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Resumo. Este curso tem o objetivo de estimular estudantes e profissionais ligados à área de 
educação a se interessarem e compreender melhor temas ligados à Meteorologia e sua relação com 
as Ciências Ambientais. Para tanto, apresenta-se o clima da Terra e sua evolução, além de 
fenômenos naturais que provocam mudanças no meio ambiente. Apresenta-se também a influência 
do homem no equilíbrio natural, analisando-se os impactos da intensificação do efeito estufa, do 
aumento da poluição atmosférica, das queimadas, dos desmatamentos, da urbanização, entre 
outros, e quais as conseqüências destas alterações no meio ambiente. 
 
Palavras-chaves: meteorologia, clima, meio ambiente, mudanças climáticas naturais e 
antropogênicas, alterações no meio ambiente. 
 
 
1. Introdução 
 
 Uma das maiores preocupações do século XXI é a disponibilidade de água para o consumo 
humano, a geração de energia e a preservação do meio ambiente. Por este motivo a Meteorologia e 
a previsão meteorológica têm grande importância inclusive com valor estratégico para a 
humanidade. A Meteorologia, ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, vem cada vez mais 
fazendo parte do dia a dia das pessoas. O objetivo deste tópico é estimular os estudantes 
participantes a se interessarem por temas ligados à Meteorologia e sua relação com as Ciências 
Ambientais. Para tanto, este curso inicia-se com uma breve introdução sobre o clima da Terra e sua 
evolução, onde são apresentados fenômenos naturais que provocam mudanças no meio ambiente. 
Apresenta-se também a influência do homem no equilíbrio natural, analisando-se os impactos do 
aumento da poluição atmosférica, das queimadas, do desmatamento, da urbanização e quais serão as 
conseqüências destas alterações no meio ambiente. Por fim, apresenta-se como atualmente são 
feitas as previsões de tempo e de clima. 
 
 
2 – O clima da Terra 
 

O clima da Terra é determinado por diversos fatores, tanto internos quanto externos. 
Podemos citar como fatores externos, por exemplo, a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol 
e a sua órbita em relação ao mesmo. As estações do ano são determinadas pela inclinação do eixo 
de rotação da Terra e pela trajetória da Terra em relação ao Sol. 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. 
 
 Existem ainda fatores internos, como a distribuição dos continentes, a disponibilidade de 
fontes de umidade, relevo, vegetação, etc. 
 

 
 



 A composição do ar seco da atmosfera terrestre é de cerca de: 78% de nitrogênio, 21% de 
oxigênio, 0,93% de argônio, 0,03% de dióxido de carbono e demais gases com menor concentração, 
tais como neônio, hélio, metano, kriptônio, hidrogênio, ozônio, etc. 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 têm pouca influência sobre os 
fenômenos do tempo. A importância de um gás ou aerossol atmosférico (partícula em suspensão na 
atmosfera, como por exemplo, poeira, pólen, etc, em estado líquido ou sólido) não está relacionada 
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. Por exemplo, embora constitua apenas 0,03% da atmosfera, o 
dióxido de carbono é essencial para a fotossíntese. Além disso, por ser um eficiente absorvedor da 
radiação 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. Da mesma 
forma o vapor d’água é um eficiente absorvedor da radiação de onda longa emitida pela Terra e 
também de alguma energia solar. É um dos mais variáveis gases na atmosfera e junto com o dióxido 
de carbono, o vapor d’água atua como uma espécie de manta para reter o calor na baixa atmosfera, 
o que conhecemos como efeito estufa natural. A figura 2.1 ilustra o balanço de energia no sistema 
Terra-atmosfera. 
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Figura 2.1 – balanço de energia no sistema Terra-atmosfera. Valores em %. 
 
 O fluxo de energia se inicia a partir da energia solar (raios ultravioleta). Considerando que 
100% de energia solar chega no topo da atmosfera, cerca de 30% é devolvida para o espaço através 
da radiação retrodifundida pelo ar (6%), radiação refletida pelas nuvens (20%) e refletida pela 
superfície terrestre (4%). Destes 70% de radiação solar que penetra na atmosfera, cerca de 16% é 
absorvido pelo ozônio, vapor d’água e aerossóis e 3% é absorvido pelas nuvens, chegando então à 
superfície cerca de 51% da energia solar. Destes 51%, 23% é emitido para a atmosfera como calor 
latente, 7% como calor sensível e 21% pela radiação infravermelha da superfície (radiação de onda 
longa ou radiação terrestre). Destes 21%, cerca de 15% são absorvidos principalmente pelo vapor 
d’água e pelo dióxido de carbono, restando então 6% que retorna para o espaço. A absorção da 
radiação solar pelo vapor d’água, ozônio e aerossóis, mais a absorção da radiação infravermelha da 
superfície, mais o calor sensível somam 38% de radiação terrestre que é emitida para o espaço. A 
absorção desta radiação e emissão na atmosfera é conhecida como efeito estufa. Se não houvesse 
esta absorção de radiação por causa dos gases, principalmente por causa do vapor d’água e do 
dióxido de carbono (que são chamados gases estufa), a Terra teria temperatura média de –18ºC. No 
entanto, por causa desta absorção e emissão, a temperatura média da Terra é de cerca de 15ºC, ou 
seja, há uma diferença de 33ºC. O calor latente e a absorção da energia solar somam 26%. Com 
isso, há um equilíbrio, pois a energia que está entrando no sistema Terra-atmosfera é exatamente 
igual à quantidade de energia que está saindo, ou seja, a Terra não está nem esfriando nem 
aquecendo, há um equilíbrio. No entanto, se aumentarmos a concentração, por exemplo, de dióxido 
de carbono, muito deste gás adicional será absorvido pelas plantas, mas em torno de 50% 
permanecerá no ar, o que pode levar a um aquecimento da baixa atmosfera (aumento do efeito 
estufa) e portanto pode produzir mudanças climáticas. 
 
 A atmosfera existe por causa da força gravitacional da Terra que faz com que os gases 
fiquem concentrados principalmente próximo da superfície. O decréscimo da densidade do ar com a 
altura é bastante rápido, de modo que na altitude de 16 km a densidade já é cerca de 10% da 
densidade ao nível do mar. A atmosfera é subdividida em camadas, sendo a camada inferior 
chamada de troposfera, que se estende desde a superfície até uma altitude média de 12 km 
(aproximadamente 20 km no equador e aproximadamente 8 km nos pólos). Nesta camada a 
temperatura decresce com a altitude. É nesta camada que ocorrem essencialmente todos os 
fenômenos meteorológicos que caracterizam o tempo. Existe ainda a estratosfera que se estende até 
 
 



cerca de 50 km e onde a temperatura aumenta com a altura por causa da absorção da radiação 
ultravioleta do sol pelo ozônio; a mesosfera que se estende até cerca de 80 km e onde a temperatura 
diminui com a altura; e acima da mesosfera existe a última camada chamada de termosfera que se 
estende até o espaço e 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. 
 

