul

0

0

0

15

3

4

30

13

7

45

23

6

60

30

11

75

32

26

90

40

31

Tab. 3.3
d) CORRENTES OCEÂNICAS
Os efeitos de correntes oceânicas sobre as temperaturas de áreas adjacentes são variáveis.
Correntes oceânicas quentes que se dirigem para os pólos tem efeito moderador do frio. Um
exemplo famoso é a corrente do Atlântico Norte, uma extensão da corrente do Golfo (quente)
(Fig. 3.4), que mantém as temperaturas mais altas no oeste da Europa do que seria esperado
para aquelas latitudes. Este efeito é sentido mesmo no interior do continente devido aos ventos
dominantes de oeste.
O efeito de correntes frias é mais pronunciado nos trópicos ou durante o verão em latitudes
médias. A corrente de Benguela (Fig. 3.4), por exemplo, é responsável por ser a cidade de
Walvis Bay (23° S), na costa oeste da África, 5°C mais fria no verão que Durban (29° S), na
costa leste da África do Sul.

Fig. 3.4 - Principais

correntes oceânicas. Correntes que se movem
para os pólos são quentes e correntes que se movem para o equador
são frias.
e) ALTITUDE
A diferença de temperatura média anual entre Curitiba, a uma altitude de 945m e
temperatura média de 16.5 C, e Paranaguá, a uma altitude de 5m e com temperatura média
anual de 21.1 C pode ser entendida através de diferença de altitudes. A diminuição vertical
média da temperatura na troposfera é de 6.5 C por Km. Contudo, a diferença não é totalmente
explicada pela taxa de variação vertical, pois neste caso poderíamos esperar que Curitiba fosse
6.1 C mais fria que Paranaguá, enquanto a diferença é apenas 4.6 C. O fato da temperatura
em lugares com maior altitude ser maior que a calculada através da taxa de variação vertical
resulta da absorção e reirradiação da energia solar pela superfície do solo.
Além de influir sobre a temperatura média a altitude também influi sobre a amplitude do
ciclo diurno. Como a densidade do ar também diminui com a altitude, o ar absorve e reflete uma
porção menor de radiação solar incidente. Conseqüentemente, com o aumento da altitude a
intensidade da insolação também cresce, resultando num rápido e intenso aquecimento durante
o dia. À noite, o resfriamento é também mais rápido.
f) POSIÇÃO GEOGRÁFICA
A posição geográfica pode ter grande influência sobre a temperatura numa localidade
específica. Uma localidade costeira na qual os ventos dominantes são dirigidos do mar para a

terra e outra na qual os ventos são dirigidos da terra para o mar podem ter temperaturas
consideravelmente diferentes. No 1 caso, o lugar sofrerá a influência moderadora do oceano
de forma mais completa enquanto o 2 terá um regime de temperatura mais continental, com
maior contraste entre as temperaturas de inverno e verão.
Outro aspecto a ser considerado é a ação das montanhas como barreiras. Localidades não
tão distantes do mar e a sotavento do mar podem ser privadas da influência marítima pela
existência de uma barreira de montanhas.

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE TEMPERATURAS
As Figuras 3.5 e 3.6 mostram as isotermas para janeiro e julho, que representam os extremos
sazonais de temperatura para a maior parte da Terra. Nelas é possível verificar o efeito de
vários controles da temperatura.
O efeito da incidência diferenciada da radiação solar em função da latitude e da estação está
bem ilustrada. As isotermas tem direção leste-oeste e mostram um decréscimo de
temperatura dos trópicos para os pólos. Além disso, há um deslocamento latitudinal das
temperaturas causado pela migração sazonal da incidência vertical dos raios solares.
O efeito do aquecimento diferencial da terra e da água também é observado. As temperaturas
mais frias e mais quentes são encontradas sobre os continentes. Como as temperaturas não
flutuam tanto sobre a água como sobre a terra, a migração norte-sul das isotermas é maior
sobre os continentes que sobre os oceanos. Além disso, as isotermas são mais regulares no
HS, onde há pouca terra e muito oceano, do que no HN, onde elas se encurvam fortemente
sobre os continentes para o norte em julho e para o sul em janeiro.
Correntes oceânicas quentes encurvam as isotermas para os pólos, enquanto correntes frias
causam encurvamento para o equador (comparar Figs. 3.4, 3.5 e 3.6).
Pode-se ainda verificar que a variação anual da temperatura (amplitude do ciclo anual) é menor
nas proximidades do equador porque há pouca variação na duração do dia e a altura do sol (ao
meio-dia) é sempre grande, o que não ocorre em latitudes médias, cuja amplitude do ciclo anual
de temperatura é bem maior. Além disso, a presença de terra e água também afeta esta
amplitude, especialmente fora dos trópicos. Uma localização mais continental
(maior continentalidade) acentua os extremos de temperatura.

Fig. 3.5 - Temperaturas

médias ao nível do mar em janeiro (° C)

Fig. 3.6 - Temperaturas

médias ao nível do mar em julho (° C)

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
Entre os vários elementos do tempo (pressão, temperatura, umidade, precipitação, ventos,...) a
pressão é a menos perceptível fisicamente. Contudo, diferenças de pressão de um lugar para
outro são responsáveis pelos ventos e variações na pressão tem importante influência na
variação do tempo. Como veremos, a pressão do ar está intimamente relacionada com os
outros elementos do tempo.

DEFINIÇÃO
O ar exerce uma força sobre as superfícies com as quais tem contato, devido ao contínuo
bombardeamento das moléculas que compõem o ar contra tais superfícies. A pressão do ar é
uma medida de tal força por unidade de área. Como é definida tal força para a atmosfera?
Embora a atmosfera não tenha paredes, ela é confinada na base pela superfície de terra oceano e no topo pela força da gravidade, que impede sua fuga para o espaço exterior.
Portanto, a pressão atmosférica em uma dada posição é usualmente definida como o peso por
unidade de área da coluna de ar acima desta posição. No nível do mar uma coluna padrão de ar
com base de 1 cm2 pesa um pouco mais que 1 kg. Tal pressão eqüivaleria a uma carga de mais de
500 toneladas sobre um telhado de 50m2 . Por que o telhado não desaba? Porque a pressão do
ar em qualquer ponto não atua apenas para baixo, mas é a mesma em todas as direções: para
cima, para baixo e para os lados. Portanto, a pressão do ar por baixo do telhado contrabalança
a pressão sobre o telhado.
À medida que a altitude aumenta, a pressão diminui, pois diminui o peso da coluna de ar acima.
Como o ar é compressível, diminui também a densidade com a altura, o que contribui para
diminuir ainda mais o peso da coluna de ar à medida que a altitude aumenta. Inversamente,
quando a altitude diminui, aumenta a pressão e a densidade.

A LEI DOS GASES IDEAIS
As variáveis temperatura, pressão e densidade, conhecidas como variáveis de estado, são
relacionadas nos gases pela chamada lei dos gases ideais. Por definição, um gás ideal segue a
teoria cinética dos gases exatamente, isto é, um gás ideal é formado de um número muito
grande de pequenas partículas, as moléculas, que tem um movimento rápido e aleatório,
sofrendo colisões perfeitamente elásticas, de modo a não perder quantidade de movimento.
Além disso, as moléculas são tão pequenas que as forças de atração entre elas são omissíveis.
Embora a lei dos gases tenha sido deduzida para gases ideais, ela dá uma descrição
razoavelmente precisa do comportamento da atmosfera, que é uma mistura de muitos gases.
A lei dos gases pode ser expressa como:

onde p,

e T são pressão, densidade e temperatura absoluta. R é a constante do gás. Para o
ar seco (sem vapor d’água).
(4.2)

A equação (4.1) pode ser modificada de modo a ser aplicável ao ar úmido, conforme será visto
no próximo capítulo.
A lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional a sua densidade e
temperatura absoluta. Assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um
aumento na pressão, se a outra variável (densidade ou temperatura) permanece constante. Por
outro lado, se a pressão permanece constante, um decréscimo na temperatura resulta em
aumento na densidade e vice versa.
Pode parecer, a partir do parágrafo anterior, que em dias quentes a pressão será alta e em
dias frios será baixa. Contudo, isto não ocorre necessariamente. A dependência da pressão em
relação a duas variáveis interdependentes (densidade e temperatura) complica o assunto.
Como na atmosfera o volume de ar pode variar, variações na temperatura afetam a densidade
do ar, isto é, a densidade varia inversamente com a temperatura. Em termos da lei dos gases
isto significa que o aumento da temperatura não é normalmente acompanhado por um aumento
na pressão ou que decréscimo de temperatura não está usualmente associado com pressão
mais baixa. Na realidade, por exemplo, sobre os continentes em latitudes médias as pressões
mais altas são registradas no inverno, quando as temperaturas são menores. A lei dos gases
ainda é satisfeita porque a densidade do ar neste caso cresce (número maior de moléculas)
quando a temperatura diminui (menor movimento das moléculas) e mais do que compensa esta
diminuição. Assim, temperaturas mais baixas significam maiores densidades e freqüentemente
maiores pressões na superfície. Por outro lado, quando o ar é aquecido na atmosfera, ele se
expande (aumenta seu volume), devido a um movimento maior das moléculas e sua densidade
diminui, resultando geralmente num decréscimo da pressão.

VARIAÇÃO COM A ALTITUDE
A variação vertical da pressão e densidade é muito maior que a variação horizontal e temporal.
Para determinar a variação média vertical da pressão, consideremos uma atmosfera idealizada
que representa a estrutura média horizontal e temporal da atmosfera, na qual as forças
verticais estão em equilíbrio.
Analisemos uma coluna vertical de ar com secção reta de área unitária (Fig. 4.1). A massa de ar
entre as alturas z e z+dz é r dz, onde ré a densidade do ar na altura z.

Fig. 4.1
A força gravitacional atuando sobre a camada de ar é g dz, onde g é a aceleração da
gravidade na altura z. Supondo que entre a altura z+dz e a altura z a pressão varia dp, a
pressão para cima na face inferior é maior que a pressão para baixo na face superior de uma
quantidade dp. Portanto, a força vertical resultante sobre a camada, devida ao gradiente de
pressão, é para cima e dada por -dp. O equilíbrio exige que:
(4.3a)
ou

(Equação hidrostática)

(4.3b)

Se a pressão na altura z é p(z), temos

ou, como p=0:

(4.4)
Isto significa que a pressão no nível z é igual ao peso do ar que está acima deste nível na coluna
vertical de seção reta com área unitária. Se a massa da atmosfera estivesse uniformemente

distribuída sobre o globo, a pressão ao nível do mar (z=0) seria 1013mb (milibares)
ou

, que é referida como a pressão atmosférica normal.

Para saber como a pressão varia na vertical, vamos substituir r na (4.3a) usando a equação
dos gases ideais (considerando que a nossa atmosfera obedeça esta lei):

onde R é a constante do gás (para o ar seco,
escala Kelvin). Então a (4.3a) fica:

) e T é a temperatura (na

(4.5)
Supondo g constante e T constante com a altura (atmosfera isotérmica) e integrando entre dois
níveis z1 e z2 , cuja pressão é p1 e p2 ,

,
obtemos
(4.6)
Onde ln significa logaritmo natural ou neperiano, cuja base é o número e=2,718.
Da equação (4.6) obtém-se:

(4.7)
onde

(4.8)
Se fizermos z1= 0 (nível do mar) na (4.6), obtemos a seguinte expressão para a pressão a uma
altura z acima do nível do mar:

(4.9)
H é chamada a escala de altura . Se z é sucessivamente igual a 0, H, 2H, 3H,..., p(z) é igual a
p(0), p(0)/e, p(0)/e2 , p(0)/e3,.... Isto significa que a pressão decresce por um fator e para cada
acréscimo H na altura. Se T= 288K, H= 8,5 Km.
A figura 4.2 mostra a variação da pressão da atmosfera padrão com a altitude.

Fig. 4.2
A temperatura da atmosfera geralmente varia com a altura, como vimos no Capítulo 1. Neste
caso, para integrar a (4.5):

definimos uma temperatura média,

, na camada entre z1 e z2 , como:

(4.10)

Então a (4.6) ficaria

(4.11)
ou

(4.12)
onde

(4.13)
Da (4.11) pode-se ter

(4.14)
que é a chamada equação hypsométrica, que dá a espessura entre duas superfícies de pressão
p1 e p2 . Vê-se que esta espessura é proporcional à temperatura média na camada.
Em regiões montanhosas as diferenças na pressão da superfície de um local para outro são
devidas principalmente a diferenças de altitudes. Para isolar a parcela do campo de pressão
que é devida à passagem de sistemas de tempo, é necessário reduzir as pressões a um nível de
referência comum, geralmente o nível do mar. Podemos, para isso, usar a equação
hypsométrica (ou a 4.12), substituindo os índices 1 e 2 por 0 (nível do mar, com z=0) e s

(superfície). Então

(4.15a)
donde, usando a (4.12):

(4.15b)
Se zs é pequeno,

pode ser calculado usando-se a temperatura na superfície. Também
se

Como

,

esta aproximação é satisfatória se estiver em torno de poucas centenas de
metros. Então a (4.15) fica

ou
(em mb)
pois
e
. Portanto, a correção da pressão (em milibares) é
aproximadamente igual à altitude zs dividida por 8, ou seja, perto do nível do mar a pressão cai
em torno de 1 mb a cada 8 m de ascensão vertical.
Quando zs é da ordem de 1 km ou mais há dificuldade em calcular qual seria na ausência da
topografia. Na prática, usam-se correções empíricas que, contudo, não são totalmente
satisfatórias para eliminação dos efeitos da topografia.

VARIAÇÕES HORIZONTAIS
A pressão atmosférica difere de um local para outro e nem sempre devido a diferenças de
altitude. Quando a redução ao nível do mar é efetuada, a pressão do ar ainda varia de um lugar
para outro e flutua de um dia para outro e mesmo de hora em hora.
Em latitudes médias o tempo é dominado por uma contínua procissão de diferentes massas de
ar que trazem junto mudanças na pressão atmosférica e mudanças no tempo. Em geral, o
tempo torna-se tempestuoso quando a pressão cai e bom quando pressão sobe. Uma massa de
ar é um volume enorme de ar que é relativamente uniforme (horizontalmente) quanto à
temperatura e à concentração de vapor d’água. Por que algumas massas de ar exercem maior
pressão que outras? Uma razão são as diferenças na densidade do ar, decorrentes de
diferenças na temperatura ou no conteúdo de vapor d’água, ou ambos. Via de regra, a
temperatura tem uma influência muito maior sobre a pressão que o vapor d’ água.

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO VAPOR D’ÁGUA
A temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas. Se a temperatura do ar
sobe, suas moléculas apresentam maior movimento. Se o ar for aquecido num recipiente
fechado, sua pressão sobre as paredes internas aumentará, à medida que moléculas com mais
energia bombardearem as paredes com mais força. A densidade do ar não se alterará. A
atmosfera, contudo, não é confinada, de modo que o ar é livre para expandir-se ou contrair-se.
A sua densidade, portanto, é variável. Quando o ar é aquecido, o espaçamento entre moléculas
aumenta e a densidade diminui, acarretando queda de pressão, pois para volumes iguais o ar
quente é mais leve que o ar frio.
A maior presença de vapor d’água no ar diminui a densidade do ar porque o peso molecular da
água (18,016 kg/mol) é menor que o peso molecular médio do ar (28,97 kg/mol). Portanto, em
iguais temperaturas e volumes, uma massa de ar mais úmida exerce menos pressão que uma
massa de ar mais seca.
Mudanças na pressão podem dever-se à advecção de massa de ar ou à modificação de massa
de ar. A modificação de uma massa de ar (mudanças na temperatura e/ou concentração de
vapor d’água) pode ocorrer quando a massa de ar se desloca sobre diferentes superfícies
(neve, solo aquecido, oceano, etc...) ou por modificação local, se a massa é estacionária.

DIVERGÊNCIA E CONVERGÊNCIA
Além das variações de pressão causadas por variações de temperatura e (com menor
influência) por variações no conteúdo de vapor d’água, a pressão do ar pode também ser
influenciada por padrões de circulação que causam divergência ou convergência do ar.
Suponha, por exemplo, que na superfície da Terra, ventos horizontais soprem rapidamente a

partir de um ponto, como mostrado na figura (4.3a). Esta situação configura divergência de ar
(horizontal) pois:

(u, v são componentes zonal e meridional do vento). No centro, o ar descendente toma o lugar
do ar divergente. Se a divergência de ar na superfície for menor que a descida de ar, então a
densidade de ar e a pressão atmosférica aumentam.

Fig. 4.3
Por outro lado, suponha que na superfície ventos horizontais soprem radialmente em direção a
um ponto central, como na figura (4.3b). Este é um exemplo de convergência de ar,
pois
. Se a convergência de ar na superfície for menor que a subida de ar, então a
densidade de ar e a pressão atmosférica diminuem.

ALTAS E BAIXAS
Após a redução das pressões superficiais ao nível do mar, pode-se traçar mapas de superfície
nos quais pontos com mesma pressão atmosférica são ligados por linhas
chamadas isóbaras (Fig. 4.4). As letras A e B designam regiões com máximos e mínimos de
pressão. Por razões apresentadas mais adiante uma alta é geralmente um sistema de bom
tempo, enquanto uma baixa é geralmente sistema de tempo com chuvas ou tempestades .

Fig. 4.4

MEDIDAS DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA
A pressão atmosférica é medida por barômetros. Há 2 tipos básicos de barômetros: mercúrio e
aneróide. O mais preciso é o barômetro de mercúrio, inventado por Torricelli em 1643. Consiste
de um tubo de vidro com quase 1 m de comprimento, fechado numa extremidade e aberto
noutra, e preenchido com mercúrio (Hg). A extremidade aberta do tubo é invertida num pequeno
recipiente aberto com mercúrio (Fig. 4.5). A coluna de mercúrio desce para dentro do
recipiente até que o peso da coluna de mercúrio iguale o peso de uma coluna de ar de igual
diâmetro, que se estende da superfície até o topo da atmosfera. O comprimento da coluna de
mercúrio, portanto, torna-se uma medida da pressão atmosférica. A pressão atmosférica
média no nível do mar mede 760 mm Hg.