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 Terra-atmosfera e 
convertida em outras formas de energia como, por exemplo, calor e energia para circulação 
atmosférica. 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. A atmosfera possui uma circulação média chamada 
circulação geral da atmosfera. Em cada Hemisfério existem três células de circulação (Hadley, 
Ferrel e Polar) que têm a tarefa de manter o balanço de calor na Terra. Na zona entre o equador e 
aproximadamente 30º de latitude norte ou sul a circulação se dirige para o equador na superfície e 
para os pólos em nível superior da troposfera, formando a chamada célula de Hadley. O ar quente 
ascendente no equador fornece energia para alimentar esta célula de circulação. O ar é descendente 
numa zona entre 20º e 35º de latitude. A circulação entre 30º e 60º de latitude é oposta à da célula 
de Hadley. No caso da célula Polar, a circulação é semelhante á da célula de Hadley, com ar 
descendente nos pólos e ar ascendente em torno de 60º de latitude. 
 

Figura 2.2 – Circulação geral da atmosfera. Figura esquemática. 
 
 A importância da circulação geral da atmosfera está no fato que estamos imersos num 
imenso fluido chamado atmosfera e portanto se há alterações em algum ponto deste fluido, estas 
podem influenciar regiões remotas. 
 
 
3 – Mudanças climáticas naturais 
3.1 – A deriva dos continentes 
 

Mudanças climáticas naturais sempre ocorreram na Terra. As mudanças de configuração dos 
continentes e oceanos ocasionam mudanças climáticas significativas para o planeta. O planeta Terra 
não é um corpo estático, pelo contrário, ele esteve e continua sob intensa atividade. Idéias 

 
 



científicas sobre a evolução da Terra começaram a surgir há cerca de 200 anos atrás, mas até o 
início do século passado acreditava-se que a distribuição dos continentes e oceanos era 
essencialmente a mesma. 
 

Em 1912, Alfred Lothar Wegener publicou o seu primeiro trabalho sobre a deriva dos 
continentes, propondo que há cerca de 200 milhões de anos atrás todas as massas emersas de terra 
estariam reunidas em um único super-continente chamado de Pangea, envolto por um mar 
universal, chamado de Panthalassa. A diferença em relação a outros trabalhos é que, Wegener 
construiu uma teoria consubstanciada em argumentos sólidos e dados levantados por diversas áreas 
do conhecimento científico: geografia, geologia, biologia e climatologia. 

 
Figura 3.1.1: Pangea e Panthalassa. Configuração dos continentes e oceanos há cerca de 
200 milhões de anos atrás. Fonte: Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. 
 

Inspirados na idéia de Wegener muitos outros geocientistas aprimoraram a reconstituição do 
movimento dos continentes, organizando a seguinte seqüência de eventos: 
 
- Tempo anterior a 300 milhões de anos atrás: outras formas continentais em movimento; 
- Entre 300 e 225 milhões de anos atrás: formação de um só continente – Pangea – cercado 

por um só oceano chamado de Panthalassa; 
- Entre 200 e 180 milhões de anos atrás: início da separação dos blocos Gondwana e Laurásia 

e rompimento do Gondwana em dois sub-blocos: 1) África – América do Sul e 2) Antártica 
– Índia – Austrália. Avanço do Mar de Tétis entre os blocos sub-divididos; 

- 135 milhões de anos atrás: início do rompimento da América do Sul da África e separação 
da Índia do sub-bloco 2, descrito acima; 

- 65 milhões de anos atrás aos dias de hoje: movimento de rotação da África para o norte, 
indo de encontro a Eurásia, choque da Índia com a Ásia; separação da América do Norte da 
Eurásia; separação da Austrália da Antártica. 

 

 
 



Figura 3.1.2: Configuração dos continentes e oceanos em 225, 200, 135, 65 milhões de 
anos atrás e configuração atual. Fonte: Silva, 2001. 
 
3.2 – Evolução da circulação oceânica e do clima 
 
 Como os continentes ocuparam posições diferentes na superfície da Terra, a distribuição das 
zonas climáticas e a circulação oceânica eram diferentes no passado. 
 
 Teorias da evolução estelar sugerem que o Sol teria sido mais fraco nos primeiros bilhões de 
anos da história da Terra. Todavia, através de evidências da cobertura de gelo, sabe-se que o planeta 
não estava significativamente frio, pois possivelmente havia um forte efeito estufa, dirigido pelo 
CO2 e H2O que compensava a reduzida radiação solar. A Figura 3.2.1 mostra a evolução da Terra 
entre cerca de 4,6 bilhões de anos atrás e 545 milhões de anos atrás. Pode-se observar nesta figura a 
diminuição da quantidade de CO2 e, portanto, da temperatura. Observa-se ainda o aumento do 
brilho solar. O surgimento dos oceanos, se deu por volta de 4,4 bilhões de anos atrás. 
 

 
Figura 3.2.1: Evolução da Terra entre 4,6 bilhões de anos atrás e 545 milhões de anos. 
Fonte: The Blue Planet Figures. 
 
 



 
 Todavia, a era Pré-Cambriana, que vai de aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás até 
cerca de 570 milhões de anos atrás e que corresponde a cerca de 85% da história da Terra, é muito 
pouco conhecida, isto provavelmente porque as possíveis evidências do clima neste período foram 
removidas pelos subseqüentes episódios climáticos ou ainda, porque a existência de espécies vivas 
com esqueletos que se tornaram fósseis somente teve início no final desta era. 
 
 O Phanerozóico cobre os últimos 570 milhões de anos da história da Terra, e é marcado por 
três eras sendo: 1) O Paleozóico entre 570 e 225 milhões de anos atrás, 2) O Mesozóico entre 225 e 
65 milhões de anos atrás e 3) o Cenozóico entre 65 milhões de anos atrás até o presente. Cada era é 
dividida em períodos distintos, e cada período é dividido em um número de épocas. O período 
geológico mais recente é o Quaternário que é subdividido em Pleistoceno (2 milhões de anos atrás 
até 10 mil anos atrás) e Holoceno (10 milhões de anos atrás até o presente). A Tabela 3.2.1, mostra 
a evolução geológica da Terra. 
 

 
Tabela 3.2.1 – evolução geológica da Terra. Fonte: Bigg. 
 
 Os mais prováveis candidatos como forçantes do clima em longo termo inclui a deriva dos 
continentes, o crescimento de montanhas que podem afetar os padrões de circulação atmosférica e 
os movimentos das massas continentais para altas latitudes que pode iniciar um forte feedback entre 
o gelo e o albedo. 
 
 Durante os períodos Pré-Cambriano e Cambriano, estima-se que a temperatura estava mais 
alta do que os dias atuais, em resposta a maior atividade vulcânica e maior quantidade de CO2 na 
atmosfera, e havia, em média mais precipitação o que levaram a um aumento do nível médio do 
mar, conforme pode ser observado na Figura 3.2.2. Estima-se que a concentração de CO2 na 
atmosfera era cerca de 10 vezes maior do que os dias atuais. 
 

 
 



 
Figura 3.2.2 – Evolução da temperatura global média, precipitação global média e nível 
médio do mar global. Fontes: Bigg e Silva. 
 
 Em aproximadamente 250 milhões de anos atrás houve a formação da Pangea. É quando 
todas as áreas continentais parecem ter se formado. Neste período houve uma diminuição 
significativa do nível do mar (Figura 3.2.2), que provavelmente esteve associado com um aumento 
significativo de gelo nas altas latitudes. 
 
 Entre cerca de 200 milhões de anos atrás e o final do Cretáceo (136 a 65 milhões de anos 
atrás) o clima da Terra era praticamente uma conseqüência da “quebra” da Pangea. No Cretáceo 
houve a formação do Oceano Atlântico, o surgimento temporário do Mar Tropical de Tétis 
conectando os Oceanos Tropicais, o movimento do platô Antártico em direção ao Pólo Sul e o 
movimento das placas da moderna África, Índia e Austrália para o norte. Há cerca de 100 milhões 
de anos houve o mais recente aquecimento e provavelmente o clima global não tinha gelo 
superficial. Analisando-se a Figura 3.2.3, nota-se que a temperatura no Cretáceo era maior do que 
hoje em dia, sobretudo nas altas latitudes, o que indica uma diminuição significativa ou a ausência 
de gelo nestas latitudes. Acredita-se que a quantidade de CO2 na atmosfera era de 2 a 10 vezes 
maior do que hoje o que pode justificar a temperatura ser mais alta do que hoje em dia. O nível do 
mar estava mais elevado, e cerca de 15 a 20% da superfície atual estava submersa.  

 
 



Figura 3.2.3 – Temperatura média zonal no Cretáceo e nos dias atuais. Fonte: Global 
Climate Change Student Guide. 
 
 O Cenozóico – 65 milhões de anos até hoje – é dividido em Terciário – 65 a 2 milhões de 
anos atrás e Quaternário – 2 milhões de anos atrás até hoje em dia. O Terciário foi caracterizado por 
uma lenta tendência de formação das calotas polares. Ocorreu um decréscimo do CO2 atmosférico 
neste período por causa da diminuição da atividade vulcânica. No início do Terciário, ou seja, no 
Eoceno (55 a 50 milhões de anos atrás) todavia, as temperaturas do ar e do mar aumentaram, 
provavelmente por causa de um aumento da atividade tectônica neste período com um aumento do 
efeito estufa devido à maior concentração de CO2 na atmosfera por causa da intensa atividade 
vulcânica. Muito da mudança do clima neste período foi devido à variação tectônica da geografia da 
Terra. Houve a formação dos novos supercontinentes: Eurásia/África e Américas. Houve o 
fechamento do Mar Tropical Tétis há cerca de 30 milhões de anos atrás. Os Alpes há cerca de 20 
milhões de anos atrás e o Himalaia há cerca de 15 milhões de anos atrás elevaram-se pela colisão da 
África e Índia, respectivamente, com a Eurásia. O Oceano Sul foi aberto pelo deslocamento para o 
norte da Austrália há cerca de 20 milhões de anos atrás e o istmo do Panamá foi fechado há cerca de 
4 milhões de anos. É neste período que o Oceano Atlântico expande-se significativamente e há o 
desenvolvimento das correntes oceânicas.  
 

Em cerca de 30 milhões de anos houve o desenvolvimento das geleiras na Antártica. Entre 
15 e 10 milhões de anos houve o deslocamento para o norte da Austrália e a formação definitiva da 
corrente circumpolar isolando a Antártica climaticamente das condições mais quentes ao norte. Em 
cerca de 10 milhões de anos atrás houve um resfriamento significativo o que contribuiu para um 
aumento do volume de gelo na Antártica. As razões para tal resfriamento ainda são desconhecidas. 
Em aproximadamente 5,5 milhões de anos houve uma rápida extensão do gelo Antártico o que 
ocasionou a diminuição do nível do mar em aproximadamente 50 metros isolando o Mar do Japão e 
o Mediterrâneo ficou seco. Houve uma diminuição geral da salinidade do mar em aproximadamente 
6%. A partir de 2 milhões de anos atrás a circulação oceânica é praticamente a mesma dos dias. 

 
 Há cerca de 2,4 milhões de anos atrás já havia mantos de gelo nos continentes do Hemisfério 
Norte. A partir daí observam-se alternâncias rítmicas com um período próximo de 41.000 anos. 
Essa situação de oscilações freqüentes e relativamente pouco intensas vai até cerca de 900.000 mil 
anos atrás. A partir daí, as oscilações frias tornam-se muito mais intensas e o respectivo período 
passa a rondar os 100.000 anos. Essas variações, que são deduzidas da análise dos isótopos de 
oxigênio dos sedimentos de fundo marinho, vêm comprovar a influência que as variações na órbita 
da Terra, e as conseqüentes variações da quantidade de calor que é recebida nos diferentes locais, 
 
 



devem ter na determinação das variações climáticas do passado. Com a variação da radiação solar 
por motivos astronômicos há uma variação no volume de gelo e conseqüentemente na temperatura 
global. A teoria matemática do clima baseada nas variações sazonais e latitudinais da radiação solar 
recebida pela Terra é conhecida como Teoria de Milankovitch, descoberta pelo sérvio Milutin 
Milankovitch no início do século passado.  
 
 A Teoria de Milankovitch está baseada nas variações cíclicas de 3 elementos o que ocasiona 
variações na quantidade de energia solar que chega a Terra: 
 

1) Precessão: mudanças na orientação do eixo rotacional da Terra. Estas mudanças alteram as 
datas do periélio e do afélio e, portanto aumentam o contraste sazonal em um Hemisfério e 
diminui em outro. O período médio é de 23.000 anos; 

 
2) Mudanças na obliqüidade: mudança na inclinação do eixo da Terra. Estas influenciam na 

magnitude da mudança sazonal, ou seja, quando a inclinação é maior as estações são mais 
extremas (os invernos são mais frios e os verões mais quentes) e quando a inclinação é 
menor as estações são mais suaves em ambos os Hemisférios. Atualmente a inclinação é de 
23,5o. O período médio é de 41.000 anos, variando entre as inclinações de 21,5o e 24,5o. 
Quando os verões são mais frios, significa que há maior permanência de neve e gelo nas 
altas latitudes o que contribui para um feedback positivo, ou seja, mais neve, significa 
albedo maior e portanto maior resfriamento; 

 
3) Variações na ecentricidade: a ecentricidade está relacionada com a órbita da Terra em 

relação ao Sol ser mais elíptica (alta ecentricidade) ou mais circular (baixa ecentricidade). 
Atualmente existe uma diferença de 3% entre a maior aproximação (periélio) e o afélio. Esta 
diferença na distância significa 6% da insolação entre janeiro e julho. Quando a órbita está 
mais elíptica a diferença da insolação é da ordem de 20 a 30% entre janeiro e julho. O 
período é de 90.000 a 100.000 anos. 