Fig. 4.5 - Barômetro

de mercúrio

O barômetro aneróide - sem líquido - é menos preciso, porém mais portátil que o barômetro de
mercúrio. Consiste em uma câmara de metal parcialmente evacuada (Fig. 4.6), com uma mola
no seu interior para evitar o seu esmagamento. A câmara se comprime quando a pressão
cresce e se expande quando a pressão diminui. Estes movimentos são transmitidos a um
ponteiro sobre um mostrador que está calibrado em unidades de pressão. Aneróides são
freqüentemente usados em barógrafos, instrumentos que gravam continuamente mudanças de
pressão. Como a pressão do ar diminui com a altitude, um barômetro aneróide pode ser
calibrado para fornecer altitudes. Tal instrumento é um altímetro.

Fig. 4.6 - Barômetro aneróide
( com corte transversal )

A unidade padrão de pressão no Sistema Internacional (SI) é o Pascal (Pa) (1 Newton/1m2).
Meteorologistas tem usado tradicionalmente a unidade milibar (1 mb = 100 Pa), mas a unidade
Pa é cada vez mais adotada. Usa-se ainda a uni-dade milímetros de mercúrio (mmHg) (ou
polegadas de mercúrio).
A pressão média do ar ao nível do mar é 101,325 KPa ou 1013,25 mb ou 760 mmHg e o intervalo
usual de variação está entre 970 mb até 1050 mb. Contudo, já se mediu até 870 mb (no olho do
furacão Tip, em 12/10/79) e 1083,8 mb (em Ágata, na Sibéria, em 31/12/68, associada a uma
massa de ar muito fria).

UMIDADE, CONDENSAÇÃO E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA.
O CICLO HIDROLÓGICO
A circulação incessante da água entre seus reservatórios oceânico, terrestre e atmosférico é
chamada ciclo hidrológico. É um sistema gigantesco, alimentado com a energia do Sol, no qual a
atmosfera funciona como um elo vital que une os reservatórios oceânico e terrestre. Neste
ciclo, com o calor obtido da energia solar absorvida, a água evapora dos oceanos e, em menor

quantidade, dos continentes para a atmosfera, onde as nuvens se formam. Freqüentemente
ventos transportam o ar carregado de umidade através de grandes distâncias antes que haja
formação de nuvens e precipitação. A precipitação que cai no oceano terminou seu ciclo e está
pronta para recomeçá-lo. A água que cai sobre os continentes, contudo, ainda pode seguir
várias etapas. Uma porção se infiltra no solo como água subterrânea, parte da qual deságua em
lagos e rios ou diretamente no oceano. Quando a taxa de precipitação é maior que a capacidade
de absorção da terra, outra porção escorre sobre a superfície, para rios e lagos. Grande parte
da água que se infiltra ou que escorre acaba evaporando. Em adição a essa evaporação do solo,
rios e lagos, uma parte da água que se infiltra é absorvida por plantas que então a liberam na
atmosfera através da transpiração. Medidas da evaporação direta e da transpiração são
usualmente combinadas como evapotranspiração.

Fig. 5.1 - O

balanço de água na Terra

O diagrama da Fig. 5.1 mostra um balanço de água, isto é, um balanço das entradas e saídas de
água dos vários reservatórios globais. Em cada ano, sobre os continentes a precipitação total
excede a evapotranspiração. Nos oceanos, a evaporação anual excede a precipitação. Os
oceanos, contudo, não estão secando, porque o excesso de precipitação flui dos continentes de
volta para os oceanos. Em suma, o ciclo hidrológico representa o contínuo movimento da água
dos oceanos para a atmosfera, da atmosfera para a terra e da terra de volta para os oceanos.

MUDANÇAS DE ESTADO
Ao contrário do oxigênio e nitrogênio - os dois componentes mais abundantes da atmosfera - o
vapor d’água pode mudar de um estado para outro (sólido, líquido, gasoso) nas temperaturas e
pressões usuais na superfície da Terra. Os processos de mudança de estado exigem que calor
seja absorvido ou liberado (Fig. 5.2). A quantidade de calor é freqüentemente medida em

calorias. Uma caloria é a quantidade de calor que deve ser adicionada a 1 grama de água para
aumentar sua temperatura em 1° C (1 caloria = 4,186 Joules).
A quantidade de calor absorvida ou liberada numa mudança de estado não implica em mudança
de temperatura da substância. Por isso, é geralmente referida como calor latente. Quando se
fornece calor a um copo de gelo (0° C), por exemplo, a temperatura permanece constante até
que o gelo se derreta. A energia é usada para romper a estrutura cristalina interna do gelo e
derretê-lo. Esta energia não está disponível como calor até que o líquido retorne ao estado
sólido. A importância do calor latente nos processos atmosféricos é crucial.

Fig. 5.2 - Mudanças de estado
O processo de conversão de um líquido para gás é chamado evaporação. São necessárias 600
cal para converter 1 g de água para vapor d’água em 0° C ou 540 cal em 100° C. A energia
absorvida pelas moléculas de água durante a evaporação é usada somente para dar-lhes o
movimento necessário para escapar da superfície do líquido e tornar-se um gás. Esta energia,
que é posteriormente liberada como calor quando o vapor volta a ser líquido, é
denominada calor latente de vaporização.
Condensação é o processo pelo qual o vapor d’água muda para o estado líquido. Neste processo
as moléculas de água precisam liberar energia (calor latente de condensação) equivalente
àquela absorvida durante a evaporação. Esta energia tem papel importante na produção de
fenômenos violentos de tempo e pode ser responsável pela transferência de grandes
quantidades de calor dos oceanos tropicais para posições mais próximas aos pólos.

Fusão é o processo pelo qual um sólido se transforma em líquido. Requer a absorção de
aproximadamente 80 cal/g para a água (calor latente de fusão). A solidificação (congelamento),
o processo inverso, libera estas 80 cal/g.
Sublimação é a conversão de um sólido diretamente para um gás sem passar pelo estado
líquido e a deposição é o processo inverso, a conversão de vapor para sólido. A sublimação e a
deposição envolvem uma quantidade de energia igual à soma das energias envolvidas nos
outros dois processos. (600 cal/g + 80 cal/g) (Fig. 5.2).
A sublimação pode ser facilmente observada para o "gelo seco" (dióxido de carbono congelado).
A condensação e a deposição junto ao solo são visíveis como orvalho e geada. Os mesmos
processos na atmosfera produzem nuvens.

UMIDADE
Umidade é o termo geral usado para descrever a presença de vapor d’água no ar. Esta
presença de vapor d’água pode ser descrita quantitativamente de várias maneiras. Entre elas
estão a pressão de vapor, a umidade absoluta, a razão de mistura e a umidade relativa.

PRESSÃO DE VAPOR, UMIDADE ABSOLUTA, RAZÃO DE MISTURA
A lei de Dalton afirma que a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões
exercidas por cada gás constituinte. Quando o vapor d’água entra na atmosfera as moléculas de
água se dispersam rapidamente, misturando-se com os outros gases e contribuindo para a
pressão total exercida pela atmosfera. A pressão de vapor é simplesmente a parte da pressão
atmosférica total devida ao seu conteúdo de vapor d’água e é diretamente proporcional à
concentração de vapor no ar. A umidade absoluta é definida como a massa de vapor de água
(usualmente em gramas) por unidade de volume (usualmente em m3). Seria a densidade de
vapor d’água:

(5.1)
Como variações na pressão e temperatura podem alterar o volume, tais variações podem
alterar a UA sem que vapor d’água seja adicionado ou removido. Consequentemente, é difícil
descrever o conteúdo de vapor d’água de uma massa de ar móvel se usarmos o índice UA .
Portanto, um índice mais usado é a razão de mistura.
A razão de mistura é a massa de vapor d’água (usualmente em gramas) por unidade de massa
de ar seco (usualmente Kg):

(5.2)
Também se pode usar a umidade específica, que é a massa de vapor d’água por unidade de
massa de ar:

(5.3)
Como a quantidade de vapor d’água raramente excede uns 4% da massa total do ar, a umidade
específica usualmente não difere da razão de mistura por mais de 2%. Para propósitos práticos
geralmente se usa a razão de mistura. Como ela é expressa em unidades de massa, não é
afetada por mudanças na pressão ou temperatura.
Nem a umidade absoluta, nem a razão de mistura, contudo, podem ser medidas diretamente.
Felizmente, elas podem ser calculadas de uma quantidade mais facilmente determinável: a
umidade relativa. Antes de apresentá-la, contudo, é importante entender o conceito de
saturação.
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geralmente se usa a razão de mistura. Como ela é expressa em unidades de massa, não é
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Felizmente, elas podem ser calculadas de uma quantidade mais facilmente determinável: a
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UMIDADE RELATIVA
O índice mais conhecido para descrever o conteúdo de vapor d’água é a umidade relativa. Por
definição, umidade relativa é a razão entre a razão de mistura real w e a razão de mistura de
saturação ws:

(5.4)
A UR indica quão próximo o ar está da saturação, ao invés de indicar a real quantidade de vapor
d’água no ar. Para ilustrar, na Tab. 5.1 vemos que em 25° C, ws = 20 g/kg. Se o ar contém 10 g/k
num dia com 25° C, UR = 50%. Quando o ar está saturado, UR = 100%.
Como a UR é baseada na razão de mistura e na razão de mistura de saturação e a quantidade
de umidade necessária para a saturação é dependente da temperatura, a UR pode variar com
ambos os parâmetros.

Primeiro, se vapor d’água é adicionado ou subtraído do ar, sua UR mudará, se a temperatura
permanecer constante (Fig. 5.4).

Fig. 5.4 Variação da UR com o conteúdo de vapor d’água
O que ocorrerá se mais umidade é adicionada após a saturação? A UR excederá 100%? Se a
atmosfera fosse completamente limpa, sem superfícies (junto à superfície da terra) ou núcleos
de condensação, a UR teria que exceder em muito os 100% para que houvesse formação de
gotículas de água (veremos este assunto mais tarde). Na atmosfera real, contudo, esta situação
não ocorre, pois há superfícies ou núcleos de condensação, de modo que o excesso de vapor
d’água se condensa em água líquida em condições apenas levemente supersaturadas (UR ~
101%).
Segundo, se o conteúdo de vapor d’água permanecer constante, um decréscimo na temperatura
aumentará a UR e um aumento na temperatura causa uma diminuição na UR (Fig. 5.5).

Fig. 5.5 Variação da UR com a temperatura
Variações da umidade relativa causadas por variações da temperatura ocorrem na natureza
tipicamente por:
1) variação diurna da temperatura;

2) movimento horizontal de massa de ar;
3) movimento vertical de ar.
A importância dos dois últimos processos será discutida mais tarde. O efeito do ciclo diurno da
temperatura é visível na Fig. 5.6. Neste exemplo, o conteúdo de vapor d’água real (razão de
mistura) do ar permaneceu inalterado; só a umidade relativa variou.

Fig. 5.6 Exemplo de variação diurna da temperatura e umidade

relativa.
Em suma, a umidade relativa indica quão próximo o ar está da saturação, enquanto a razão de
mistura mostra a real quantidade de vapor d’água contida no ar.
Outra grandeza importante relacionada à umidade é a temperatura de ponto de orvalho. É a
temperatura a que o ar deveria ser resfriado à pressão constante para ficar saturado. Note
que na Fig. 5.5 o ar não saturado em 20° C deveria ser resfriado até 0° C para ocorrer
saturação. Portanto, 0° C seria a temperatura de ponto de orvalho para este ar. O termo ponto
de orvalho provém do fato de que durante a noite objetos próximos à superfície da Terra
freqüentemente se resfriam abaixo da temperatura de ponto de orvalho. O ar em contato com
estas superfícies também se resfria por condução até tornar-se saturado e o orvalho começar
a formar-se. Quando a temperatura de ponto de orvalho está abaixo da temperatura de
congelamento, o vapor d’água é depositado como geada. Quanto mais alto o ponto de orvalho,
maior a concentração de vapor d’água.

PROBLEMAS
1. Se o ar contém vapor d’água com razão de mistura w = 5,5 g/kg e a pressão é 1026,8 mb,
calcule a pressão de vapor e.
A pressão parcial exercida por qualquer constituinte numa mistura de gases é proporcional ao
número de kilomoles do constituinte na mistura. Portanto, a pressão devida ao vapor d’água no
ar é:

(5.5)
,
onde mv e md são as massas de vapor d’água e ar seco na mistura, Mw o peso molecular da água
e Md o do ar seco e p a pressão total do ar úmido. A (5.5) pode ser escrita como:

.

Lembrando que

e definindo

, obtemos

(5.6)

.

Como

, obtemos

.

2. Ar ao nível do mar com 20° C tem razão de mistura de 7 g/kg. Qual é sua umidade relativa e
ponto de orvalho ?
Da tabela 5.1, vemos que para 20° C, ws = 14 g/kg. Portanto,

.
Ainda na tabela 5.1, vemos que a temperatura de ponto de orvalho, para a qual 7 g/kg é uma
razão de mistura de saturação, é
.

TEMPERATURA VIRTUAL E A LEI DOS GASES IDEAIS PARA O AR ÚMIDO
O ar úmido tem um peso molecular aparente menor que o do ar seco. Portanto, a constante do
gás, R, que aparece na lei dos gases ideais (4.1) é diferente para o ar úmido e o ar seco.
Contudo, ao invés de usar uma constante do gás para o ar úmido, cujo valor exato dependeria
do conteúdo de vapor d’água no ar, é mais conveniente usar a constante do gás para o ar seco
e usar uma temperatura fictícia, chamada temperatura virtual, na equação dos gases ideais.
Como deduzi-la?
Consideremos um volume V de ar úmido com temperatura T e pressão total p, que contém
massa md de ar seco e mv de vapor d’água. A densidade é dada por:

,

(5.7)

onde r¢d e r¢v são as densidades que as massas de ar seco e vapor d’água teriam se cada uma
ocupasse sozinha o volume V. Escrevendo a equação dos gases ideais para o vapor d’água e o
ar seco, temos

e
,
onde e e p’d sãoas pressões parciais exercidas pelo vapor d’água e o ar seco, respectivamente.
Da lei de Dalton para as pressões parciais:
.
Usando as três últimas equações em (5.7), obtém-se

ou
,
onde
.
A equação acima pode ser escrita como:

ou

(5.8)

,

onde

(5.9)
.

Tv é a chamada temperatura virtual. Com ela, a lei dos gases ideais vale para o ar úmido com a
constante do gás para o ar seco. Portanto, a temperatura virtual é a temperatura que o ar seco
deveria ter para ter a mesma densidade que o ar úmido, com a mesma pressão. O ar úmido é
menos denso que o ar seco; portanto, a temperatura virtual é sempre maior que a temperatura
real. Contudo, mesmo para ar muito quente e úmido, a temperatura virtual excede a
temperatura real apenas por poucos graus, como se pode ver no problema abaixo.

PROBLEMA
1. Calcule a temperatura virtual do ar úmido em 30° C, com razão de mistura 20 g/kg.
Substituindo a expressão para e da (5.6) na (5.9), obtemos:

.

Através de uma expansão em séries de Taylor obtém-se:
.

Substituindo na expressão acima e omitindo termos em w com ordens superiores obtemos:

Substituindo

. (5.10)

obtemos
Com

,

e
temos :

,
ou 33,7 °C.

MEDIDAS DE UMIDADE
Como mencionado, umidade absoluta e razão de mistura são difíceis de medir diretamente, mas
podem ser obtidas da umidade relativa, através de gráficos ou tabelas. Para medir umidade
relativa usam-se higrômetros.
Um dos mais simples, o psicrômetro, consiste de dois termômetros idênticos, montados lado a
lado (Fig. 5.7). Um deles é o chamado termômetro de bulbo úmido, que tem um pedaço de
musselina amarrado em torno do bulbo. Para usar o psicrômetro, o tecido é molhado e é
exposto a contínua corrente de ar, ou girando o instrumento ou forçando uma corrente de ar
através dele até atingir uma temperatura estacionária (saturação). A temperatura de bulbo
úmido cai, devido ao calor retirado para evaporar a água. O seu resfriamento é diretamente
proporcional à secura do ar. Quanto mais seco o ar, maior o resfriamento. Portanto, quanto
maior a diferença entre as temperaturas de bulbo úmido e de bulbo seco, menor a umidade
relativa; quanto menor a diferença, maior a umidade relativa. Se o ar está saturado, nenhuma
evaporação ocorrerá e os dois termômetros terão leituras idênticas.

Fig. 5.7 - Psicrômetro
Note-se que a temperatura de ponto de orvalho não deve ser confundida com a temperatura de
bulbo úmido. Elas não são iguais. A temperatura de bulbo úmido é determinada induzindo-se
resfriamento por evaporação. Adicionando-se vapor d’água ao ar aumenta a temperatura na
qual o orvalho se formará. Consequentemente, exceto na saturação, a temperatura de bulbo
úmido é maior que a de ponto de orvalho. Quando o ar está saturado, a temperatura de bulbo
úmido, de ponto de orvalho e do ar ambiente são as mesmas.
Tabelas foram montadas para obter tanto a umidade relativa como a temperatura do ponto de
orvalho (tabelas 5.2 e 5.3). É necessário apenas registrar a temperatura do ar (bulbo seco) e
calcular a diferença entre as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, que é conhecida
como depressão de bulbo úmido. Por exemplo, se a temperatura de bulbo seco é Td = 20° C e se
a de bulbo úmido é Tw = 15° C, a depressão de bulbo úmido, Td - Tw, é 5° C e da Tab. 5.2 obtém-se
uma umidade relativa de 58%. A temperatura de ponto de orvalho, da Tab. 5.3, é 12° C.
Tab. 5.2 - Porcentagem de umidade relativa (1000 Milibares)
Tab. 5.3 - Temperatura do ponto de orvalho (1000 Milibares)
Outro instrumento comumente usado para medir umidade relativa é o higrômetro de cabelo,
que pode ser lido diretamente, sem tabelas. O cabelo aumenta de comprimento quando a
umidade relativa aumenta e encolhe quando a umidade relativa cai, mudando o comprimento em
~2,5% no intervalo de variação da umidade relativa de 0 a 100%. Usualmente um feixe de

cabelos humanos loiros é conectado mecanicamente a um ponteiro sobre um dial, que é
calibrado entre 0 e 100%. Um higrômetro de cabelo pode também ser projetado de forma a
ativar um traçador sobre um tambor controlado por relógio, de modo a produzir um registro
contínuo de flutuações da UR com o tempo. Este instrumento é o higrógrafo. Infelizmente o
higrômetro de cabelo é menos preciso que o psicrômetro, requer freqüente calibração e tem
resposta lenta às variações na umidade, especialmente em baixas temperaturas.
Um tipo diferente de higrômetro é usado nos pacotes de instrumentos para sensoriamento
remoto, tais como radiossondas, que transmitem observações de ar superior para estações em
Terra. O higrômetro elétrico contém um condutor elétrico coberto com uma camada de produto
químico absorvente. Baseia-se no princípio de que a passagem de corrente varia à medida que
varia a umidade relativa.

VARIAÇÕES ADIABÁTICAS DE TEMPERATURA
Até este ponto consideramos algumas propriedades básicas do vapor d’água e formas de medir
sua variabilidade. Agora examinaremos um dos importantes papéis que o vapor d’água
desempenha nos processos de tempo.
A condensação do vapor d’água pode resultar em orvalho, nevoeiro ou nuvens. Embora cada
tipo de condensação seja diferente, todos exigem ar saturado para se formar. Conforme visto
anteriormente, a saturação ocorre:
a) quando vapor d’água é adicionado ao ar ou
b) quando o ar é resfriado até seu ponto de orvalho.
Futuramente serão dados exemplos do primeiro processo. Aqui, focalizaremos o segundo. O
resfriamento radiativo da superfície da Terra durante a noite é responsável pela formação de
orvalho e alguns tipos de nevoeiros. Já nuvens freqüentemente se formam durante a parte mais
quente do dia. Portanto, deve haver outro mecanismo operando durante a formação de nuvens.

A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA
Além da energia potencial e cinética macroscópica que um corpo possui, ele também contém
energia interna, devido à energia cinética e potencial de suas moléculas ou átomos. A energia
cinética interna aumenta com o aumento do movimento molecular e se manifesta por aumento
de temperatura do corpo, enquanto mudanças na energia potencial das moléculas são causadas
por mudanças em suas configurações relativas. No que segue, consideremos a energia
potencial e cinética macroscópicas inalteradas.
Vamos supor que uma parcela de ar com massa unitária recebe uma certa quantidade de calor
q, por condução ou radiação. Como resultado, a parcela pode produzir um trabalho externo W

e/ou armazenar energia interna, aumentando-a de u1 para u2 . Pela lei da conservação da
energia,
(5.11)
ou, na forma diferencial:
(5.12)
A variação da energia interna é:
du

dq - dW,

(5.13)

que é uma expressão da 1a Lei da Termodinâmica. Para calcular o termo de trabalho, dW,
envolvido na compressão ou expansão de ar, usamos o exemplo de um cilindro com ar, fechado
com um pistão móvel, sem atrito (Fig. 5.8). O trabalho necessário para comprimir ou expandir a
amostra de ar é simplesmente o produto da força (pressão multiplicada pela área) pela
distância percorrida pelo pistão, durante a qual a força foi aplicada:

(5.14)

.

Fig. 5.8
Em outras palavras, o trabalho positivo feito pela amostra quando seu volume cresce é igual à
pressão multiplicada pelo acréscimo no volume. Para uma massa unitária, o volume é
substituído pelo volume específico

:

(5.15)
A (5.12), combinada com a (5.15), fica:
(5.16)
Introduzimos agora as grandezas calor específico com volume constante, c v, e calor específico
com pressão constante, cp.
Num processo em que calor é fornecido a uma massa unitária de material, cuja temperatura
varia, mas cujo volume permanece constante, define-se um calor específico com volume
constante, cv, como:

(5.17)
Se o volume específico é constante na (5.16), dq

du e então

.
Mas para um gás ideal, u depende apenas da temperatura, de modo que podemos escrever:

(5.18)
Essa conclusão decorre da Lei de Joule segundo a qual quando um gás se expande sem realizar
trabalho (por exemplo, para dentro de câmara evacuada) e sem receber ou dar calor, a
temperatura do gás não muda (para gás ideal). Neste caso, dW = 0, dq = 0 e então du = 0. Como
T não varia, a energia cinética das moléculas também não varia. Portanto, a energia interna não
varia, mesmo que o volume varie. Em suma, a energia interna independe do volume se a
temperatura é constante, pois ela só depende da temperatura.
Portanto, da (5.16) com a (5.18), a 1ª lei da Termodinâmica pode ser escrita como:
(5.19)

Num processo em que calor é fornecido a uma massa unitária de material cuja temperatura
varia, mas cuja pressão permanece constante, define-se um calor específico com pressão
constante, cp, como:

(5.20)
A (5.19) pode ser reescrita como:
(5.21)
pois d(pa )

pda + adp.

Da lei dos gases ideais:
dq

Portanto:

(cv + R)dT - adp.

(5.22)

Com pressão constante, dp
dq

0e

(cv + R)dT.

Da (5.20) temos também dq
e portanto, cp

cpdT

cv + R. (5.23)

Assim da (5.22) com a (5.23) a 1ª lei da termodinâmica pode também ser escrita como:
dq

cpdT-adp.

PROCESSOS ADIABÁTICOS
Se o material muda seu estado físico (pressão, volume ou temperatura) sem receber ou liberar
calor, a mudança é dita adiabática. Neste caso,

e da (5.19):
cvdT+pda

0

(5.25)

ou, da (5.24):
cpdT-a dp

0.

(5.26)

Para entender os processos adiabáticos na atmosfera é usual pensar nas correntes
ascendentes e descendentes de ar como se fossem compostas de unidades discretas de massa,
chamadas parcelas de ar, que são consideradas:
termicamente isoladas do ambiente de modo que sua temperatura muda
adiabaticamente quando sobem ou descem;
como tendo a mesma pressão do ar ambiente no mesmo nível, que é suposto em
equilíbrio hidrostático e
movendo-se com lentidão suficiente para que sua energia cinética seja uma fração
omissível de sua energia total.





Quaisquer diferenças de pressão entre a parcela e seu ambiente provocam ondas acústicas
que produzem um rápido ajustamento. Diferenças de temperatura, por outro lado, são
eliminadas por processos muito mais lentos.
O processo que é o principal responsável pela formação de nuvens na atmosfera pode ser
considerado um exemplo de processo adiabático. É o resfriamento por expansão, que ocorre
quando a pressão sobre uma parcela de ar cai, como ocorre quando o ar sobe na atmosfera.
Quando a parcela sobe e se expande ela "empurra" o ar em volta e com isto realiza trabalho
(positivo). A energia para o trabalho de expansão é retirada da energia interna da parcela de ar,
e portanto a temperatura cai quando o volume aumenta (da>0), como se pode concluir da
(5.25):

(5.27)

,
pois p e cv são sempre positivos.

O aquecimento por compressão ocorre quando o ar desce na atmosfera. Neste caso, na (5.27)
da<0 e portanto, dT>0. As mudanças de temperatura acima descritas são variações adiabáticas
de temperatura.
Processos similares podem ser facilmente visualizados quando se enche de ar uma câmara de
bicicleta e depois a esvazia. Quando se bombeia o ar, comprimindo-o na câmara, a energia
fornecida aumenta o movimento das moléculas do ar e a temperatura do ar sobe (pode-se
notar o aquecimento da bomba). Por outro lado, quando se permite que o ar escape da câmara
ele se expande, realiza trabalho sobre o ar ambiente empurrando-o e se resfria, como se pode
sentir ao toque.
A taxa de variação da temperatura que uma parcela de ar seco sofre quando sobe ou desce na
atmosfera é chamada taxa adiabática seca. Seu valor pode ser calculado a partir da equação
(5.26), dividindo-a por dz:

.

Substituindo a equação hidrostática,

, obtém-se:

.

(5.28)

Para g = 9,81 m/s2 e cp = 1004 J/kgº C, obtém-se
(5.29)
Deve-se enfatizar que Gd é válida para uma parcela de ar seco que está sendo levantada e
abaixada adiabaticamente. A taxa real de variação da temperatura na atmosfera (que
designaremos por G), conforme medidas de radiosondas, é em média 6,5° C/km na troposfera,
mas varia muito de lugar para lugar.

Para uma parcela composta de ar úmido não saturado a ascensão e descida na atmosfera real
é muito próxima da adiabática e pode-se usar a taxa adiabática seca para prever suas
variações de temperatura.
Se a parcela de ar sobe suficientemente, seu resfriamento pode causar condensação. O nível
em que isto ocorre é o nível de condensação por levantamento. Deste nível em diante, calor
latente de condensação é liberado. Embora a parcela continue a se resfriar adiabaticamente, a
liberação de calor latente tende a diminuir a taxa de resfriamento. Em outras palavras, acima
do nível de condensação por levantamento a taxa de resfriamento é reduzida pela liberação de
calor latente. Esta taxa de resfriamento mais baixa é chamada taxa adiabática úmida ou
saturada e varia, de acordo com a umidade presente no ar, de 3° C/km, para ar muito úmido, a
9° C/km, para ar com pouca umidade. Pode-se escolher um valor médio, por conveniência, por
exemplo 6° C/km (Fig. 5.9). A taxa adiabática úmida é dada por:

(5.30)
,
onde: Gdé a taxa adiabática seca;
L é o calor latente de condensação;
ws é a razão de mistura de saturação.

Note-se que sempre

e, portanto, Gs<Gd.

Fig. 5.9
Parcelas ascendentes não saturadas se resfriam com a taxa adiabática seca. Após atingir a
saturação, no nível de condensação por levantamento, o resfriamento se dá segundo a taxa
adiabática úmida ou saturada.
TEMPERATURA POTENCIAL

A temperatura potencial q de uma parcela de ar é definida como a temperatura que a parcela
teria se fosse expandida ou comprimida adiabaticamente de seu estado real de pressão e
temperatura para uma pressão padrão (geralmente 1000 mb). Pode-se obter uma expressão
para q a partir da (5.26) e da lei dos gases ideais.

(5.31)

Esta é a equação de Poisson. Para ar seco, R = Rd = 287 J/Kkg e cp = 1004 J/Kkg. Portanto,
R/cp = 0,286. Se uma parcela de ar é submetida apenas a transformações adiabáticas, sua
temperatura potencial permanece constante. Portanto, a temperatura potencial é uma
quantidade conservativa para transformações adiabáticas. É um parâmetro útil em
termodinâmica atmosférica, pois os processos atmosféricos são freqüentemente próximos aos
adiabáticos e então q permanece essencialmente constante.
A temperatura potencial equivalente,qe, é dada por:

(5.32)
,
onde L é o calor latente de condensação, e ws e T são a razão de mistura de saturação e a
temperatura do ar quando ele atinge a saturação pela primeira vez.
Enquanto a temperatura potencial é conservada apenas para processos adiabáticos não
saturados, a temperatura potencial equivalente é conservada para processos adiabáticos secos
e saturados.
Quando uma parcela de ar sobe na atmosfera, sua temperatura decresce com a taxa adiabática
seca até o nível de condensação por levantamento, quando o ar se torna saturado. Mais
ascensão resulta em condensação e liberação de calor latente e a temperatura passa a

decrescer com a taxa adiabática úmida ou saturada. Se o produto da condensação permanece
na parcela, o processo ainda pode ser considerado adiabático (e reversível), desde que o calor
latente liberado não atravesse as fronteiras da parcela. O processo é ditoadiabático-saturado.
Se, contudo, o produto da condensação deixa a parcela de ar, o processo é
dito pseudoadiabático. Contudo, a quantidade de calor levada pelos produtos de condensação é
pequena comparada com a quantidade de calor contida no ar. Portanto, a taxa de variação
adiabática úmida ou saturada é essencialmente a mesma que a taxa pseudoadiabática.

ESTABILIDADE
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE
Foi ressaltado que se o ar sobe ele se resfriará e eventualmente produzirá nuvens. Por que o ar
sobe em algumas ocasiões mas não em outras? Por que o tamanho das nuvens e a quantidade
de precipitação variam tanto? As respostas estão relacionadas à estabilidade do ar. O ar
estável resiste a deslocamentos verticais.
Uma parcela de ar sofre forças de flutuação (empuxo) que a fazem deslocar-se verticalmente
quando surgem diferenças de densidade entre a parcela e o ar ambiente. Se o ar da parcela for
mais quente (e portanto, menos denso) que o ar ambiente, ela tende a subir. Se o ar da parcela
for mais frio (mais denso) que o ar ambiente ela tende a descer.
A estabilidade atmosférica é determinada comparando-se a variação de temperatura de uma
parcela de ar ascendente ou descendente com o perfil de temperatura do ar ambiente. Como já
vimos, a taxa de resfriamento de uma parcela de ar ascendente depende de estar saturada
(taxa adiabática úmida ou saturada) ou não saturada (taxa adiabática seca).
Numa camada de ar estável, uma parcela de ar ascendente torna-se mais fria que o ar
ambiente ou uma parcela de ar descendente torna-se mais quente que o ar ambiente. Tanto
num caso como no outro a parcela é forçada a retornar à sua altitude original. Numa camada
de ar instável uma parcela de ar ascendente torna-se mais quente que o ar ambiente e continua
a subir e uma parcela de ar descendente torna-se mais fria que o ar ambiente e continua a
descer.
A estabilidade absoluta ocorre quando a taxa de variação da temperatura do ambiente é menor
que a taxa adiabática úmida ou saturada (G <Gs). A Fig. 5.10, que representa um exemplo dessa
situação, mostra que em 1000 m a temperatura do ar ambiente é 15° C e que a parcela
ascendente se resfriou a 10° C, sendo, portanto, mais densa que o ar ambiente. Mesmo que ela
fosse "empurrada" acima do nível de condensação por levantamento, ela permaneceria mais
fria e densa que o ar ambiente e teria uma tendência a retornar à superfície.

Fig. 5.10 - Situação de estabilidade absoluta
A instabilidade absoluta ocorre quando a taxa de variação de temperatura do ambiente é maior
que a taxa adiabática seca (G >Gd). Conforme mostrado pela Fig. 5.11, a parcela de ar ascendente
é sempre mais quente que o ar ambiente e continuará a subir devido a sua flutuação.

Fig. 5.11 - Situação de instabilidade absoluta
Embora a instabi-lidade absoluta possa ocorrer em dias muito quentes, esta condição é
geralmente confinada aos primeiros quilômetros da atmosfera. Um tipo mais comum de

instabilidade atmosférica é a instabilidade condicional. Esta condição ocorre quando ar úmido
ambiente tem uma taxa de variação da temperatura entre as taxas adiabáticas seca e úmida.
Na Fig. 5.12, que ilustra esta situação, nota-se que a parcela de ar ascendente é mais fria que o
ar ambiente nos primeiros 4000 m e portanto é considerada estável. Com a adição de calor
latente acima do nível de condensação por levantamento, a parcela eventualmente se torna
mais quente que o ar ambiente. Neste caso a parcela continuará a subir sem um forçamento
externo a não ser sua flutuação e portanto é considerada instável. A palavra condicional é
usada porque a parcela de ar precisa ser mecanicamente forçada para cima, por exemplo por
montanhas, antes de se tornar instável e subir devido a sua própria flutuação.

Fig. 5.12 - Situação de instabilidade condicional
O perfil vertical de temperatura - e portanto a estabilidade atmosférica - varia
significativamente de estação para estação, de dia para dia e mesmo de hora para hora. Como
exemplo, a Fig. 5.13 mostra a mudança do perfil de temperatura entre 6h da manhã e o meio dia,
num dia de primavera. Ao nascer do sol o resfriamento radiativo noturno estabilizou o ar
próximo à superfície, mas ao meio dia o sol já aqueceu o solo. Condução e convecção
transportam calor para a camada sobrejacente e por isso o ar é instabilizado.

Fig. 5.13 - (a) situação ás 6 h da manhã; (b) situação ao meio-dia.
Uma complicação adicional é que a estabilidade pode mudar com a altitude. Por exemplo, na Fig.
5.14 uma camada de ar estável pode estar sobreposta a uma camada de ar instável.
É evidente que a estabilidade atmosférica influencia o tempo, pois afeta o movimento vertical do
ar. Ar estável suprime o movimento vertical e ar instável provoca movimento vertical,
convecção, resfriamento por expansão e desenvolvimento de nuvens. Além disso, a estabilidade
também afeta a taxa de dispersão de poluentes.

Fig. 5.14. Exemplo de camada estável (inversão de temperatura) entre

camadas instáveis.
INVERSÕES DE TEMPERATURA E POLUIÇÃO DO AR
As condições mais estáveis ocorrem durante uma inversão de temperatura, quando a
temperatura cresce com a altura (Figs. 5.13a e 5.14). Como os poluentes são geralmente
adicionados ao ar a partir da superfície, a inversão de temperatura os confina às camadas mais
baixas, até que a inversão se dissipe. Nevoeiro espalhado é outro sinal de estabilidade. Se a
camada com o nevoeiro estivesse se misturando livremente com a camada mais seca acima, o
nevoeiro seria rapidamente eliminado por evaporação.
A inversão de temperatura pode formar-se por (1) subsidência de ar, (2) grande resfriamento
radiativo ou (3) advecção de massas de ar . A inversão pode ocorrer para cima (Fig. 5.14) ou
sobre a superfície (Fig. 5.13a). Estes fatores serão abordados a seguir.