 
 

Juntos, os períodos destes movimentos orbitais tornaram-se conhecidos como ciclos de 
Milankovitch. A Figura 3.2.4 ilustra os 3 elementos que ocasionam variações na quantidade de 
energia solar que chega a Terra. 
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Figura 3.2.4 – Variações orbitais – precessão, obliqüidade e ecentricidade descritas por 
Milankovitch. Fonte: Earth observatory – NASA. 

 
 Milankovitch, utilizando estas três variações orbitais formulou um modelo matemático que 
fornece a diferença latitudinal na insolação e a correspondente temperatura da superfície. Tentou 
então correlacionar estas mudanças com o crescimento e a retração das Eras Glaciais. Para fazer 
isto, Milankovitch assumiu que as mudanças na radiação em algumas latitudes e estações são mais 
importantes para o crescimento e a diminuição de capas de gelo do que outros parâmetros. Todavia, 
por cerca de 50 anos, a Teoria de Milankovitch foi ignorada. Então, em 1976, um estudo publicado 
na revista Science (Hays et al 1976) examinou os sedimentos de corais nas profundezas do Oceano 
e encontrou que a Teoria de Milankovitch era de fato correspondente aos períodos de mudanças 
climáticas. Este estudo, especificamente, encontrou recordes de mudanças de temperatura desde 
aproximadamente 450.000 anos atrás e estes estavam associados com variações no clima que 
estavam associados às mudanças na geometria (ecentricidade, obliqüidade e precessão) da órbita da 
Terra. Na verdade, as Eras Glaciais tinham ocorrido quando a Terra estava passando por diferentes 
estágios de variações orbitais. 
 
 A Figura 3.2.5 mostra as variações do nível médio do mar nos últimos 900.000 anos. 
Notam-se importantes variações do nível do mar que são resultantes das variações climáticas 
ocorridas. Observa-se que o período médio é de aproximadamente 100.000 anos. Analisando-se os 
últimos 140.000 anos, nota-se que em 125.000 e em 10.000 anos atrás o nível do mar esteve cerca 
de 6 metros mais elevado do que os dias atuais. Sabe-se que a temperatura nestes períodos estava 
cerca de 1 a 3oC maior do que hoje em dia. Possivelmente esta elevação do nível do mar em 
125.000 e 10.000 pode ter sido por causa da menor extensão da Groelândia ou da Antártica. Neste 
período, as zonas climáticas estavam deslocadas em até 10o para o pólo. 
 

 
 



 
Figura 3.2.5 – Variações do nível do mar nos últimos 900 mil anos. Fonte: Araújo. 
 
 
 Observando-se a Figura 3.2.5, nota-se ainda que há uma diminuição do nível do mar entre 
125.000 e cerca de 20.000 anos atrás. Esta mudança está relacionada com uma diminuição da 
quantidade de CO2 e metano, que conduzem a uma diminuição da temperatura (Figura 3.2.6) e 
aumento da quantidade de gelo o que se traduz em diminuição do nível do mar. Sabe-se que o 
oceano atua como um reservatório de carbono. As possíveis explicações para a diminuição do CO2 
podem estar relacionadas a 1) um possível aumento da ressurgência (afloramento de águas 
provenientes das profundezas do oceano) em algumas regiões através de prováveis variações do 
vento, com o transporte de nutrientes para a superfície oceânica, aumento da produtividade 
biológica e diminuição do CO2 atmosférico ou 2) a diminuição do nível do oceano, causaria erosão 
das praias e haveria o transporte de nutrientes para os oceanos aumento a produtividade biológica e 
diminuindo o CO2 atmosférico. 
 

(ºC)(ºC)

 
Figura 3.2.6 – Evolução temporal do CO2 e da temperatura nos últimos 160 mil anos. 
Fonte: The Blue Planet Figures. 
 
 Nos últimos 10.000 anos há uma relativa estabilidade do clima global (Bigg, 1996). Nos 
últimos 5.000 anos o clima foi dominado por variações decadais e centenárias. O período mais frio 
e úmido que o atual ocorreu entre 4500 e 1200 anos atrás, com um período quente em torno de 2000 
anos atrás. No entanto, o papel dos oceanos nestas flutuações não é bem estabelecido.  
 

 
 



A Figura 3.2.7 mostra a evolução da temperatura do ar média global próximo à superfície 
nos últimos 1000 anos. Nota-se que no período medieval há um aquecimento e a partir de cerca do 
ano 1400 inicia-se o que se chama de pequena idade do gelo. Não há evidências do porque disto ter 
ocorrido. Existe apenas um fato que é a reduzida freqüência de El Niños nos séculos 17 e 18. 
 

 
Figura 3.2.7 – Evolução da temperatura do ar média global próximo à superfície nos 
últimos 1000 anos. Escala em Celsius subtraída da temperatura média global do período 
1950-80. Fonte: Bigg. 
 
 
3.3 – Fenômenos El Niño e La Niña – extraído do livro: “O El Niño e Você”. 
 

El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. El Niño 
pode ser chamado também de episódio quente (em inglês: warm episode) no Pacífico. Não é 
somente aquela corrente observada junto à costa peruana, mas sim, é a combinação entre o 
aquecimento anormal do Oceano Pacífico, conjugado com o enfraquecimento dos ventos alísios 
(que sopram de leste para oeste) na região equatorial. Com esse aquecimento do Oceano e com o 
enfraquecimento dos ventos, começam a ser observadas mudanças na circulação da atmosfera, e 
portanto fenômenos como secas e enchentes são observados em várias partes do globo. A figura 
3.3.1 mostra a situação observada em dezembro de 1997, no pico do fenômeno El Niño 1997/98. 

 
Figura 3.3.1: Anomalia de temperatura da superfície do mar em dezembro de 1997. Os tons 
avermelhados indicam regiões com valores acima da média e os tons azulados as regiões com 
valores abaixo da média climatológica. Pode-se notar a região no Pacífico Central e Oriental com 
valores positivos, indicando a presença do El Niño. Dados cedidos gentilmente pelo Dr. John 
Janowiak – CPC/NCEP/NWS/NOAA-EUA. 