VARIAÇÕES DE ESTABILIDADE
Qualquer fator que cause o aquecimento do ar mais próximo à superfície em relação ao ar mais
para cima aumenta a instabilidade. O oposto é verdadeiro: qualquer fator que resfrie o ar mais
próximo à superfície torna o ar mais estável.
A estabilidade é aumentada por:
1. resfriamento radiativo da superfície da Terra após o por do sol e, por
conseqüência, do ar próximo à superfície;
2. resfriamento de uma massa de ar por baixo quando ela atravessa uma
superfície fria;
3. subsidência de uma coluna de ar.

A instabilidade é aumentada por:
1. intensa radiação solar que aquece o solo e, por conseqüência, o ar por baixo;
2. aquecimento de uma massa de ar por baixo quando ela atravessa uma
superfície quente;
3. movimento ascendente do ar associado com convergência geral;

4. levantamento forçado de ar, tal como o induzido por montanhas;
5. resfriamento radiativo do topo de nuvens.
O resfriamento radiativo consiste na perda de calor da Terra por emissão de radiação
infravermelha, principalmente à noite, sob céu limpo. A camada de ar superficial é então
resfriada por contato com a superfície mais fria e uma inversão superficial de temperatura se
desenvolve (Fig. 5.13a). Após o nascer do sol, a radiação solar é absorvida pela superfície e
calor é irradiado e conduzido para o ar acima e a inversão desaparece. No inverno, contudo, a
radiação solar é mais fraca e a inversão pode permanecer por mais tempo, inibindo a dispersão
de poluentes.
Mudanças na estabilidade ocorrem também quando uma massa de ar se move horizontalmente
sobre superfícies com diferentes temperaturas. No inverno ar mais quente advectado do mar
sobre a terra fria é resfriado por baixo, torna-se mais estável e pode produzir nevoeiro
espalhado. Quando ar polar frio se move sobre águas mais quentes, recebe umidade e calor por
baixo, podendo tornar-se instável e gerar nuvens.
Movimentos verticais também influem na estabilidade. Quando há um movimento geral
descendente, chamada subsidência, a porção superior da camada subsidente é aquecida por
compressão, mais que a camada inferior, que não é tão envolvida na subsidência. O resultado é
a estabilização do ar, pois o ar acima é aquecido em relação ao ar superficial. O efeito de
aquecimento de algumas centenas de metros de subsidência é suficiente para evaporar as
nuvens da atmosfera. Portanto, um sinal de subsidência é céu claro. Subsidência pode também
produzir uma inversão de temperatura mais para cima. Como a turbulência está geralmente
presente próximo à superfície da Terra, na chamada camada de mistura, esta camada mais
baixa geralmente é impedida de participar da subsidência geral. As temperaturas do ar na
camada de mistura decrescem com a altitude, mas o ar logo acima da camada de mistura,
tendo sido aquecido por compressão adiabática, é significativamente mais quente que o topo da
camada de mistura (Fig. 5.14). Portanto, uma inversão de temperatura elevada separa a camada
de mistura do ar acima. Sob estas condições, poluentes são distribuídos na camada de mistura,
até a altitude da inversão de temperatura. Esta situação é por vezes referida como fumigação.
Este tipo de inversão atua geralmente por mais tempo e sobre uma área maior que a inversão
radiacional. O céu claro tipicamente associado com subsidência faz com que não seja raro
desenvolver-se também inversão de superfície durante a noite e a madrugada.
Movimento ascendente do ar geralmente aumenta a instabilidade, particularmente quando a
porção mais baixa da camada ascendente tem um conteúdo maior de umidade que a porção
mais alta. Quando o ar se move para cima, a porção mais baixa atinge antes a saturação e se
resfria menos, com a taxa adiabática úmida. O efeito final é aumentar a taxa de variação da

temperatura dentro da parcela ascendente. Além disso, relembremos que ar condicionalmente
instável pode tornar-se instável se for suficientemente levantado.
Numa escala menor, a perda de calor por radiação dos topos de nuvens durante a noite
aumenta sua instabilidade e crescimento. Ao contrário do ar, que é um fraco irradiador de
calor, gotículas de nuvem emitem energia para o espaço quase como a superfície da Terra.
Nuvens profundas, que devem seu crescimento ao aquecimento da superfície, perdem sua fonte
de energia ao por do sol. Após o pôr-do-sol, contudo, o resfriamento radiativo em seus topos
aumenta a taxa vertical de variação da temperatura e pode iniciar um fluxo ascendente
adicional de parcelas mais quentes de baixo.

LEVANTAMENTO FORÇADO
Foi mencionado que ar estável e condicionalmente instável não subirá por sua própria
flutuação; é necessário algum outro mecanismo para forçar o movimento vertical. Tais
mecanismos são convergência, levantamento orográfico e levantamento por cunha frontal.
Quando o ar flui horizontalmente para uma certa região (convergência), resulta um movimento
geral ascendente, pois quando o ar converge ele ocupa uma área cada vez menor, necessitando
aumentar a altura da coluna de ar. Portanto, o ar dentro da coluna sobe, aumentando a
instabilidade, conforme discutido na seção anterior.
Levantamento orográfico ocorre quando terreno inclinado, como montanhas, age como barreira
ao fluxo de ar e força o ar a subir (Fig. 5.15). Muitos dos lugares mais chuvosos do mundo estão
localizados na encosta de montanhas, do lado de onde sopra o vento. Além do levantamento
para tornar o ar instável, as montanhas ainda removem umidade do ar por outros meios.
Freiando a corrente horizontal de ar, elas causam convergência e retardam a passagem de
sistemas de tempestades. Além disso, a topografia irregular das montanhas dá lugar à
aquecimento diferencial e instabilidade de superfície. Por tudo isso, há geralmente precipitação
mais alta associada com regiões montanhosas, comparada com a das regiões baixas vizinhas.
Quando o ar passou por cima da montanha e atinge o outro lado, muito da umidade já foi
perdida. Quando o ar desce ele aquece, tornando a condensação e a precipitação ainda menos
provável do outro lado da montanha. O deserto da Patagônia, na Argentina, a sotavento da
Cordilheira dos Andes, é um exemplo de deserto situado a sotavento de montanhas.

Fig. 5.15 - Levantamento orográfico

O levantamento por cunha frontal ocorre quando ar frio atua como uma cunha sobre a qual o ar
mais quente e menos denso sobe. Este fenômeno é comum no sul do Brasil e é responsável por
grande parte da precipitação. A Fig. 5.16 ilustra o levantamento de ar instável e estável. O
levantamento forçado é importante para produzir nuvens. A estabilidade do ar, contudo,
determina em grande parte o tipo de nuvens formadas e a quantidade de precipitação.

Fig. 5.16 (a) - Do

levantamento do ar estável usualmente resultam
nuvens em camadas.

Fig 5.16 (b) - Do

levantamento do ar instável resultam nuvens
profundas.

CONDENSAÇÃO, NUVENS E PRECIPITAÇÃO.
PROCESSOS DE SATURAÇÃO EM BAIXOS NÍVEIS
O ar em contato com a superfície da Terra, pode tornar-se saturado se sua temperatura é
suficientemente diminuída. O resfriamento diminui a razão de mistura de saturação e portanto
aumenta a umidade relativa. Quando a umidade atinge 100%, orvalho, geada e nevoeiro podem
se formar.

ORVALHO E GEADA
Orvalho e geada são conseqüência, primariamente, do resfriamento radiativo noturno. À noite,
um objeto sobre a superfície da Terra emite radiação terrestre (infravermelha) para a
atmosfera e eventualmente para o espaço, e portanto o objeto se resfria. Ao mesmo tempo, a
atmosfera emite radiação terrestre de volta para a Terra, onde uma parte é absorvida pelo
objeto, que então se aquece. Numa noite com céu limpo (mínimo "efeito estufa") e calma (sem
convecção), o objeto emite mais radiação que recebe da atmosfera. Consequentemente, a
superfície do objeto torna-se mais fria que o ar adjacente e resfria este ar. Com resfriamento
suficiente, o ar adjacente torna-se saturado. Se o ar está acima do ponto de congelamento, o
vapor d’água pode condensar-se sobre o objeto como orvalho; se a temperatura do ar está
abaixo da temperatura de congelamento, o vapor d’água pode depositar-se como geada. Note-

se que orvalho e geada não são formas de precipitação, porque eles não "caem" das nuvens,
mas se desenvolvem no lugar, sobre superfícies expostas. Um fenômeno similar ocorre quando
gotículas de água aparecem no lado externo de um copo com água gelada.
A temperatura até a qual o ar deve ser resfriado, com pressão constante, para atingir a
saturação (em relação à água líquida), é chamada ponto de orvalho. O ponto de orvalho dá uma
medida do conteúdo de vapor d’água no ar. Quanto mais alto, maior a concentração de vapor
d’água no ar.
Quando o resfriamento produz saturação na temperatura de 0° C ou menores, a temperatura é
chamada ponto de geada. O vapor d’água se deposita como geada sobre uma superfície cuja
temperatura esteja abaixo do ponto de geada.
Quando não ocorre nem advecção fria nem advecção quente, o ponto de orvalho (ou ponto de
geada) pode ser usado para prever a temperatura mínima da manhã seguinte. A base física
para esta regra está no fato de que, com o resfriamento radiativo noturno, a temperatura cai
continuamente até que a umidade relativa chega aos 100% e ocorra condensação ou deposição.
O calor latente liberado durante um ou outro processo compensa o resfriamento radiativo
aproximadamente, de modo que a temperatura do ar tende a se estabilizar próximo ao ponto de
orvalho ou ponto de geada. Vários outros fatores, contudo, podem complicar esta regra
simples. Por exemplo, noites de verão podem ser muito curtas para que o resfriamento
radiativo seja suficiente para diminuir a temperatura do ar ao ponto de orvalho,
particularmente se o ar está muito seco.

NEVOEIRO
Nevoeiro é uma suspensão de minúsculas gotículas de água ou cristais de gelo numa camada de
ar próxima à superfície da Terra. Por convenção internacional, usa-se o termo nevoeiro quando
a visibilidade horizontal no solo é inferior a 1 km; quando a visibilidade horizontal no solo é
superior a 1 km, a suspensão é denominada neblina. O nevoeiro é uma nuvem com base em
contato com o solo. O nevoeiro pode formar-se quando o ar torna-se saturado através de
resfriamento radiativo, resfriamento advectivo, resfriamento por expansão (adiabático) ou por
adição de vapor d’água.
O nevoeiro de radiação resulta do resfriamento radiativo da superfície e do ar adjacente.
Ocorre em noites de céu limpo, ventos fracos e umidade relativa razoavelmente alta. Se a
umidade relativa é alta, apenas um pequeno resfriamento abaixará a temperatura até o ponto
de orvalho e uma nuvem se formará. Se o ar está calmo o nevoeiro pode ser raso (menos de 1
m de profundidade) e descontínuo. Para um nevoeiro com maior extensão vertical, é necessária
uma brisa leve de 3 a 4 km/h. O vento fraco produz mistura fraca que transfere calor para a
superfície fria, fazendo com que uma camada maior se resfrie até abaixo do ponto de orvalho e
levando o nevoeiro para cima (10 ou 30 m) sem dispersá-lo. Se os ventos são calmos, não há

mistura e a transferência de calor é apenas por condução. Como o ar é um mau condutor de
calor, somente uma fina camada de ar próxima ao solo seria resfriada até a saturação. Ventos
muito calmos favorecem orvalho ou geada ao invés do nevoeiro de radiação. Por outro lado, se
os ventos se tornam muito fortes, o ar úmido em níveis baixos se mistura com o ar mais seco
acima, a umidade relativa cai e não se desenvolve o nevoeiro de radiação.
O ar resfriado por radiação tende a escoar para áreas mais baixas. Como resultado, o nevoeiro
de radiação é mais espesso em vales, enquanto as elevações em volta estão claras.
Normalmente estes nevoeiros se dissipam em 1 a 3 horas após o nascer do sol. Freqüentemente
se diz que o nevoeiro se "levanta". Contudo, ele realmente não se levanta. O Sol aquece a Terra
que, por sua vez aquece inicialmente o ar superficial. Conseqüentemente, o nevoeiro evapora a
partir da base, dando a impressão de levantamento. No inverno, quando a radiação solar mais
fraca é refletida mais facilmente pelo topo da camada de nevoeiro, ele pode ser mais
persistente.
O nevoeiro de advecção ocorre quando ar quente e úmido passa sobre uma superfície fria,
resfriando-se por contato e também por mistura com o ar frio que estava sobre a superfície
fria, até atingir a saturação. Uma certa quantidade de turbulência é necessária para um maior
desenvolvimento do nevoeiro. Assim, ventos entre 10 e 30 km/h são usualmente associados
com nevoeiro de advecção. A turbulência não só facilita o resfriamento de uma camada mais
profunda de ar, mas também leva o nevoeiro para alturas maiores. Diferentemente dos
nevoeiros de radiação, nevoeiros de advecção são freqüentemente profundos (300-600 m) e
persistentes.
O nevoeiro orográfico é criado quando ar úmido sobe terreno inclinado, como encostas de
colinas ou montanhas. Devido ao movimento ascendente, o ar se expande e resfria
adiabaticamente. Se o ponto de orvalho é atingido, pode-se formar uma extensa camada de
nevoeiro.
Quando ar frio se move sobre água mais quente, a água evapora, aumentando a razão de
mistura do ar (ou pressão de vapor) que , com suficiente evaporação, pode atingir a umidade
relativa de 100%. A saturação ocorre ainda que o ar seja aquecido um pouco em contato com a
água mais quente. O aumento na umidade relativa, causada pela rápida evaporação, compensa
a diminuição da umidade relativa causada pelo aquecimento do ar pela água. Como o ar é
aquecido por baixo, ele é instabilizado, sobe, e o vapor d’água encontra o ar mais frio,
condensando-se e subindo com o ar que está sendo aquecido por baixo. O nevoeiro então
aparece como correntes ascendentes que lembram fumaça ou "vapor". Por esta razão, o
nevoeiro produzido quando ar frio entra em contato com água mais quente é
denominadonevoeiro de vapor. Ocorre freqüentemente sobre lagos e rios no outono e início do
inverno, quando a água pode ainda estar relativamente quente. O mesmo fenômeno também
ocorre em dias frios sobre uma piscina externa aquecida. A saturação por adição de vapor
pode ocorrer também por evaporação de chuva em ar frio próximo ao ponto de

orvalho (nevoeiro frontal ou de precipitação). O nevoeiro de vapor é freqüentemente muito
raso, pois quando sobe reevapora no ar não saturado acima.

NUVENS
O vapor d’água é um gás invisível, mas os produtos da condensação e deposição de vapor
d’água são visíveis. As nuvens são manifestações visíveis da condensação e deposição de vapor
d’água na atmosfera. Podem ser definidas como conjuntos visíveis de minúsculas gotículas de
água ou cristais de gelo, ou uma mistura de ambos. Vamos, nesta seção, considerar o processo
de formação das nuvens e seu esquema de classificação.

FORMAÇÃO DE NUVENS
Há duas propriedades em comum nos vários processos de condensação. Primeiro, o ar deve
estar saturado, o que ocorre quando o ar é resfriado abaixo de seu ponto de orvalho, o que é
mais comum, ou quando o vapor d’água é adicionado ao ar. Segundo, deve haver geralmente
uma superfície sobre a qual o vapor d’água possa condensar. Quando o orvalho se forma,
objetos próximos ou sobre o solo servem a este propósito. Quando a condensação ocorre no ar
acima do solo, minúsculas partículas conhecidas como núcleos de condensação servem como
superfície sobre a qual o vapor d’água condensa.
Estudos de laboratório demonstraram que no ar limpo, livre de poeira e outros aerossóis, a
condensação (ou deposição) de vapor d’água é extremamente improvável, exceto sob condições
supersaturadas (isto é, umidade relativa acima de 100%). No ar limpo, o grau de
supersaturação necessário para desenvolvimento de nuvens aumenta rapidamente a medida
que o raio das gotículas decresce. Por exemplo, a formação de gotículas com raio de 0,10
micrometro (mm) requer uma supersaturação de aproximadamente 340%. Em contraste,
gotículas relativamente grandes, com raio maior que 1 mm, necessitam apenas pequena
supersaturação para se formar (~101%). Por que o grau de supersaturação depende do
tamanho da gotícula? Os valores listados na tabela 5.1 se aplicam somente à situação onde o ar
está sobre uma superfície plana de água pura. Em temperaturas equivalentes, a pressão de
vapor de saturação necessária em torno de uma gota esférica de água é maior que no ar sobre
uma superfície plana de água. À medida que a curvatura da superfície de água aumenta, tornase mais fácil para moléculas de água escapar do líquido e tornar-se vapor, porque sobre uma
superfície líquida curva a molécula tem menos vizinhas e as forças de ligação são mais fracas
que sobre uma superfície plana.
Na atmosfera as gotículas de nuvem não crescem a partir de gotículas menores porque o alto
grau de supersaturação necessário para a condensação de gotículas muito pequenas não
ocorre na atmosfera real. A atmosfera contém abundância de núcleos de condensação, como
partículas microscópicas de poeira, fumaça e sal, que fornecem superfícies relativamente
grandes sobre as quais a condensação ou deposição pode ocorrer. Muitos núcleos tem raios

maiores que 1mm, o que significa que os núcleos são suficientemente grandes para facilitar a
condensação das gotículas em umidades relativas que raramente excedem 101%. Mais
importante que a presença de núcleos relativamente grandes, contudo, é a presença de núcleos
higroscópicos, que tem uma afinidade química especial (atração) por moléculas de água (por
exemplo, sais marinhos). A condensação começa sobre estes núcleos em umidades relativas
abaixo de 100%.
Como alguns núcleos de condensação são relativamente grandes e muitos são higroscópicos,
podemos esperar desenvolvimento de nuvens quando a umidade relativa está próxima dos
100%.
Dependendo de sua formação específica, os núcleos são classificados em um de dois
tipos: núcleos de condensação de nuvens e núcleos de formação de gelo. Os núcleos de
condensação de nuvens são ativos (isto é, promovem condensação) em temperaturas tanto
acima como abaixo da temperatura de congelamento porque gotículas de água condensam e
permanecem líquidas mesmo quando a temperatura da nuvem está abaixo de 0° C. Estas são
as gotículas de água super esfriadas. Núcleos de formação de gelo são menos abundantes e
tornam-se ativos apenas em temperaturas bem abaixo do congelamento. Há dois tipos de
núcleos de formação de gelo: (1)núcleos de congelamento, que causam o congelamento de
gotículas e tornam-se ativos, na maioria das vezes, abaixo de -10° C, e (2)núcleos de
deposição (também chamados núcleos de sublimação), sobre os quais o vapor d’água deposita
diretamente como gelo. Estes se tornam completamente ativos, na maioria das vezes, abaixo de
-20° C.
Quando a condensação ocorre, a taxa de crescimento inicial das gotículas é grande, mas
diminui rapidamente porque o vapor d’água disponível é facilmente consumido pelo grande
número de gotículas em competição. O resultado é a formação de uma nuvem com muitas
minúsculas gotículas de água, todas tão minúsculas que permanecem suspensas no ar. Mesmo
em ar muito úmido o crescimento destas gotículas de nuvem por condensação adicional é lento.
Além disso, a imensa diferença de tamanho entre gotículas de nuvem e gotas de chuva (são
necessárias aproximadamente um milhão de gotículas de nuvem para formar uma só gota de
chuva) sugere que a condensação sozinha não é responsável pela formação de gotas
suficientemente grandes para precipitar. Os processos de formação de precipitação serão
abordados na seção 6.3.

CLASSIFICAÇÃO DE NUVENS
Nuvens são classificadas com base em dois critérios: aparência e altitude.
Com base na aparência, distinguem-se três tipos: cirrus, cumulus e stratus. Cirrus são nuvens
fibrosas, altas, brancas e finas. Stratussão camadas que cobrem grande parte ou todo o

céu. Cumulus são massas individuais globulares de nuvens, com aparência de domos salientes.
Qualquer nuvem reflete uma destas formas básicas ou é combinação delas.
Com base na altitude, as nuvens mais comum na troposfera são agrupadas em quatro famílias:
Nuvens altas, médias, baixas e nuvens com desenvolvimento vertical. As nuvens das três
primeiras famílias são produzidas por levantamento brando sobre áreas extensas. Estas nuvens
se espalham lateralmente e são chamadas estratiformes. Nuvens com desenvolvimento vertical
geralmente cobrem pequenas áreas e são associadas com levantamento bem mais vigoroso.
São chamadas nuvens cumuliformes. Nuvens altas normalmente tem bases acima de 6000 m;
nuvens médias geralmente tem base entre 2000 a 6000 m ; nuvens baixas tem base até 2000
m. Estes números não são fixos. Há variações sazonais e latitudinais. Em altas latitudes ou
durante o inverno em latitudes médias as nuvens altas são geralmente encontradas em
altitudes menores.
Devido às baixas temperaturas e pequenas quantidades de vapor d’água em altas altitudes,
todas as nuvens altas são finas e formadas de cristais de gelo. Como há mais vapor d’água
disponível em altitudes mais baixas, as nuvens médias e baixas são mais densas.
Nuvens em camadas em qualquer dessas altitudes geralmente indicam que o ar é estável. Não
esperaríamos normalmente que nuvens crescessem ou persistissem no ar estável. Todavia, o
desenvolvimento de nuvens desse tipo é comum quando o ar é forçado a subir, como ao longo
de uma frente ou próximo ao centro de um ciclone, quando ventos convergentes provocam a
subida do ar. Tal subida forçada de ar estável leva à formação de uma camada estratificada de
nuvens que tem uma extensão horizontal grande comparada com sua profundidade.
Nuvens com desenvolvimento vertical estão relacionadas com ar instável. Correntes
convectivas associadas ao ar instável podem produzir nuvens cumulus, cumulus congestus e
cumulonimbus. Como a convecção é controlada pelo aquecimento solar, o desenvolvimento de
nuvens cumulus freqüentemente segue a variação diurna da insolação. Num dia de bom tempo
as nuvens cumulus começam a formar-se do meio para o final da manhã, após o sol ter
aquecido o solo. A cobertura de cumulus no céu é maior à tarde - usualmente o período mais
quente do dia. Se as nuvens cumulus apresentam algum crescimento vertical, estas
normalmente chamadas cumulus de "bom-tempo" podem produzir leve chuva. Ao aproximar-se
o pôr-do-sol a convecção se enfraquece e as nuvens cumulus começam a dissipar-se (elas
evaporam).
Uma vez formados os cumulus, o perfil de estabilidade da troposfera determina o seu
crescimento. Se o ar ambiente é estável mais para cima o crescimento vertical é inibido. Se é
instável para ar saturado, então o movimento vertical é aumentado e os topos das nuvens
cumulus sobem. Se o ar ambiente é instável até grandes altitudes, a massa da nuvem toma a
aparência de uma couve-flor, enquanto se transforma em cumulus congestus e então em
cumulonimbus, que produz tempestades.

A tabela 6.1 lista os 10 tipos básicos de nuvens que são reconhecidos internacionalmente. A
figura 6.1 mostra um esquema da forma destas nuvens.

Fig. 6.1 - Classificação de nuvens segundo altura e forma.

TIPOS BÁSICOS DE NUVENS
FAMÍLIA DE
NUVENS E
ALTURA

TIPO DE
NUVEM

CARACTERÍSTICAS

Nuvens altas
(acima de
6000 m)

Cirrus
(Ci)

Nuvens finas, delicadas,
fibrosas, formadas de
cristais de gelo.

Cirrocumulus
(Cc)

Nuvens finas, brancas, de
cristais de gelo, na forma de
ondas ou massas globulares
em linhas. É a menos comum
das nuvens altas.

Cirrostratus
(Cs)

Camada fina de nuvens
brancas de cristais de gelo
que podem dar ao céu um
aspecto leitoso. As vezes
produz halos em torno do sol
ou da Lua

Nuvens médias
(2000 - 6000
m)

Nuvens baixas
(abaixo de
2000 m)

Nuvens com
desenvolvimento
vertical

Altocumulus
(Ac)

Nuvens brancas a cinzas
constituídas de glóbulos
separados ou ondas.

Altostratus
(As)

Camada uniforme branca ou
cinza, que pode produzir
precipitação muito leve.

Stratocumulus
(Sc)

Nuvens cinzas em rolos ou
formas globulares, que
formam uma camada.

Str atus
(St)

Camada baixa, uniforme,
cinza, parecida com
nevoeiro, mas não baseada
sobre o solo.
Pode produzir chuvisco.

Nimbostratus
(Ns)

Camada amorfa de nuvens
cinza escuro. Uma das mais
associadas à precipitação.

Cumulus
(Cu)

Nuvens densas, com
contornos salientes,
ondulados e bases
freqüentemente planas, com
extensão vertical pequena
ou moderada. Podem
ocorrer isoladamente ou
dispostas próximas umas
das outras.

Cumulonimbus Nuvens altas, algumas vezes
(Cb)
espalhadas no topo de modo
a formar uma "bigorna".
Associadas com chuvas
fortes, raios, granizo e
tornados.

Observação: Nimbostratus e Cumulonimbus são as nuvens
responsáveis pela maior parte da precipitação.
Tab. 6.1 - Tipos básicos de nuvens.

FORMAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO
Embora todas as nuvens contenham água, por que algumas produzem precipitação e outras
não? Primeiro, as gotículas de nuvem são minúsculas, com diâmetro médio menor que 20
mm (um fio de cabelo tem diâmetro em torno de 75mm). Devido ao pequeno tamanho, sua
velocidade de queda seria tão pequena, como veremos a seguir, de modo que, mesmo na
ausência de correntes ascendentes, ela se evaporaria poucos metros abaixo da base da nuvem.
Segundo, as nuvens consistem de muitas destas gotículas, todas competindo pela água
disponível; assim, seu crescimento via condensação é pequeno.
A velocidade de queda de uma gotícula de nuvem ou cristal de gelo através do ar calmo depende
de duas forças: a força da gravidade (peso) e o atrito com o ar. Quando a partícula é acelerada
para baixo pela força da gravidade, sua velocidade cresce e a resistência do ar cresce até
eventualmente igualar a força da gravidade e então a partícula cairá com velocidade constante,
chamada velocidade terminal. Considerando uma partícula esférica com raio r, a força de atrito
é dada pela lei de Stokes:

(6.1)

,

onde hé o coeficiente de viscosidade e v a velocidade da partícula. No equilíbrio, quando a
velocidade for constante:
.

Lembrando que a massa m é igual ao produto da densidade r pelo volume

:

,

donde se obtém:

.

(6.2)

(Para tomar em consideração a força de empuxo, r na realidade é a diferença entre a
densidade da partícula e a densidade do ar:
. Ocorre que a densidade do ar é
bem menor que a da água.)

Da (6.2) vê-se que quanto maior o raio da gotícula, maior a velocidade terminal. Gotículas com
raio de 20mm tem velocidade terminal em torno de 1,2 cm/s (levaria mais de 50 horas para
cair 2200 m). Esta velocidade terminal é facilmente compensada pelas correntes ascendentes
dentro da nuvem, que são usualmente fortes o suficiente para impedir as partículas de nuvem
de deixar a base da nuvem. Mesmo que elas descessem da nuvem, sua velocidade é tão pequena
que elas percorreriam apenas uma pequena distância antes de se evaporarem no ar não
saturado abaixo da nuvem.
Portanto, as gotículas de nuvem precisam crescer o suficiente para vencer as correntes
ascendentes nas nuvens e sobreviver como gotas ou flocos de neve a uma descida até a
superfície sem se evaporar. Para isso, seria necessário juntar em torno de um milhão de
gotículas de nuvem numa gota de chuva. Dois importantes mecanismos foram identificados
para explicar a formação de gotas de chuva: O processo de Bergeron e o processo de colisão coalescência.

O PROCESSO DE BERGERON
O processo de Bergeron aplica-se a nuvens frias, que estão em temperaturas abaixo de 0° C.
Ele se baseia sobre duas propriedades interessantes da água.
A primeira é a propriedade de que gotículas de nuvem não congelam a 0° C como se esperaria.
De fato, água pura suspensa no ar não congela até atingir uma temperatura em torno de -40° C.
A situação é análoga à formação de uma gotícula de água pura a partir da fase de vapor.
Naquele caso era necessário haver supersaturação para que moléculas na fase de vapor se
juntassem, através de colisões aleatórias para formar gotículas embriônicas de água
suficientemente grandes para subsistir. Neste caso de congelamento deve haver baixa
temperatura para que um embrião de gelo de tamanho suficiente seja formado pela agregação
aleatória de um número suficiente de moléculas de água na gotícula. Água em estado líquido
abaixo de 0° C é geralmente denominada superesfriada. O congelamento fica facilitado, podendo
ocorrer em temperaturas mais altas, quando as gotículas superesfriadas se agruparem sobre
a superfície de uma partícula sólida chamada núcleo de congelamento. A necessidade de
núcleos de congelamento para iniciar o processo de congelamento é similar à necessidade de
núcleos de condensação no processo de condensação. Ao contrário dos núcleos de
condensação, contudo, os núcleos de congelamento são menos abundantes na atmosfera e
geralmente não se tornam ativos até a temperatura de -10° C (ou menos), conforme
mencionamos anteriormente. Portanto, nuvens com temperatura entre 0 e -10° C são
tipicamente compostas de gotículas de água superesfriada. Entre -10° C e -20° C gotículas
líquidas coexistem com cristais de gelo. Abaixo de -20° C, a temperatura de ativação de muitos
núcleos de deposição, as nuvens usualmente consistem inteiramente de cristais de gelo.

A distribuição de gotículas superesfriadas e cristais de gelo pode ser muito complicada em
nuvens com grande desenvolvimento vertical. Cumulonimbus, por exemplo, são compostos por
cristais de gelo na parte mais elevada, por uma mistura de gotículas superesfriadas e cristais
de gelo na parte média e gotículas de água na parte inferior. Além disso, as fortes correntes de
convecção dentro do cumulonimbus transportam gotículas líquidas para cima, onde elas
congelam. Esta é uma fonte importante de cristais de gelo em nuvens de tempestades.
Como os núcleos que formam gotículas de água são muito mais abundantes que núcleos que
formam cristais de gelo, nas nuvens com temperaturas entre -10° C e -20° C gotículas de água
superesfriada são muito mais abundantes que cristais de gelo, ao menos inicialmente. De fato,
um só cristal de gelo pode estar rodeado por centenas de milhares de gotículas de água
superesfriada.
Isso nos traz à segunda propriedade importante da água. A pressão de vapor de saturação
sobre cristais de gelo é muito menor que sobre gotículas de água superesfriada (Tab. 6.2). Esta
situação ocorre porque cristais de gelo são sólidos, o que significa que moléculas de água
individuais no gelo são mantidas juntas mais firmemente que aquelas formando uma gotícula
líquida. Portanto, é mais fácil para as moléculas de água escapar de gotículas líquidas
superesfriadas. Por isso, as pressões de vapor de saturação são maiores sobre as gotículas
líquidas superesfriadas que sobre os cristais de gelo. Conseqüentemente, quando o ar está
saturado (UR=100%) em relação às gotículas líquidas, ele está supersaturado em relação aos
cristais de gelo. A tabela 6.3, por exemplo, mostra que em -10° C, quando a umidade relativa é
100% em relação à água, ela será de 110% em relação ao gelo.

VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE VAPOR DE SATURAÇÃO COM A
TEMPERATURA
TEMPERATURA

PRESSÃO DE VAPOR DE
SATURAÇÃO
(mb)

(°C)

(°F)

SOBRE A
ÁGUA

50

122

123,40

40

104

73,78

30

86

42,43

20

68

23,37

10

50

12,27

0

32

6,11

SOBRE O
GELO

6,11

-10

14

2,86

2,60

-20

-4

1,25

1,03

-30

-22

0,51

0,38

-40

-40

0,19

0,13

* Note que para temperaturas abaixo do congelamento são
dados dois valores, um sobre a água superesfriada e outro
sobre o gelo.
Tab. 6.2 - Variação da pressão de vapor de saturação com a temperatura.

UMIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO GELO QUANDO A
UMIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO À ÁGUA É 100%
UMIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO Á:
TEMPERATURA (°C)

ÁGUA (%)

GELO (%)

0

100

100

-5

100

105

-10

100

110

-15

100

115

-20

100

121

Tab. 6.3 - UR em relação ao gelo quando a UR em relação à água é 100%.
O processo de Bergeron depende da diferença entre a pressão de saturação do vapor sobre a
água e sobre o gelo. Consideremos uma nuvem na temperatura de -10° C, onde cada cristal de
gelo está rodeado por muitos milhares de gotículas líquidas. Se o ar está inicialmente saturado
em relação à água líquida, ele está supersaturado em relação aos recém-formados cristais de
gelo. Como resultado desta supersaturação, os cristais de gelo coletam mais moléculas de água
que perdem por sublimação. A deposição remove vapor d’água da nuvem e por isso cai a
umidade relativa abaixo de 100%, e as gotículas se evaporam. Assim a evaporação contínua das
gotículas fornece uma fonte de vapor e os cristais de gelo crescem às custas das gotículas de
água superesfriada (Fig. 6.2).

Fig. 6.2 - O processo de Bergeron
Como o nível de supersaturação em relação ao gelo pode ser grande, o crescimento de cristais
de gelo é geralmente rápido o suficiente para gerar cristais suficientemente grandes para cair.
Durante sua descida estes cristais de gelo aumentam à medida que interceptam gotículas
superesfriadas de nuvem que congelam sobre eles. É o processo de acreção, que leva a
estruturas com orlas de gotículas congeladas. O granizo é um caso extremo de crescimento de
partículas de gelo por acreção. Ele consiste de uma série de camadas quase concêntricas. É
produzido somente em cumulonimbus, onde as correntes ascendentes são fortes e há
suprimento abundante de água superesfriada. Granizo começa como pequenos embriões de
gelo que crescem coletando gotículas superesfriadas enquanto caem através das nuvens. Se
encontram uma forte corrente ascendente, eles podem ser levantados novamente e recomeçar
a jornada para baixo. Cada viagem através da região de água superesfriada da nuvem pode
representar uma camada adicional de gelo.
Os cristais de gelo podem crescer também colidindo e aderindo uns aos outros, formando
cristais maiores, que são os flocos de neve. Este é o processo de agregação. Quando a
temperatura da superfície está acima de 4° C, os flocos de neve geralmente derretem antes de
atingir o solo e continuam caindo como chuva.

A semeadura de nuvens usa o processo de Bergeron. Adicionando núcleos de congelamento
(comumente iodeto de prata) a nuvens com água superesfriada pode-se mudar a evolução
destas nuvens.

PROCESSO DE COLISÃO - COALESCÊNCIA
O processo de colisão-coalescência ocorre em algumas nuvens quentes, isto é, nuvens com
temperatura acima do ponto de congelamento da água (0° C).

Fig. 6.3 - O processo de colisão - coalescência

Essas nuvens são inteiramente compostas de gotículas de água líquida e precisam conter
gotículas com diâmetros maiores que 20mmpara que se forme precipitação. Estas gotículas
maiores se formam quando núcleos de condensação "gigantes" estão presentes e quando
partículas higroscópicas, como sal marinho, existem. Estas partículas higroscópicas começam
a remover vapor d’água do ar em umidades relativas abaixo de 100% e podem crescer muito.
Como essas gotículas gigantes caem rapidamente, elas colidem com as gotículas menores e
mais lentas e coalescem (combinam) com elas, tornando-se cada vez maiores. Tornando-se
maiores, elas caem mais rapidamente e aumentam suas chances de colisão e crescimento (Fig.
6.3). Após um milhão de colisões, elas estão suficientemente grandes para cair até a superfície
sem se evaporar. Gotículas em nuvens com grande profundidade e umidade abundante tem
mais chance de atingir o tamanho necessário. Correntes ascendentes também ajudam, porque
permitem que as gotículas atravessem a nuvem várias vezes. As gotas de chuva podem crescer
até 6 mm de diâmetro, quando sua velocidade terminal é de 30km/h. Neste tamanho e
velocidade, a tensão superficial da água, que a mantém inteira, é superada pela resistência
imposta pelo ar, que acaba "quebrando" a gota. As pequenas gotas resultantes recomeçam a
tarefa de anexar gotículas de nuvem. Gotas menores que 0,5 mm ao atingir o solo, são
denominadas chuvisco e requerem em torno de dez minutos para cair de uma nuvem com base
em 1000 m.
Gotas de chuva produzidas em nuvens quentes são usualmente menores que aquelas de nuvens
frias. De fato, raramente as gotas de chuva de nuvens quentes excedem 2 mm de diâmetro. O
crescimento das gotas através de uma combinação do processo de Bergeron mais colisãocoalescência (em nuvens frias) produz gotas maiores que o processo de colisão-coalescência
sozinho (em nuvens quentes).