 

Outro ponto importante a respeito do fenômeno El Niño é que ele não tem um ciclo bem 
definido. Em geral, entre 2 e 7 anos observa-se a atuação do fenômeno. 

 
 



Os principais impactos do El Niño no mundo são apresentados na figura 3.3.2. 

Figura 3.3.2: Principais impactos do fenômeno El Niño em todo o Globo, no 
período de inverno no Hemisfério Sul (junho-julho-agosto) e verão (dezembro-janeiro-
fevereiro), em relação às chuvas e as temperaturas. Figura gentilmente cedida pelo Dr. Chet 
Ropelewski, Diretor, Climate Monitoring and Dissemination Division do International 
Research Institute for Climate Prediction, Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia 
University, Palisades, Estados Unidos da América. 

 
Sabemos que os principais efeitos do El Niño no país, são: 
 

- Região Norte:  secas de moderadas a intensas no norte e leste da Amazônia. Aumento da 
probabilidade de incêndios florestais, principalmente em áreas de florestas degradadas. 

 
- Região Nordeste:  como no leste da Amazônia, secas de diversas intensidades no norte do 

Nordeste ocorrem durante a estação chuvosa de fevereiro a maio. Sul e oeste da Região não 
são significativamente afetados. Todavia, a Região como um todo é muito influenciada 
também pelas variações que ocorrem no Oceano Atlântico Tropical. 

 
- Região Sudeste:  Moderado aumento das temperaturas médias, principalmente no inverno e 

no verão. Não há padrão característico de mudança das chuvas durante a ocorrência do 
fenômeno, com exceção do extremo sul do Estado de São Paulo. 

 
- Região Centro-Oeste:  Não há evidências de efeitos pronunciados nas chuvas desta Região. 

Tendência de chuvas acima da média climatológica e temperaturas mais altas no sul do 
Mato Grosso do Sul. 

 
- Região Sul:  Precipitações abundantes, principalmente na primavera. Chuvas intensas 

podem ocorrer de maio a julho, como as que ocorreram no ano de 1983. Aumento da 
temperatura média. As frentes frias que vêm do sul, podem ficar semi-estacionadas por 
vários dias sobre a Região, provocando chuvas ao longo de praticamente todo o dia. 

 
Você agora deve estar pensando. Ora, La Niña, como é o oposto, ou seja, é o resfriamento 

das águas do Oceano Pacífico Equatorial, então os efeitos são exatamente opostos ! 

NÃO É BEM ASSIM !!!!! 

 
 



O termo La Niña (“a menina”, em espanhol) surgiu pois o fenômeno se caracteriza por ser 
oposto ao El Niño. Pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo (“o velho”, em 
espanhol). Algumas pessoas chamam o La Niña de anti-El Niño, porém como El Niño se refere ao 
menino Jesus, anti-El Niño seria então o Diabo e portanto, esse termo é pouco utilizado. O termo 
mais utilizado hoje é: La Niña. 

 
Figura 3.3.3: Anomalia de temperatura da superfície do mar em dezembro de 1988. Plotados 
somente as anomalias negativas menores que –1ºC. Dados cedidos gentilmente pelo Dr. John 
Janowiak – CPC/NCEP/NWS/NOAA-EUA. 

Em geral, episódios La Niñas também têm freqüência de 2 a 7 anos, todavia tem ocorrido 
em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Além do mais, os episódios La 
Niña têm períodos de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por 
mais que 2 anos. Outro ponto interessante é que os valores das anomalias de temperatura da 
superfície do mar (TSM) em anos de La Niña têm desvios menores que em anos de El Niño, ou 
seja, enquanto observam-se anomalias de até 4, 5ºC acima da média em alguns anos de El Niño, em 
anos de La Niña as maiores anomalias observadas não chegam a 4ºC abaixo da média. 

 
Figura 3.3.4: Principais impactos do fenômeno La Niña em todo o Globo, no período de verão no 
Hemisfério Sul (dezembro-janeiro-fevereiro) e inverno (junho-julho-agosto), em relação às chuvas 
e às temperaturas. Foram feitas algumas adaptações, principalmente na América do Sul, na figura 
gentilmente cedida pelo Dr. Chet Ropelewski, Diretor, Climate Monitoring and Dissemination 
Division do International Research Institute for Climate Prediction, Lamont-Doherty Earth 

 
 



Observatory of Columbia University, Palisades, Estados Unidos da América. No caso do verão, as 
chuvas no sul do Brasil são principalmente afetadas nos meses de outubro a dezembro. No caso do 
período de inverno, a região com temperaturas mais baixas na América do Sul se dá no segundo ano 
do evento. 

Sabemos que os principais efeitos do La Niña no país são: 

- Passagens rápidas de frentes frias sobre a Região Sul do país, com tendência de diminuição da 
precipitação nos meses de junho a fevereiro, principalmente no Rio Grande do Sul, além do centro-
nordeste da Argentina e Uruguai. 

- Temperaturas próximas da média climatológica ou ligeiramente abaixo da média (temperaturas 
mais baixas que o normal) na Região Sudeste durante o inverno e verão. 

- Chegada de frentes frias até a Região Nordeste, principalmente no litoral da Bahia, Sergipe e 
Alagoas. 

- Tendência de chuvas abundantes no norte e leste da Amazônia. 

- Possibilidade de chuvas acima da média na região semi-árida do Nordeste do Brasil. Essas chuvas 
só ocorrem, se simultaneamente ao La Niña, as condições atmosféricas e oceânicas sobre o Oceano 
Atlântico mostrarem-se favoráveis, isto é, com TSM acima da média no Atlântico Tropical Sul e 
abaixo da média no Atlântico Tropical Norte. 

- Na Amazônia, as vazões do rio Amazonas e as cotas do Rio Negro (em Manaus), em eventos 
passados mostraram valores maiores que a média. 

 
3.4 – Aerossóis naturais 
 
 Aerossóis são partículas em suspensão na atmosfera, como por exemplo, poeira, pólen, etc, 
em estado líquido ou sólido. Um aerossol natural muito comum é o sal marinho, que chega na 
atmosfera a partir do atrito do vento com a superfície oceânica. Os aerossóis têm um papel 
importante no balanço de energia do sistema Terra-atmosfera pois podem absorver radiação 
influenciando assim no balanço de energia. Todavia, são as erupções vulcânicas que produzem os 
maiores impactos relacionados aos aerossóis na atmosfera. Isto se dá principalmente por três 
motivos, sendo: 1) a grande quantidade de aerossóis que são lançados na atmosfera quando há uma 
erupção vulcânica; 2) dependendo da intensidade da erupção vulcânica os seus aerossóis podem 
atingir a estratosfera, e como praticamente não há comunicação entre a troposfera e a estratosfera 
estes aerossóis podem ficar nesta camada da atmosfera por até cerca de 2 anos, fazendo com que 
chegue menos radiação solar à superfície, influenciando assim no balanço de energia do sistema 
Terra-atmosfera e 3) os vulcões emitem na atmosfera dióxido de enxofre que vai reagir com o vapor 
d’água formando então o ácido sulfúrico, formando então a chamada chuva ácida. A figura 3.4.1 
ilustra a mancha de aerossóis (em tom vermelho) provocadas pelo vulcão Pinatubo (Filipinas – 
1991). Este vulcão lançou na atmosfera cerca de 20 megatoneladas de ácido sulfúrico. Outras 
erupções vulcânicas como as do El Chichon no México em 1982 e do Tambora na Indonésia em 
1815 lançaram na atmosfera cerca de 7 e 175.000 megatoneladas de ácido sulfúrico na atmosfera, 
respectivamente. 
 

 
 



Figura 3.4.1 – A mancha vermelha indica os aerossóis resultantes do vulcão Pinatubo. 
 
 

4 – Mudanças climáticas antropogênicas 
 
 As mudanças climáticas antropogênicas estão associadas às atividades humanas com o 
aumento da poluição, de queimadas, com o desmatamento, a formação de ilhas de calor, etc. A 
partir do final do século 19 e no século 20 há um aumento significativo da produção industrial e um 
crescente aumento da quantidade de poluentes na atmosfera. Com isso, há também um crescente 
aumento da temperatura global, como pode ser observado na Figura 4.1, que apresenta a variação da 
temperatura global média desde 1860 em relação ao período de 1951-1980. Nota-se ainda que 
também há um aumento da temperatura da superfície do mar média global.  
 

Figura 4.1 – Variação da temperatura global desde 1860 em relação ao período de 1951 a 
1980. As curvas sólida e tracejada indicam duas estimativas da temperatura da superfície do 
mar global. A curva com cruzes indica a temperatura do ar sobre o mar no período da noite 
e a curva pontilhada a temperatura do ar sobre o continente. Fonte: Bigg. 
 
 O gradativo aumento da temperatura é atribuído principalmente às emissões de poluentes na 
atmosfera, sobretudo a partir dos últimos 70 anos, com um aumento da quantidade de CO2 
atmosférico e portanto um aumento do efeito estufa, como pode ser observado na Figura 4.2. Por 
ano, a atmosfera recebe cerca de 5,5 giga-toneladas de dióxido de carbono provenientes da queima 
de combustível fóssil, 1,6 gita-toneladas provenientes do desflorestamento, totalizando 7,1 giga-
toneladas de dióxido de carbono. As florestas e os Oceanos absorvem cerca de 2,3 giga-toneladas 
por ano, ou seja, há um acúmulo de 4,7 giga-toneladas por ano de dióxido de carbono na atmosfera, 
o que contribui para o aumento do efeito estufa aumentando então a temperatura média do planeta. 

 
 



 
Figura 4.2 – Evolução temporal do CO2 (painel superior) e da tendência da temperatura 
média global (painel inferior). Fonte: UNEP.  

 
 
 Os países desenvolvidos são os principais emissores de dióxido de carbono na atmosfera. A 
figura 4.3-A ilustra as emissões deste gás provenientes de processos industriais. Todavia, em alguns 
países em desenvolvimento é também grande a quantidade de emissão de dióxido de carbono por 
mudanças no uso do solo, como pode ser observado na figura 4.3-B. 
 

(A) 
 

(B) 
 
Figura 4.3. A) Emissões de dióxido de carbono provenientes de processos industriais. B) 
Emissões de dióxido de carbono proveniente de mudança no uso do solo. Valores em 
milhares de toneladas por ano, de acordo com os círculos. Fonte: UNEP. 
 
A dificuldade no entanto, está em separar o sinal devido às mudanças naturais das mudanças 
antropogênicas, e ainda projetar os efeitos destas mudanças para o futuro. Sabe-se todavia que o 
aquecimento global irá fazer com que haja um derretimento das calotas polares, com aumento do 
nível médio do mar e inundação de regiões mais baixas. A evaporação nas regiões equatoriais irá 
 
 



aumentar e com isto os sistemas meteorológicos, como furacões e tempestades tropicais, ficarão 
mais ativos. Além disso, deverá haver um aumento da incidência de doenças tropicais, tais como 
malária, dengue e febre amarela. Os cenários projetados para este século indicam que a temperatura 
média do planeta continuará subindo, no mínimo mais 0,5ºC e no máximo cerca de 5ºC, conforme 
podemos observar na figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Cenários projetados de temperatura média global para o século 21. Fonte: 
UNEP. 

 
 
5 – Urbanização 
 

A cidade é um grande modificador do clima. A camada de ar mais próxima ao solo é mais 
aquecida nas cidades do que nas áreas rurais. A atividade humana, o grande número de veículos, 
indústrias, prédios, o asfalto das ruas e a diminuição das áreas verdes criam mudanças muito 
profundas na atmosfera local, modificando também a temperatura e as chuvas da região. 
 

O aumento do calor na cidade modifica a circulação dos ventos, a umidade e até as chuvas. 
Materiais impermeáveis como asfalto e concreto fazem a água da chuva evaporar do solo 
rapidamente, reduzindo o resfriamento. As partículas lançadas na atmosfera pelos carros e 
indústrias propiciam o aumento da quantidade de nuvens e conseqüentemente de chuvas. 

 
As cidades apresentam um alto índice de impermeabilização do solo, ou seja, a água das 

chuvas não penetra no solo devido ao asfalto e ao concreto das ruas, como pode ser visto na figura 
5.1, que ilustra uma situação de pré-urbanização e uma situação de urbanização. 

 
 



Figura 5.1 – Efeitos da pré-urbanização. 
 
 
6 – Impactos do desmatamento 
 
 Sabe-se que quando uma floresta é retirada para ser substituída por pastagem a temperatura 
aumenta cerca de 1 a 3ºC, a evapotranspiração (evaporação + transpiração das folhas das plantas) 
diminui significativamente e há uma redução da precipitação também bastante significativa. 
 
 Se uma floresta é retirada para dar lugar a uma cidade, com prédios e ruas asfaltadas, há uma 
redução significativa da produção de vapor d’água, a temperatura aumenta significativamente o que 
é chamado de ilha de calor, aumenta a poluição do ar através dos automóveis e indústrias, 
aumentando portanto o efeito estufa urbano, e podendo produzir chuva ácida. 
 
 Para recuperar uma floresta desmatada, é preciso cerca de 30 anos. 
 

Derrubada a vegetação e queimados os restos, os terrenos ficam sujeitos à ação direta da 
água da chuva, o que ocasiona a erosão hídrica do solo, carregando os seus nutrientes. Em poucos 
anos, a terra torna-se empobrecida, diminuindo a produção agrícola e das pastagens. 
 