MEDIDAS DE PRECIPITAÇÃO
A forma mais comum de precipitação, a chuva, é provavelmente a mais fácil de medir.
Entretanto, dispositivos sofisticados são usados para medir pequenas quantidades de chuva
mais precisamente, assim como para reduzir perdas por evaporação. O pluviômetro
padrão (Fig. 6.4) tem um diâmetro em torno de 20 cm no topo. Quando a água é recolhida, um
funil a conduz a uma pequena abertura num tubo de medida cilíndrico que tem área de seção
reta de somente um décimo da área do coletor. Consequentemente, a espessura da chuva
precipitada é aumentada 10 vezes, o que permite medidas com precisão de até 0,025 cm,
enquanto a abertura estreita minimiza a evaporação. Quando a quantidade de chuva é menor
que 0,025 cm, é considerada um traço de precipitação.
Além do pluviômetro padrão, há vários tipos de pluviógrafos, que não apenas registram a
quantidade de chuva, mas também seu instante de ocorrência e intensidade (quantidade por
unidade de tempo). Os mais comuns são abaixo descritos.

Um deles é constituído por dois compartimentos, cada qual com capacidade de 0,025 cm de
chuva, situados na base de um funil de 25 cm. Quando um dos compartimentos está cheio, ele
entorna e se esvazia. Durante este intervalo o outro compartimento toma seu lugar na base do
funil. Cada vez que um compartimento entorna, um circuito elétrico é fechado e a quantidade de
precipitação é automaticamente registrada num gráfico.
O outro é o pluviógrafo de pesagem, no qual a precipitação é recolhida num cilindro que está
sobre uma balança. À medida que o cilindro se enche, um registrador registra o peso da água
acumulada, calibrado em espessura de precipitação.

Fig. 6.4 - Pluviômetro padrão
A exposição correta do pluviômetro é crítica. Para assegurar medidas representativas, deve
haver proteção contra ventos fortes mas também distância de obstáculos que impeçam chuva
oblíqua de cair no pluviômetro. Em geral os obstáculos deveriam estar a uma distância do
pluviômetro igual a quatro vezes a sua altura.

O VENTO
FORÇAS QUE AFETAM O VENTO.
O vento consiste na circulação, no movimento da atmosfera. Até agora discutimos o movimento
vertical do ar e sua importância na formação de nuvens. É útil separar o componente horizontal
do vento (leste-oeste e norte-sul) do componente vertical (para cima e para baixo). Embora o
componente vertical seja importante, o componente horizontal é muito mais forte. Como
veremos mais adiante, eles são interligados. Embora saibamos que o ar se moverá para cima
se ele é mais quente e portanto tem mais flutuação que o ar ambiente, o que causa os
movimentos horizontais? De agora em diante chamaremos simplesmente de vento os
movimentos horizontais.
Por conveniência de estudo, imaginemos o vento como uma corrente contínua de parcelas de
ar. Consequentemente, ao examinarmos cada força que influencia o movimento do ar,
estaremos examinando a força por unidade de massa de ar. Uma força por unidade de massa é
numericamente igual a uma aceleração, conforme a segunda Lei de Newton para o movimento:

,

(7.1)

onde, é força, é massa e é aceleração. Por esta razão, usamos os termos força e
aceleração indistintamente quando consideramos o movimento de parcelas de ar.
As forças atuando sobre parcelas de ar são: 1) a força do gradiente de pressão; 2) a força de
Coriolis; 3) a força centrífuga; 4) a força de atrito e 5) a força da gravidade.
Vamos discutir a ação destas forças.

FORÇA DE GRADIENTE DE PRESSÃO
Um gradiente de pressão existe quando a pressão do ar varia de um lugar para o outro. O mapa
com isóbaras na figura 4.4, por exemplo, mostra a existência de zonas de alta (A) e baixa (B)
pressão, o que implica na existência de gradientes de pressão. O gradiente de pressão é a
maior taxa de variação da pressão com a distância. Isóbaras mais próximas indicam gradientes
de pressão mais fortes.

Fig. 7.1 - Pressão horizontal atuando sobre uma pequena parcela de fluído.
Se o ar está sujeito a uma pressão maior num lado que no outro, este desequilíbrio produzirá
uma força resultante da região de maior pressão para a região de menor pressão. Para deduzir
a expressão dessa força, conside-remos um pequeno bloco de fluído com dimensõesD n, D s
e D z (Fig. 7.1). O sistema de coordenadas é tal que o eixo s é paralelo às isóbaras, o
eixo n aponta na direção da pressão mais alta e o eixo z aponta para cima.
A força da pressão exercida pelo ar ambiente sobre a face esquerda do bloco é pD sD z, onde p
é a pressão sobre esta face. Na face oposta há uma força oposta, devida à pressão do ar
ambiente, dada por (p+D p)D sD z. Supondo que D n seja suficientemente pequeno para que se
possa considerar que a taxa de variação da pressão com a distância,
sobre D n, podemos escrever

, seja constante

,

onde
, a taxa de variação da pressão na direção n, é a derivada parcial de p em relação
a n, considerando s e z constantes. O componente n da força de pressão resultante sobre o
bloco é simplesmente a soma vetorial das forças sobre as duas faces opostas:

.

O sinal negativo indica que a força resultante aponta no sentido negativo do eixo n, ou seja, da
pressão mais alta para a pressão mais baixa. Dividindo pela massa do bloco (rD nD sD z),
onde r é a densidade do ar, obtemos o componente n da força de gradiente de pressão por
massa unitária:

(7.2)

.

Verifiquemos a magnitude desta força. Para: r = 1,293x10-3 g/cm3 e uma diferença de 4 mb para
cada 200 km, ou seja,

,

temos

.

Como consideramos que não há variação de pressão na direção s, as forças de pressão sobre
as faces s se cancelam, porque são iguais e de sentido contrário. Portanto, a (7.2) dá a
magnitude total da força de gradiente de pressão horizontal. A força é perpendicular às
isóbaras sobre uma superfície horizontal (isto é, na direção do gradiente de pressão) e com
sentido contrário ao gradiente de pressão, isto é, dirigida da pressão mais alta para a pressão
mais baixa.
De maneira análoga, pode-se demonstrar que o componente vertical da força do gradiente de
pressão é dado por:

.

(7.3)

Vimos que quando um gradiente de pressão,
, se desenvolve, o ar tende a mover-se das
regiões de pressão mais alta para as de pressão mais baixa, de maneira a eliminar o gradiente
de pressão. Como o aquecimento desigual da superfície da Terra gera essas diferenças de
pressão, a radiação solar é, em última análise, a força geradora do vento.

Na circulação de pequena escala é possível dar um exemplo bem simples de como diferenças de
temperatura podem gerar um gradiente de pressão e por isso gerar ventos: a brisa marítima. A
figura 7.2a mostra a seção de uma localidade costeira um pouco antes do nascer do Sol. Neste
instante, estamos considerando que temperaturas e pressões não variam horizontalmente em
qualquer nível. Portanto, não há vento. Após o nascer do Sol, contudo, as taxas desiguais de
aquecimento da Terra fazem com que a terra, e ar sobre ela, se aqueçam bem mais que o
oceano e o ar sobre ele. À medida que o ar sobre a terra se aquece, ele se expande, fazendo
com que as superfícies isóbaras se desloquem para cima, como na figura 7.2b. Embora este
aquecimento não produza, por si só, uma variação na pressão da superfície, a pressão acima
torna-se mais alta sobre a terra que na mesma altitude sobre o oceano. O gradiente de pressão
resultante em cima faz o ar mover-se da terra para o oceano, criando uma alta pressão na
superfície do oceano, onde o ar é coletado, e uma baixa na superfície da Terra. A circulação
superficial que se desenvolve, a partir desta redistribuição de massa em cima, é do mar para a
terra (Fig. 7.2c - brisa marítima). Observe que movimento vertical é necessário para completar
a circulação.
Em suma, o gradiente horizontal de pressão é a força geradora do vento. Quando o ar começa a
se mover, a força de Coriolis, o atrito e eventualmente a força centrífuga começam a agir, mas
somente para modificar o movimento, não para produzi-lo.

Fig. 7.2 - Secção transversal ilustrando a formação de brisa marítima

FORÇA DE CORIOLIS
A força de Coriolis surge como conseqüência de observarmos os movimentos do ar num
sistema de coordenadas não inercial, isto é, um sistema de coordenadas fixo sobre a superfície,
que gira com ela.
As leis de Newton do movimento são válidas para sistemas de referência inerciais (sem
aceleração). Para usá-las num sistema não inercial pode-se adaptar as leis de Newton
introduzindo forças fictícias. A conexão entre uma aceleração observada de um sistema
inercial, , e aquela observada de um sistema não inercial, , é dada por:

(7.4)

,
onde a aceleração fictícia,

, é dada por

(7.5)

,

sendo A a aceleração do sistema não inercial. A (7.4) pode ser escrita em termos de forças,
multiplicando-se os termos pela massa:

.

(7.6)

Considerando-se parcelas de massa unitária, a (7.4) e (7.6) são numericamente iguais.
Um exemplo de fácil compreensão é o de um passageiro fixo a um carro que descreve uma
curva circular de raio r, com velocidade . Um observador externo constata que o carro e o
passageiro estão submetidos a uma aceleração centrípeta que muda continuamente a direção
de sua velocidade (Fig. 7.3) e que é dada por

onde

é o vetorunitário dirigido do centro para o carro.

Fig. 7.3 - Corpo em trajetória circular.
O corpo passa de 1 para 2 e de 2 para 3 em intervalos de tempo unitários.
O passageiro fixo ao carro está, contudo, em repouso em relação a um sistema de coordenadas
também fixo ao carro. Para expressar esta condição de repouso (ou força resultante nula),
usando as leis de Newton, é necessário adotar a existência de uma aceleração centrífuga,

tal que a força resultante seja nula:

No caso do movimento do ar segundo um sistema de coordenadas que gira junto com a Terra
(Fig. 7.4), aparecem duas forças fictícias: a força centrífuga e a força de Coriolis. A força
centrífuga vai alterar a força de atração gravitacional verdadeira entre a parcela de ar e a
Terra, produzindo a gravidade efetiva ou gravidade.

:

Fig. 7.4 - Sistema de coordenadas fixo à Terra
A força de Coriolis só atua sobre corpos (no nosso caso, parcelas de ar) em movimento em
relação ao sistema fixo à Terra e sempre em direção perpendicular ao movimento, de modo a
alterar apenas a direção do movimento. Já a força centrífuga atua também sobre corpos fixos
em relação à Terra.
Vamos mostrar como a força de Coriolis devida ao movimento em relação à Terra pode ser
obtida num caso particular, considerando uma parcela de ar movendo-se de oeste para leste
com velocidade u em relação à Terra, cuja velocidade angular de rotação
é
. Do ponto de vista de um observador
externo à Terra, num sistema inercial, a parcela está se movendo ao longo de uma trajetória
circular com velocidade

onde R é a distância ao eixo de rotação da terra (fig. 7.4) e W R é a velocidade tangencial do
sistema de coordenadas. Como a parcela está se movendo num círculo de raio R, com
velocidade (W R+u), ela tem uma aceleração centrípeta dada por:

.

Para um observador que gira junto com a Terra, a aceleração aparente em direção ao eixo da
Terra é apenas

. No entanto, a soma das forças reais, , por unidade de massa, é, segundo
a 2ª lei de Newton, aplicada pelo observador inercial:

(7.7)

onde é o vetor unitário perpendicular ao eixo de rotação, dirigido do eixo para parcela.
Portanto, para que o observador que gira com a Terra possa aplicar a 2ª lei de Newton, é
necessário introduzir duas forças aparentes por unidade de massa:

a) a força centrífuga:

(7.8)

que modifica a força gravitacional, e

b) a força de Coriolis:

.

(7.9)

A força de Coriolis pode ser decomposta em dois componentes, conforme a figura 7.5:
(a) -2W u sen f , na direção norte-sul,

(7.10)

(b) 2W u cos f , na direção vertical.

(7.11)

Fig. 7.5 - Componentes da força de Coriolis devida ao movimento relativo ao longo de um
círculo de latitude.

O componente vertical é muito menor que a força gravitacional, de modo que ele afeta muito
pouco os movimentos verticais.
Podemos também obter a expressão do componente horizontal da força de Coriolis para o caso
de um movimento da parcela em relação à Terra na direção sul-norte, com velocidade v. Não
vamos mostrar aqui esta dedução. Neste caso, a força de Coriolis é dada por:
2W vsenf, na direção oeste-leste.

(7.12)

De maneira geral, pode-se dizer-se que o componente horizontal da força de Coriolis é dado
por
(7.15)
e é sempre perpendicular à direção do movimento, induzindo desvio para a direita no
Hemisfério Norte e para a esquerda no Hemisfério Sul. Estes desvios em relação a um sistema
fixo à Terra podem ser exemplificados de maneira simples. Comumente define-se
(Parâmetro de Coriolis)

de modo que

(7.16)

(7.17)

Imaginemos um foguete lançado do Polo Norte para um alvo no equador (Fig. 7.6). Se o foguete
leva 1 hora para atingir o alvo, a Terra terá girado 15° para leste durante o vôo. Para alguém
fixo sobre a Terra pareceria que o foguete desviou sua rota e atingiu a Terra 15° a oeste de seu
alvo. Na realidade, a trajetória do foguete foi reta e assim seria vista por um observador fixo no
espaço. Foi a rotação da Terra que produziu, para um observador na Terra, a aparente deflexão.
Note que o foguete foi desviado para a direita de seu percurso devido à rotação anti-horária do
HN (visto do espaço). Rotação horária do HS (visto do espaço) produz desvio para a esquerda.

Fig. 7.6 - O efeito de Coriolis. Durante o vôo do foguete do Polo Norte ao ponto x, a
rotação da Terra levou o ponto x à posição x1. A rotação da Terra faz com que a
trajetória do foguete assinalada sobre a superfície da Terra seja curva.
Embora seja usualmente fácil visualizar o efeito de Coriolis quando o movimento é do norte para
o sul, não é tão fácil ver como um vento de oeste para leste seria desviado. A figura 7.7 ilustra
esta situação, mostrando um vento que sopra para leste ao longo do paralelo 40° S, Algumas
horas depois, o que era vento oeste transformou-se em vento noroeste no HN e sudoeste no
HS, em relação ao sistema de coordenadas fixo à Terra.
Como se vê pela (7.15) a força de Coriolis depende da velocidade do vento, isto é, o desvio é
maior se a velocidade for maior. Isto ocorre porque, no mesmo período de tempo, parcelas de
ar mais rápidas percorrem distâncias maiores que parcelas mais lentas. Quanto maior o
deslocamento, maior o desvio do sistema de coordenadas em relação à parcela de ar.
Também da (7.15) se constata que a força de Coriolis depende da latitude, sendo nula no
equador e máxima nos pólos. Isto ocorre porque a força de Coriolis provém da rotação da
Terra sobre seu eixo, que produz uma rotação do sistema de referência fixo à Terra. A rotação
do nosso sistema de referência é máxima nos pólos e diminui com a latitude, até anular-se no

equador. Isto pode ser visualizado na figura 7.8. Nos pólos, onde a superfície é perpendicular ao
eixo da Terra, a rotação diária faz com que o plano horizontal do nosso sistema de coordenadas
faça uma volta completa em torno do eixo vertical cada 24 horas. Em outras palavras, a
superfície sobre a qual o vento sopra faz uma rotação completa cada dia. No equador a
superfície da Terra é paralela ao eixo de rotação da Terra; conseqüentemente, ela não sofre
rotação em torno de um eixo vertical à superfície. Portanto, no equador a superfície sobre a
qual o vento sopra não sofre rotação num sentido horizontal. A diferença pode ser facilmente
visualizada se imaginarmos um poste vertical situado no Polo Norte e um situado no equador.
Durante o curso de um dia o poste sobre o Polo faz uma rotação completa sobre seu eixo
vertical, mas o poste situado no equador não gira sobre si, e apenas coincidirá com sua posição
inicial. Os postes situados entre estes extremos experimentam taxas intermediárias de rotação
em torno de seus eixos verticais. Conseqüentemente, como a orientação horizontal (rotação em
torno de um eixo vertical) da superfície da Terra muda mais rapidamente em altas latitudes que
em baixas latitudes, a força de Coriolis será maior em altas latitudes.

Fig. 7.7 - Deflexão de Coriolis sobre um vento oeste. Após algumas horas a rotação da
Terra muda a posição da superfície sobre a qual o vento sopra, causando a deflexão
aparente.

A força desviadora é omissível para movimentos cujas escalas de tempo são muito pequenas
comparadas ao período de rotação da Terra. Assim, a força de Coriolis não é importante para a
dinâmica de nuvens cumulus individuais, mas é essencial para a compreensão de fenômenos de
escala de tempo maior, tais como sistemas de escala sinótica. Por isso, não tem fundamento a
crença de que a rotação da água que escoa numa pia ou banheira ocorra consistentemente
numa direção no Hemisfério Norte e na direção oposta no Hemisfério Sul, presumivelmente
devido ao efeito de Coriolis. Nesta pequena escala de tempo a magnitude do efeito de Coriolis é
muito pequena para ter um efeito significativo sobre a direção de rotação. A direção de rotação
neste caso é mais provavelmente conseqüência de algum movimento residual da água antes de
escoar.
Para ter uma idéia da magnitude da força de Coriolis, consideremos na (7.15) os seguintes
valores:
.
Neste caso,

.