Nas últimas décadas, a destruição de florestas tropicais tem levado a números alarmantes. 
Estimativas indicam que a América Latina perdeu mais de 37% da floresta nativa, a África, mais de 
50%. Na Amazônia, sabe-se que mais de 10% da floresta nativa já foram destruídos. O 
desmatamento pode modificar o ciclo hidrológico, tanto na superfície quanto na atmosfera. 
 

Quando florestas tropicais são substituídas por pastagens, ocorre a compactação da camada 
do solo mais próximo à superfície. O rebanho, ao caminhar sobre o pasto, deixa a superfície do solo 
mais "dura", menos permeável à água. Isso diminui a infiltração e aumenta o escoamento 
superficial, o que favorece a ocorrência de enchentes durante chuvas intensas. 
 
 
7 – Ilhas de calor 
 

 
 



A substituição dos materiais naturais pelos urbanos provoca mudanças nas características da 
atmosfera local. Por isso podemos observar o aumento de temperatura nos grandes centros, 
fenômeno chamado de ilha de calor. Ilha de calor é uma anomalia térmica, onde o ar da cidade se 
torna mais quente que o das regiões vizinhas Os efeitos da ilha de calor são um bom exemplo das 
modificações causadas pelo homem na atmosfera. Podemos observar que a i lha de calor 
costuma atingir maiores temperaturas quando o céu está limpo e claro e o vento calmo. 
 

Existem várias causas para a formação de ilha de calor nas cidades: 
•Efeito, que é o aquecimento da camada de ar mais próxima ao solo, devido à grande quantidade de 
poluentes na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono;  
 
•A utilização. de condicionadores de ar e refrigeradores, e a fumaça dos automóveis e das indústrias 
provocam aumento do calor na área urbana;  
 
•A grande concentração de edifícios, que impede a chegada de energia solar na Superfície;  
 
•Em função das propriedades térmicas dos materiais urbanos, o calor é rapidamente absorvido 
durante o dia, mas, facilmente liberado durante a noite, gerando uma grande amplitude térmica;  
 
•A retirada da vegetação e a diminuição de superfícies líquidas diminuem a evapotranspiração e 
aumentam o calor. 

A intensidade da ilha de calor está relacionada com o tamanho da cidade e sua população. 
Ou seja, cidades mais populosas sofrem maiores efeitos da ilha de calor. Porém, considerar apenas a 
população não é suficiente para explicar esse fenômeno físico. A geometria das ruas e dos prédios 
nas áreas urbanas centrais influenciam na máxima intensidade da ilha, em relação às áreas livres 
vegetadas. 
Seria desejável que arquitetos e planejadores urbanos utilizassem, em seus projetos, os resultados 
das pesquisas dos meteorologistas e climatologistas. Os estudos sobre clima urbano podem auxiliar 
na elaboração das leis de parcelamento, uso e ocupação do solo e no código de obras das cidades. 
Dessa forma, os problemas gerados pela formação da ilha de calor poderiam ser amenizados. É 
importante a conscientização social, para a implantação de áreas verdes e a realização de 
campanhas para a ampliação e o monitoramento da vegetação urbana. 
 

São Paulo em situação de estabilidade atmosférica, com ausência de ventos, e inversão 
térmica freqüentes no inverno, o fenômeno chamado ilha de calor aparece na sua plenitude, 
podendo ocorrer variação térmica horizontal de até 10ºC, entre o centro da cidade e sua periferia. 

 
Em lugares com grande intensidade de vegetação, como é o caso do parque do Ibirapuera, a 

temperatura é menor que nos bairros com elevado índice de área construída e intensa verticalização. 
 
Este fenômeno, ilha de calor, está associado também aos maiores índices de poluição da 

atmosfera. Esta anomalia térmica associada à alta intensidade de poluição possibilita a ocorrência 
de doenças respiratórias na população mais idosa que pode sofrer riscos fatais, principalmente nos 
que possuem problemas cardíacos. 

 
No verão a variação térmica horizontal é menor, entretanto o aquecimento basal do ar 

interfere na condensação possibilitando uma intensidade maior de precipitação e, com a 
impermeabilização do solo, pode ocorrer enchentes prejudicando a vida dos cidadãos. 

 
Segundo Lencioni (1998), existe ainda um grande problema que é a concentração das 

indústrias na região metropolitana de São Paulo, que soma cerca de 90% de todo o Estado de São 

 
 



Paulo. Esta concentração, juntamente com a grande quantidade de veículos, piora ainda mais os 
efeitos da ilha de calor, além de outros fatores, como por exemplo, chuva ácida. 
 
8 – Chuva ácida 
 
 A emissão de poluentes na atmosfera, provenientes dos automóveis e indústrias, 
principalmente os provenientes de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, irão reagir com o vapor 
d’água presente na atmosfera produzindo ácidos nítricos e sulfúricos que irão precipitar juntamente 
com as gotículas de água de chuva. A precipitação destes ácidos, juntamente com a água de chuva, 
é chamada de chuva ácida, muito comum em grandes centros urbanos. 
 
 
9 – Queimadas 
 

No contexto local, as queimadas destroem a fauna e a flora, empobrecem o solo, reduzem a 
penetração de água no subsolo, e em muitos casos causam mortes, acidentes e perda de 
propriedades. A ecologista Ana Primavesi, em: "O manejo ecológico do solo", destaca: "O fogo 
rouba o material orgânico indispensável na interação solo-planta e clima, um dos fatores 
principais do equilíbrio da natureza." E ressalta: "Pelo não retorno da matéria orgânica, a queima 
mata a vida do solo pela fome". No âmbito regional, causam poluição atmosférica com prejuízos à 
saúde de milhões de pessoas e à aviação e transportes; elas também alteram, ou mesmo destroem 
ecossistemas. E do ponto de vista global, as queimadas são associadas com modificações da 
composição química da atmosfera, e mesmo do clima do planeta. Queimadas são parte integrante e 
necessária de alguns ecossistemas onde ocorrem naturalmente devido a raios, como no Cerrado, 
mas apenas uma ou no máximo duas vezes por década, e não tão freqüentemente como se constata.  
 

No Brasil a quase totalidade das queimadas é causada pelo Homem, por razões muito 
variadas: limpeza de pastos, preparo de plantios, desmatamentos, colheita manual de cana-de-
açúcar, vandalismo, balões de São João, disputas fundiárias, protestos sociais, e etc.. Com mais de 
300.000 queimadas e nuvens de fumaça cobrindo milhões de km2 detectadas anualmente através de 
satélites, o País ocupa lugar de destaque como um grande poluidor e devastador.  
 