Comparando este valor com o obtido para a força do gradiente de pressão, pode-se concluir
que é possível obter um balanço entre essas forças.

Fig. 7.8 - Ilustração da quantidade de rotação de uma superfície horizontal em torno de
um eixo vertical em várias latitudes, num período de 24 horas.

O VENTO GEOSTRÓFICO
O vento geostrófico é um vento horizontal, não acelerado, que sopra ao longo de trajetórias
retilíneas, que resulta de um equilíbrio entre a força de gradiente de pressão (horizontal) e a
força de Coriolis. Este equilíbrio só é aproximadamente possível em altitudes nas quais o efeito
do atrito seja omissível (isto é, acima de poucos quilômetros). O efeito do atrito, significativo
nas proximidades da superfície da Terra, será discutido mais adiante.
A figura 7.9 ajuda a mostrar como o equilíbrio entre a força de gradiente de pressão e a força
de Coriolis é atingido. Sob a ação da força de gradiente de pressão, perpendicular às isóbaras,
as parcelas de ar começam a ser aceleradas da área de maior pressão para a área de menor
pressão. Logo que o movimento se inicia, a força de Coriolis causa um desvio para a esquerda
no Hemisfério Sul (e para a direita no HN). A parcela continua a se acelerar, a velocidade
aumenta e a força de Coriolis também, aumentando o desvio para a esquerda. Eventualmente as
duas forças chegam ao equilíbrio, de modo que o vento passará a ter velocidade constante,
paralela às isóbaras. Diz-se que foi atingido o balanço geostrófico.

Fig. 7.9 - O vento geostrófico (HS)
A partir desse balanço de forças, obtém-se uma relação simples entre pressão e direção do
vento, conhecida como lei de Buys Ballot: "de costas para o vento no HN a pressão baixa estará
à esquerda e a pressão alta à direita. No HS a pressão alta estará à esquerda e a pressão baixa
à direita." Como essa lei é válida para vento em ar superior, deve-se ter cuidado ao analisar
ventos em superfície, pois numerosos efeitos geográficos podem gerar perturbações locais que
interferem com a circulação de maior escala.
Na atmosfera real os ventos nunca são puramente geostróficos. Contudo, a importância do
vento geostrófico idealizado está no fato de que ele dá uma aproximação útil dos ventos
superiores reais. Assim, medindo o campo de pressão em ar superior, os meteo-rologistas
podem deter-minar a direção e velocidade do vento, pois a direção é paralela às isóbaras e a
velocidade só depende do espaçamento entre isóbaras (Fig. 7.10). Até mais útil é o cálculo
inverso: a determinação da distribuição da pres-são a partir de medidas do vento. Essa inter-

relação entre pressão e ventos aumenta a confiabilidade das cartas de ar superior, pois
fornece mecanismos de verificação. Além disso, minimiza o número de observações diretas necessárias para descrever adequadamente as con-dições em ar superior, onde dados precisos
são mais caros e difíceis de obter.
Os maiores desvios do vento real em altitude em relação ao vento geostrófico ocorrem quando
o vento percorre trajetórias com grande curvatura, assunto considerado na próxima seção.

Fig. 7.10 – Mapa de isolinhas de altura da superfície isobárica de 500 mb.

PROBLEMA
Numa região próxima a 40° S as isolinhas de altura da superfície isobárica de 500 mb estão
orientadas leste-oeste e o espaçamento entre isolinhas adjacentes com diferença de 40 m é
200 km, com altura decrescendo para o sul. Qual é a direção e velocidade do vento geostrófico?

A velocidade do vento geostrófico é obtida da condição:

donde

(7.18)
.

Contudo, o problema só fornece a inclinação da superfície de 500 mb, isto
é,

Vamos, portanto, antes achar a relação entre esta grandeza e
.
Para isto, analisemos a figura acima, que representa o corte vertical de três superfícies
isobáricas. A diferença de pressão entre os pontos Q e R é nula, porque eles estão sobre a
mesma superfície isobárica. Esta diferença pode ser expressa por

,

se D n (distância horizontal entre os pontos) e D z (distância vertical) forem suficientemente
pequenos para se poder considerar
constantes. No limite em que a distância
entre Q e R tende a zero, D n® dn e D z® dz. Então, obtém-se

.

Usando a equação hidrostática,

, obtemos

(7.19)
Como

(em coordenadas isobáricas),
pode-se também escrever:

(7.19a)

.
Substituindo em (7.18), chegamos a
(7.20)
Substituindo...

,

obtemos

.

A direção do vento é de oeste para leste.

O VENTO GRADIENTE
Um exame superficial de um mapa do tempo revela que as isóbaras (ou as isolinhas de altura de
superfícies isóbaras) não são geralmente retas. Elas formam curvas abertas ou
ocasionalmente se conectam formando células aproximadamente circulares de alta ou baixa
pressão. A forma curva do campo de pressão tende a modificar o vento geostrófico, afetando
sua velocidade, embora a direção continue aproximadamente paralela às isóbaras. Os desvios
em relação ao balanço geostrófico são uma conseqüência da grande aceleração centrípeta
associada com a trajetória curva do vento nessas regiões. Para ilustrar como esta aceleração
altera o balanço entre a força de Coriolis e a força de gradiente de pressão, é conveniente
considerar a correspondente força fictícia num sistema de referência que segue o movimento
das parcelas: a força centrífuga.
O balanço entre a força de gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força centrífuga, que,
resulta no chamado vento gradiente, é mostrado na figura 7.11, para vento em torno de centros
de baixa e de alta pressão. Em ambos os casos, a força centrífuga está dirigida para longe do
centro de curvatura das trajetórias e tem módulo igual a V2/R, onde R é o raio local de
curvatura. Em torno de centros de baixa pressão, também chamados ciclones, em que a força
de gradiente de pressão é dirigida para centro e a força de Coriolis para fora, o balanço é
atingido entre a força de gradiente de pressão e a soma da força de Coriolis com a força
centrífuga. O fluxo resultante tem sentido horário no HS e antihorário no HN. Fluxo com esse
sentido de rotação é denominado fluxo ciclônico. Em torno de centros de alta pressão, também
chamados anticiclones, em que a força de gradiente de pressão é dirigida para fora e a força
de Coriolis para o centro, o balanço é atingido entre a força de Coriolis e a soma da força de
gradiente de pressão com a força centrífuga. O fluxo resultante tem sentido antihorário no HS e
horário no HN. Fluxo com esse sentido de rotação é denominado fluxo anticiclônico.

Fig. 7.11 - Esquema mostrando o vento gradiente que representa um balanço entre a
força de gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força centrífuga.
No caso ciclônico (em torno da baixa), a força de Coriolis é menor que a força de gradiente de
pressão, pois é reforçada pela força centrífuga. Portanto, o equilíbrio de forças pode ser
alcançado com uma velocidade do vento menor do que seria necessária se apenas a força de
Coriolis e a força de gradiente de pressão estivessem agindo. Portanto, neste caso é possível
um fluxo subgeostrófico paralelo às isóbaras. No caso anticiclônico (em torno da alta) a força
de Coriolis é maior que a força de gradiente de pressão, pois agora esta é reforçada pela força
centrífuga. É, então, necessária uma velocidade de vento supergeostrófica para obter o
equilíbrio das três forças.
A velocidade do vento gradiente em torno de uma alta pressão é obtida a partir da seguinte
condição de equilíbrio:
(

indica módulo)

ou

.
Desta condição obtém-se a seguinte equação em V:

,
cuja solução é:

(7.21)

Para que haja solução fisicamente possível o radicando deve ser positivo, ou seja:
(7.22)
Portanto, para que haja equilíbrio, o gradiente de pressão numa alta deve ser limitado,
tornando-se cada vez menor em direção ao centro (pois R decresce). O duplo sinal na (7.21) dá
origem a duas respostas, uma maior e outra menor. A menor corresponde à situação normal
observada e a maior a uma situação anômala, improvável (Fig. 7.12).

Fig. 7.12
A velocidade do vento gradiente em torno de uma baixa pressão é obtida a partir
de:

a
ou

.
A equação para V é:

(7.23)
e a solução é dada por:

(7.24)
Não há, neste caso, limitação para o gradiente de pressão para que haja equilíbrio. Essa é a
razão pela qual é comum a ocorrência de fortes baixas pressões com fortes gradientes de
pressão e fortes ventos associados, enquanto os centros de alta pressão são normalmente
mais "achatados", com gradiente de pressão e ventos associados mais fracos.

Fig. 7.13

O duplo sinal na (7.24) produz duas respostas, uma positiva e uma negativa. A positiva
corresponde à situação normal observada e a negativa a uma situação anômala, improvável
(Fig. 7.13).
Há casos, como os intensos furacões, em que a força centrífuga é tão mais forte que a força de
Coriolis que uma boa aproximação é obalanço ciclostrófico: Fc = Fp
Apesar da importância da força centrífuga no estabelecimento de fluxos curvos em ar superior,
na superfície o atrito torna-se significativo e é bem mais forte que a força centrífuga (a não ser
em tornados e furacões). Portanto, a força centrífuga não será considerada na discussão da
circulação na superfície.

VENTOS NA CAMADA DE ATRITO (PRÓXIMO À SUPERFÍCIE)
O atrito é importante apenas nos primeiros quilômetros da atmosfera mais próximos da
superfície. Ele atua para freiar o movimento do ar. Como a força de Coriolis é proporcional à
velocidade do vento, ao diminuir esta velocidade o atrito reduz a força de Coriolis. Como a força
de gradiente de pressão não é afetada pela velocidade do vento, surge um desequilíbrio entre a
força de gradiente de pressão e a força de Coriolis, a favor da primeira. Portanto, o ar cruzará
as isóbaras em direção à área de menor pressão (Fig. 7.14). O ângulo de cruzamento dependerá
da magnitude do atrito: em torno de 10° sobre os oceanos, onde há menos atrito até 45° sobre
terreno rugoso.

Fig. 7.14
Qual o efeito do atrito sobre os ventos horizontais de superfície que sopram em torno de um
ciclone e um anticiclone? Sabemos que o vento cruzará as isóbaras da alta para a baixa
pressão. Num ciclone, no qual a pressão decresce para o centro, o vento sopra em sentido
horário e para dentro (Fig. 7.15a), enquanto num anticiclone o vento sopra em sentido
antihorário e para fora (Fig. 7.15b). No Hemisfério Norte (HN) os sentidos são contrários.

Fig. 7.15
Em qualquer hemisfério, contudo, o atrito causa um fluxo resultante para dentro (convergência)
em torno de um ciclone e um fluxo resultante para fora (divergência) em torno de um
anticiclone.

COMO OS VENTOS GERAM MOVIMENTO VERTICAL
Como os ventos (horizontais) se relacionam com o movimento vertical? Embora o transporte
vertical seja pequeno comparado com o movimento horizontal, ele é muito importante para o
tempo. Ar ascendente é associado com nebulosidade e precipitação, enquanto subsidência
produz aquecimento adiabático e condições de céu limpo.
Consideremos inicialmente a situação em torno de uma baixa pressão na superfície (ciclone),
onde o ar está "espiralando" para dentro. O transporte de ar para o centro causa uma
diminuição da área ocupada pela massa de ar, um processo chamado convergência horizontal.
Como conseqüência, o ar deve acumular-se, isto é, aumentar sua altura. Este processo gera
uma coluna de ar mais "alta" e portanto mais pesada. Contudo, a baixa de superfície pode
existir apenas enquanto a coluna de ar acima permanece leve. Consequentemente, um ciclone
de superfície deveria erradicar-se rapidamente. Para que uma baixa superficial exista por um
tempo razoável, deve haver compensação em alguma camada acima. A convergência na
superfície poderia ser mantida, por exemplo, se divergência em nível superior ocorresse na
mesma proporção (Fig. 7.16a). A convergência em superfície sobre um ciclone causa um
movimento resultante para cima. A velocidade deste movimento vertical é pequena, geralmente
menor que 1 km/dia. Ar ascendente sofre resfriamento adiabático e conseqüente aumento da
umidade relativa. Nuvens e precipitação podem eventualmente desenvolver-se, de modo que
ciclones são usualmente relacionados a condições instáveis e tempo "ruim". A divergência em
nível superior pode ocasionalmente até mesmo exceder a convergência na superfície, o que

resulta na intensificação do fluxo para o centro do ciclone na superfície e na intensificação do
movimento vertical. Assim, a divergência em nível superior pode intensificar estes centros de
tempestade, assim como mantê-los. Por outro lado, divergência inadequada em nível superior
permite que o fluxo na superfície "preencha" e enfraqueça o ciclone na superfície. Pode ocorrer
também que é a divergência em nível superior que primeiro cria a baixa na superfície ao iniciar
fluxo ascendente na camada imediatamente abaixo e eventualmente abrindo caminho até a
superfície, onde o fluxo para dentro é então estimulado.
Assim como os ciclones, os anticiclones precisam também ser mantidos a partir de cima. O
fluxo de massa para fora na superfície é acompanhado por convergência em nível superior e
subsidência geral na coluna (Fig. 7.16b). Como ar descendente é comprimido e aquecido, a
formação de nuvens e precipitação é improvável em um anticiclone e por isso eles são
usualmente associado com tempo "bom". Além disso, num anticiclone o gradiente de pressão é
geralmente fraco numa grande região em volta do centro e os ventos são fracos.

Fig. 7.16 - Esquema das correntes de ar associados com ciclones e anticiclones.
Devido à estreita ligação entre ventos e sistemas de tempo, consideraremos alguns fatores que
contribuem para a convergência ou divergência horizontal. Já mencionamos o atrito sobre
correntes de ar curvas, que faz com que o vento cruze as isóbaras para a área de pressão
mais baixa. O atrito também causa convergência quando a corrente de ar é reta. Quando o ar
se move da superfície relativamente lisa do oceano para a terra, por exemplo, o atrito
crescente diminui a velocidade do vento, resultando num acúmulo de ar. Portanto, ventos
convergentes e ar ascendente acompanham a corrente de ar do oceano para a terra (Fig. 7.17).

Este efeito contribui para as condições nebulosas sobre a terra freqüentemente associadas
com uma brisa marítima. Por outro lado, divergência e subsidência acompanham a corrente de
ar da terra para o oceano, devido à velocidade crescente (Fig. 7.17).

Fig. 7.17 - Divergência e convergência devido a atrito.
As montanhas, que também atrapalham o fluxo de ar, causam divergência e convergência ainda
de outra maneira. Quando o ar passa sobre uma cadeia de montanhas, a coluna de ar precisa
reduzir-se verticalmente, o que produz divergência horizontal em altitude. Ao atingir o
sotavento da montanha, a coluna de ar aumenta verticalmente, o que causa convergência
horizontal em altitude.
A previsão do deslocamento de centros de baixa pressão é importante para a previsão de curto
prazo. Além disso, os meteorologistas precisam também determinar se a circulação em ar
superior intensificará um ciclone embrionário ou suprimirá seu desenvolvimento. É muito
importante entender a circulação atmosférica total.

MEDIDAS DO VENTO
Os ventos são denominados a partir da direção de onde eles sopram. Um vento norte sopra do
norte para o sul, um vento leste sopra de leste para oeste. A direção do vento é, portanto, o
ponto cardeal de onde vem o vento: n, NE, E, SE, S, SW, W e NW. As medidas básicas do vento
referem-se à sua direção e velocidade.
Dentre os instrumentos de medição do vento citaremos três que são bastante empregados:
Catavento tipo Wild, anemômetro de canecas e anemógrafo universal.
O catavento tipo Wild (Fig. 7.18), mede a direção e a velocidade do vento. A direção é dada por
uma haste horizontal orientada por um par de aletas em relação a quatro hastes fixas que
indicam os pontos cardeais. As aletas também mantém a placa de medição da velocidade do
vento sempre perpendicular à direção do vento. A velocidade é obtida a partir da flexão de uma
placa retangular móvel em relação à vertical, sob a ação do vento. A deflexão é medida sobre
uma escala de 7 pinos colocados sobre um arco de metal. A conversão para velocidade do vento
é feita pela tabela abaixo. O catavento é instalado a 6 m de altura.

Fig. 7.18 - Catavento tipo Wild
PINO N°

1

2

3

4

5

6

7

8

VELOCIDADE (M/S)

0

2

4

6

8

11

14

20

Tabela para conversão da velocidade do vento (catavento tipo Wild)

O anemômetro de canecas (Fig. 7.19) dá uma medida precisa da velocidade horizontal do vento.
O vento gira as canecas, gerando uma fraca corrente elétrica, que é calibrada em unidades de
velocidade. A velocidade é indicada num mostrador.

Fig. 7.19 Anemômetro de canecas
O anemógrafo universal (Fig. 7.20) registra tanto a direção como a velocidade do vento (Fig.
7.21).

Fig. 7.20 Anemógrafo universal

Fig. 7.21 - Exemplo de registro das variações temporais da direção e velocidade do vento
num período de 6 horas.

CIRCULAÇÃO GLOBAL
CIRCULAÇÃO GLOBAL IDEALIZADA
Nosso conhecimento dos ventos globais provém dos regimes observados de pressão e vento e
de estudos teóricos de movimento dos fluídos.
Uma das primeiras contribuições ao modelo clássico de circulação geral é de George Hadley,
em 1735. Hadley estava ciente de que a energia solar impulsiona os ventos. Ele propôs que o
grande contraste de temperatura entre os pólos e o equador cria uma circulação térmica
semelhante àquela da brisa marítima (Cap.7). O aquecimento desigual da Terra faria o ar se
mover para equilibrar as desigualdades. Hadley sugeriu que sobre a Terra sem rotação o
movimento do ar teria a forma de uma grande célula de convecção em cada hemisfério,
conforme a figura 8.1.

Fig. 8.1 - Circulação global numa Terra sem rotação (Hadley)
O ar equatorial mais aquecido subiria e se deslocaria para os pólos. Eventualmente esta
corrente em alto nível atingiria os pólos, onde ela desceria, se espalharia na superfície e
retornaria ao equador. Quando o ar polar se aproximasse do equador, se aqueceria e subiria
novamente. Portanto, a circulação proposta por Hadley para uma Terra sem rotação tem ar
superior indo para os pólos e ar na superfície indo para o equador. Quando se inclui o efeito da
rotação da Terra, a força de Coriolis faria com que os ventos em superfície se tornassem mais
ou menos de leste para oeste e os de ar superior de oeste para leste. Isto significa que os
ventos de superfície soprariam contra a rotação da Terra, que é de oeste para leste. Esta é
uma situação impossível, por que os ventos de superfície teriam um efeito de freiamento sobre
a rotação da Terra. A energia cinética dos ventos se converteria em calor de atrito e os ventos
se desacelerariam. Portanto, corrente de leste em uma latitude precisa ser equilibrada por
corrente de oeste em outra. Além disso, o sistema convectivo simples de Hadley, não concorda
com a distribuição observada de pressões sobre a Terra.
Na década de 1920 foi proposto um sistema de três células de circulação em cada hemisfério
para a tarefa de manter o balanço de calor na Terra. Embora este modelo tenha sido modificado
para se ajustar às mais recentes observações em ar superior, ele é, apesar de tudo, ainda útil.
A figura 8.2 ilustra o modelo de três células e os ventos resultantes na superfície. Note que
estes ventos tem componente zonal maior que o componente meridional.
Na zona entre o equador e aproximadamente 30° de latitude a circulação se dirige para o
equador na superfície e para os pólos em nível superior, formando a chamada célula de Hadley.
Acredita-se que o ar quente ascendente no equador, que libera calor latente na formação de
nuvens cumulus profundas, forneça a energia para alimentar esta célula. Estas nuvens também
fornecem a precipitação que mantém as florestas tropicais. Quando a circulação em alto nível
se dirige para os pólos, ela começa a subsidir numa zona entre 20° e 35°de latitude. Dois
fatores são considerados na explicação dessa subsidência.

Primeiro, quando a corrente de ar se afasta da região equatorial, onde a liberação de calor
latente de condensação mantém o ar quente e em flutuação, o resfriamento radiativo produziria
um aumento da densidade em alto nível. Segundo, como a força de Coriolis se torna mais forte
para latitude crescente, os ventos são desviados para uma direção quase zonal quando atingem
25° de latitude. Isto causa uma convergência de ar em altitude, e consequentemente
subsidência. O ar subsidente é relativamente seco, pois perdeu sua umidade próximo ao
equador. Além disso, o aquecimento adiabático durante a descida reduz ainda mais a umidade
relativa do ar. Conseqüentemente, esta zona de subsidência é a zona em que se situam os
desertos tropicais. Os ventos são geralmente fracos e variáveis próximos das zonas de
subsidência, que configuram zonas de alta pressão subtropicais, no Hemisfério Norte e no
Hemisfério Sul. Do centro dessas zonas de alta pressão, a corrente na superfície se divide num
ramo que segue em direção aos pólos e num ramo que segue para o equador. O vento para o
equador é desviado pela força de Coriolis, adquirindo um componente para oeste, formando os
ventos alísios. No HN, os alísios vem de nordeste e no HS de sudeste. Eles se encontram
próximo ao equador, numa região de fraco gradiente de pressão, que constitui a zona de baixa
pressão equatorial.

Fig. 8.2 - Circulação global idealizada no modelo de circulação de três células.
No modelo de três células a circulação entre 30° e 60° de latitude é oposta à da célula de
Hadley. A corrente na superfície é para os pólos e, devido à força de Coriolis, os ventos tem um
forte componente de oeste, formando os ventos de oeste em latitudes médias, que são mais
variáveis que os ventos alísios. Examinando o modelo de três células na figura 8.2, podemos ver
que a circulação em altitude em latitudes médias é dirigida para o equador, e portanto, a força
de Coriolis produziria um vento de leste. Contudo, desde a 2ª Guerra Mundial, numerosas

observações indicaram que há vento de oeste em altitude, assim como na superfície, em
latitudes médias. Portanto, a célula central nesse modelo não se ajusta completamente às
observações. Devido a esta complicação e à importância da circulação em latitudes médias em
manter o balanço de calor na Terra, os ventos de oeste serão considerados com mais detalhe
em uma seção posterior.
A circulação em altas latitudes é pouco conhecida. Acredita-se que a subsidência nas
proximidades dos pólos produz uma corrente superficial em direção ao equador, que é
desviada, formando os ventos polares de leste, em ambos os hemisférios. Quando estes frios
ventos polares se movem para o equador, eles eventualmente encontram a corrente de oeste
de latitudes médias, que é mais quente. A região na qual estas duas correntes se encontram é
uma região de descontinuidade, chamada frente polar.

DISTRIBUIÇÕES OBSERVADAS DE VENTO E PRESSÃO NA SUPERFÍCIE
Conforme já parcialmente mencionado na seção anterior, a circulação planetária é
acompanhada por uma distribuição compatível de pressão na superfície. Vamos agora
considerar a relação entre os ventos médios na superfície e essa distribuição de pressão. Para
simplificar a discussão, inicialmente examinaremos a distribuição idealizada de pressão que
seria esperada se a superfície da Terra fosse uniforme. Teríamos então faixas zonais de alta e
baixa pressão, conforme mostrado na figura 8.3a. Próximo ao equador, o ar convergente de
ambos os hemisférios é associado com a baixa equatorial. A região de maior precipitação
encontra-se aí, devido ao encontro dos alísios, e é denominada zona de convergência
intertropical (ZCIT). Nas faixas em torno de 20° a 35° de latitude (norte e sul), onde se originam
os alísios e os ventos de oeste, estão localizadas as zonas subtropicais de alta pressão. São
regiões de subsidência e vento divergente. Na região em torno de 50° a 60° de latitude, na zona
da frente polar, os ventos polares de leste e os ventos de oeste de latitudes médias se
encontram para formar uma zona de convergência conhecida como baixa subpolar. Finalmente,
junto dos pólos estão as altas polares das quais se originam os ventos polares de leste.

Fig. 8.3 - (a) Distribuição idealizada zonal de pressão.

(b) "Quebra" desta distribuição zonal causada pela distribuição dos continentes.
Contudo, a única distribuição zonal de pressão que existe, na realidade está na baixa subpolar
no Hemisfério Sul, onde o oceano é contínuo. Numa extensão menor, a baixa equatorial também
é maior ou menos zonal. Em outras latitudes, particularmente no HN, onde há uma proporção
maior de terra, esta distribuição zonal é substituída por células semipermanentes de alta e
baixa pressão (Fig. 8.3b). Esta distribuição é ainda complicada por grandes variações sazonais
de temperatura, que servem para fortalecer ou enfraquecer estas células de pressão. Como
conseqüência, as configurações de pressão na Terra variam consideravelmente durante o
curso de um ano. Uma aproximação melhor da distribuição global de pressão e ventos
resultantes é mostrada na figura 8.4.

Fig. 8.4 - (a) Pressão e circulação na superfície em janeiro.
(b) Pressão e circulação na superfície em julho.
Note que as configurações de pressão são celulares ao invés de zonais. As configurações mais
relevantes são as altas subtropicais. Estes sistemas estão centrados entre 20° e 35° de

latitude, sobre todos os maiores oceanos. É possível notar também que as altas subtropicais
estão situadas mais para leste destes oceanos, particularmente no Pacífico Norte e Sul e
Atlântico Norte. Este fato afeta bastante os climas na costa oeste dos continentes adjacentes.
Se compararmos as figuras 8.4a e 8.4b, vemos que algumas células de pressão são
configurações mais ou menos permanentes, como as altas subtropicais, e podem ser vistas em
janeiro e julho. Outras, contudo, são sazonais, como a baixa no sudoeste dos Estados Unidos em
julho ou a baixa no Brasil Central em janeiro. A variação sazonal é mais evidente no HN.
Relativamente pouca variação de pressão ocorre do inverno para o verão no HS, o que pode ser
atribuído à dominância da água. As variações mais notáveis são os deslocamentos sazonais de
5° a 10° em latitude das altas subtropicais, que acompanham a incidência vertical dos raios
solares.
As maiores variações observadas devem-se às flutuações sazonais de temperatura sobre os
continentes, especialmente aqueles em latitudes médias ou maiores.
No HN em janeiro (inverno) há uma forte alta sobre a Eurásia e uma alta mais fraca sobre a
América do Norte. As altas subtropicais nos oceanos se enfraquecem, embora mantenham sua
identidade. Aparecem duas células ciclônicas: as baixas das Aleutas e da Groenlândia. Altas
temperaturas na superfície dos continentes no verão geram baixas que substituem as altas do
inverno. Uma delas se desenvolve no norte da Índia e outra no sudoeste dos Estados Unidos.
Além disso, pode-se notar que durante o verão as altas subtropicais no HN são mais intensas
que durante o inverno.
No HS, no verão, ocorrem três centros de alta pressão subtropical localizados sobre o
Atlântico, Pacífico e Índico. Estes centros quase se tocam, caracterizando quase uma faixa
subtropical de altas pressões. Na região de baixas pressões do equador ocorrem três centros
de baixa: na América do Sul, África do Sul e Indonésia. No inverno, a faixa subtropical de altas
pressões apresenta os centros sobre o Atlântico, Pacífico e Índico mais intensos e um quarto
centro sobre a Austrália.
Um aspecto importante a ressaltar é a migração sazonal da ZCIT, que acompanha a migração da
zona de baixa pressão equatorial. Estes movimentos são maiores sobre os continentes que
sobre os oceanos, devido à maior estabilidade térmica dos oceanos.

OS VENTOS DE OESTE
As observações de ar superior indicam que na maior parte das latitudes, exceto próximo ao
equador, onde a força de Coriolis é fraca, os ventos na troposfera média e superior são de
oeste.

POR QUE DE OESTE?
Relembremos, da lei dos gases, que o ar frio é mais denso que o ar quente. Portanto, a pressão
do ar decresce mais rapidamente numa coluna de ar frio que numa coluna de ar quente. A
figura 8.5 mostra a distribuição de pressão resultante com a altura. Esta figura é uma secção
transversal vertical através do Hemisfério Sul. A região quente equatorial está no lado direito
do desenho e a região polar fria no lado esquerdo. As linhas representam a distribuição da
média longitudinal da pressão com a altura e para simplificar a presente discussão, a pressão
na superfície foi considerada a mesma em todas as latitudes. Sobre o equador, onde a
temperatura é maior, a pressão decresce mais lentamente com a altura do que sobre as
regiões polares. Consequentemente, em altitude a pressão é maior sobre os trópicos e menor
sobre os pólos. Portanto, o gradiente de pressão resultante em altitude é dirigido dos pólos
para o equador, sendo então a força de gradiente de pressão
dirigida
do equador para os pólos. Adicionando o efeito da força de Coriolis, que se opõe à força de
gradiente de pressão, chega-se ao vento geostrófico, de oeste para leste (saindo da página).
Como o gradiente de pressão equador-pólo tem tipicamente a distribuição mostrada, ventos de
oeste em altitude deveriam ser esperados e geralmente são observados. Pode-se notar
também que o gradiente norte-sul de pressão aumenta com a altitude, o que implica que o vento
também aumenta com a altitude. Este aumento continua somente até a tropopausa. Lá os
gradientes de temperatura são invertidos (é mais quente sobre os pólos). Assim, os ventos de
oeste alcançam um máximo no topo da troposfera e decrescem para cima.

Fig. 8.5 - Secção mostrando o gradiente de pressão em altitude que é responsável pela
gerações dos ventos de oeste em latitudes médias.

CORRENTES DE JATO
Já é evidente, a partir das discussões anteriores, que contrastes de temperatura na superfície
produzirão maiores gradientes de pressão em altitude e conseqüentemente ventos mais
rápidos em ar superior. Como no inverno os contrastes de temperatura são grandes em
latitudes médias, podem esperar-se ventos de oeste mais fortes no inverno, o que é confirmado
pelas observações. Acima de grandes contrastes de temperatura existem correntes muito
fortes, denominadas correntes de jato.
Grandes contrastes de temperatura ocorrem ao longo de frentes. Nas latitudes médias e altas
encontra-se um jato associado à frente polar, que está entre os ventos polares de leste e os
ventos mais quentes de oeste. É o chamado jato polar (Fig. 8.6).
O jato polar tem um papel muito importante no tempo em latitudes médias. Além de fornecer
energia à circulação de tempestades na superfície, ele também dirige suas trajetórias.
Consequentemente, o seu monitoramento é importante para a previsão de tempo.
O jato polar apresenta velocidade média de 125 km/h no inverno e aproximadamente a metade
no verão. A velocidade pode chegar a 350 km/h. A diferença sazonal é devida ao gradiente mais
forte de temperatura que existe em latitudes médias durante o inverno. Durante o inverno, o
jato polar pode desviar-se em direção ao equador até 30° de latitude. No verão, sua posição
média é usualmente em torno de 50°de latitude. Como a frente polar, o jato polar não é
uniformemente bem definido ao redor do globo. Onde a frente polar é bem definida, com
grandes gradientes de temperatura, os ventos no jato são acelerados. O jato não tem uma
trajetória retilínea leste-oeste, mas apresenta ondulações, com grande componente norte-sul.

Fig. 8.6 - Secção transversal vertical através do HN mostrando a posição do jato polar
acima da frente polar (Jp) e do jato subtropical (JT)

O papel do jato polar na geração e manutenção de tempestades em escala sinótica está ligado à
produção de convergência e divergência em nível superior quando o ar é acelerado e
desacelerado ao entrar e sair de faixas de máxima velocidade do jato. Onde o jato produz
divergência em altitude ele contribui para o desenvolvimento de ciclones que se formam e
deslocam ao longo da frente polar.
O jato polar não é a única corrente de jato. O jato subtropical ocorre próximo à descontinuidade
da tropopausa, em torno de 25° de latitude, no extremo da célula de Hadley (Fig. 8.6). Ele está
localizado a aproximadamente 13 km de altitude. É mais forte e menos variável em latitude que o
jato polar.

ONDAS NOS VENTOS DE OESTE
É importante lembrar que o jato polar faz parte dos ventos de oeste. O jato descreve como o
núcleo mais rápido dos ventos de oeste se desloca. Estudos dos mapas de nível superior
revelam que os ventos de oeste seguem percursos ondulados que podem ter grandes
comprimentos de onda. As ondas mais longas, chamadas ondas de Rossby, tem comprimentos
de 4000 a 6000 km, de modo que três a seis ondas circulam a Terra (Fig. 8.7). As ondas de
Rossby caracterizam os ventos de oeste acima de 500 mb, pois abaixo deste nível as ondas são
distorcidas um pouco pelo atrito e pela topografia da Terra. Embora o ar flua para leste ao
longo deste percurso ondulado, estas ondas longas tendem a permanecer na mesma posição ou
a mover-se lentamente. Além das ondas de Rossby, há ondas mais curtas na média e alta
troposfera, superpostas sobre as ondas de Rossby. Estas ondas mais curtas são
freqüentemente associadas com ciclones na superfície e, como estes, essas ondas se deslocam
de oeste para leste em torno do globo com velocidades de até 15° de longitude por dia.

Fig. 8.7 - Em ar superior, na média e alta troposfera, os ventos de oeste apresentam
uma trajetória ondulada, de cristas e cavados.
Para entender melhor esta corrente ondulada, vamos examinar um mapa de ar superior, que
apresenta um mapa de isolinhas de altura da superfície de 500 mb. Na realidade, existe uma
relação linear simples entre estas isolinhas e isóbaras, de modo que elas dão uma indicação da

variação de pressão (Fig. 8.8). Isolinhas de maior valor indicam pressões maiores. Note que a
altura da superfície de 500 mb decresce para o pólo, como foi mencionado anteriormente.

Fig. 8.8 - Carta simplificada das isolinhas de altura da superfície de 500 mb. Note a
posição da crista (alta) e do cavado (baixa)
Este fato concorda com a direção oeste do vento, se ele é aproximadamente geostrófico (o que
é verdadeiro nos trechos mais retilíneos; nas curvas temos vento gradiente, que segue a
direção do geostrófico, paralelamente às isóbaras ou isolinhas de altura). O vento é
aproximadamente paralelo às isolinhas, com velocidade proporcional ao espaçamento entre
elas (que indica o gradiente de pressão). Note o padrão ondulatório das linhas. Embora este
mapa esteja abaixo da altitude do centro do jato, a posição do jato em 500 mb pode ser
estimada das velocidades dos ventos (está à direita da baixa pressão).
As ondas nos ventos de oeste tem papel importante no transporte de calor entre latitudes mais
baixas e mais altas. Quando estudamos a circulação média global, vimos que, embora o vento
tenha algum componente meridional junto ao equador, na maioria das latitudes a média era
quase zonal, por causa da força de Coriolis.
Na figura 8.8 a área sombreada representa ar frio que é limitado pela frente polar ao sul. Podese ver também que a frente polar é deslocada com a corrente ondulada do jato. Deve-se
lembrar que os ventos e gradiente de temperatura na superfície serão um pouco diferentes
daqueles em altitude. Observe que onde o jato se desvia para o equador é produzida uma baixa
(ou um cavado), que permite que o ar frio se mova para o sul. Por outro lado, um desvio em
direção ao pólo produz uma crista de alta pressão que conduz ar mais quente para o pólo. (No

HS a configuração seria simétrica). Observe também que de um lado de uma onda, ar quente é
dirigido para o pólo, enquanto do outro lado ar frio é dirigido para o equador. Assim, a
configuração ondulatória dos ventos fornece um importante mecanismo para transferência de
calor através das latitudes médias. Em adição, ciclones e anticiclones ajudam na redistribuição
de energia. Imagine a circulação horária em torno de um ciclone no HS; a parte leste leva ar
quente para sul enquanto a parte oeste leva ar frio para o equador.
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