 
10 – Buraco na camada de ozônio 
 

O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera. Na parte mais baixa, a troposfera, 
a concentração é relativamente baixa. Na estratosfera, que fica entre 15 e 50 km de altura, a 
concentração do ozônio passa por um máximo a aproximadamente 30 km. Entre 25 e 35 km define-
se, arbitrariamente, a região da "camada de ozônio". O ozônio desta região tem uma função muito 
importante para a vida na superfície terrestre. Ela absorve a radiação que vem do sol, o ultravioleta 
do tipo B (UV-B). Apenas o ozônio, na atmosfera, tem esta propriedade importante de absorver a 
radiação UV-B, que é prejudicial à vida de homens, animais, e plantas. A radiação UV-B é a 
principal causadora de câncer de pele.  
 

No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos 
que emitem os chamados clorofluorcarbonos (CFCs), um gás, que passa praticamente ileso pela 
troposfera e chega até a estratosfera destruindo as moléculas que formam o ozônio (O3), causando 
assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas 
nocivos a Terra fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer. Nos 
últimos anos tentou-se evitar ao máximo a utilização dos CFCs e, mesmo assim, o buraco na 
camada de ozônio continua aumentando, preocupando cada vez mais a população mundial. As 

 
 



ineficientes tentativas de se diminuir a produção de CFC, devido à dificuldade de se substituir esse 
gás, principalmente nos refrigeradores, provavelmente vêm fazendo com que o buraco continue 
aumentando, prejudicando cada vez mais a humanidade. Um exemplo do fracasso na tentativa de se 
eliminar a produção de CFC foi a dos EUA, o maior produtor desse gás em todo planeta. Em 1978 
os EUA produziam, em aerossóis, 470 mil toneladas de CFC, diminuindo para 235 mil em 1988. 
Em compensação, a produção de CFC em outros produtos, que era de 350 mil toneladas em 1978, 
passou para 540 mil em 1988, mostrando a necessidade de se utilizar esse gás em nossa vida 
quotidiana. É muito difícil encontrar uma solução para o problema.  
 

A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, 
principalmente no mês de setembro, quase a metade da concentração de ozônio é misteriosamente 
sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões 
de quilômetros quadrados, maior que toda a América do Sul, ou 15% da superfície do planeta. Nas 
demais áreas do planeta, a diminuição da camada de ozônio também é sensível; de 3 a 7% do 
ozônio que a compunha já foi destruído pelo homem. Mesmo menores que na Antártida, esses 
números representam um enorme alerta ao que nos poderá acontecer, se continuarmos a fechar os 
olhos para esse problema. 
 

As moléculas de clorofluorcarbono, ou freon, passam intactas pela troposfera, que é a parte 
da atmosfera que vai da superfície até uma altitude média de 12.000 metros. Em seguida essas 
moléculas atingem a estratosfera, onde os raios ultravioletas do sol aparecem em maior quantidade. 
Esses raios quebram as partículas de CFC liberando o átomo de cloro. Este átomo, então, rompe a 
molécula de ozônio (O3), formando monóxido de cloro (CO) e oxigênio (O2). A reação tem 
continuidade e logo o átomo de cloro libera o de oxigênio que se liga a um átomo de oxigênio de 
outra molécula de ozônio, e o átomo de cloro passa a destruir outra molécula de ozônio, criando 
uma reação em cadeia. 
 
 
11 – Previsões de tempo e clima. 
 
 Entende-se por tempo (meteorológico) as condições meteorológicas instantâneas vigentes 
em determinado lugar. Por outro lado, clima é o conjunto dos estados meteorológicos que definem o 
estado médio da atmosfera em um ponto qualquer da Terra. Na verdade, o clima se refere à maneira 
como evolui o tempo (meteorológico) ao longo de instantes consecutivos. 
 

As previsões de tempo começaram a ter grande importância na II Guerra Mundial, pois 
descobriu-se que utilizando-se as informações de previsões de tempo poderiam ser planejados os 
ataques, principalmente os aéreos.  

 
Após o fim guerra começaram a ser desenvolvidos modelos matemáticos para se fazer 

previsões meteorológicas. Um modelo matemático é um código computacional que representa 
aproximações numéricas de equações matemáticas, equações estas representativas das leis Físicas 
que regem os movimentos da atmosfera e as interações com a superfície. Estes modelos consideram 
que o estado da atmosfera é o resultado de complexas interações com todos os outros sistemas 
terrestres, que são, por exemplo, os oceanos, rios e lagos, o relevo e a cobertura de gelo e de 
vegetação, a emissão de gases de forma natural ou antropogênica (gerado pelo homem), etc. Estes 
modelos são “alimentados” com informações meteorológicas (vento, temperatura, pressão, 
umidade, etc), vindas de toda a Terra, provenientes de estações meteorológicas, navios, bóias 
oceânicas, aviões, balões atmosféricos e dados de satélites. As primeiras previsões utilizando 
modelos matemáticos foram realizadas em 1948-1949 na Universidade de Princeton-EUA 
utilizando um supercomputador chamado ENIAC. Na época, os computadores disponíveis eram 

 
 



ainda muito lentos. As previsões numéricas de tempo se tornaram operacionais a partir da década de 
50, e eram realizadas pelo antigo NMC (National Meteorological Center) dos Estados Unidos da 
América, hoje denominado NCEP (National Centers for Environmental Prediction). 
 
 Durante a década de 80, com a evolução dos computadores, vários Centros Meteorológicos 
puderam gerar as chamadas previsões numéricas de tempo, que consistem em modelos matemáticos 
que contém as leis da dinâmica dos fluidos aplicados à atmosfera. Um enorme salto foi dado. A 
partir desse momento, foi possível fazer previsões com alguns dias de antecedência. Na década de 
90 os computadores foram aperfeiçoados ainda mais e os modelos matemáticos também. O Brasil 
começou a utilizar esta tecnologia a partir do final de 1994 e as previsões de tempo podem ser 
acompanhadas diariamente em: www.cptec.inpe.br. Hoje em dia, é possível prever o tempo com 
dias de antecedência e com índices de acerto muito altos. No entanto, ainda é impossível fazer uma 
previsão de quando se inicia e das características exatas de uma estação chuvosa (como, por 
exemplo, ocorrência, freqüência e duração de veranicos) com meses de antecedência. Esta limitação 
deve-se em parte à necessidade de conhecimento científico mais completo sobre os fenômenos 
meteorológicos e também de melhores meios computacionais e observacionais. Contudo, a maior 
limitação decorre da natureza caótica da atmosfera. Edward Lorenz, pioneiro na aplicação da teoria 
matemática do caos em meteorologia, demonstrou em 1963 que a previsibilidade atmosférica possui 
um limite teórico de duas semanas. Na prática, os serviços meteorológicos mais avançados não 
conseguem desenvolver previsões de tempo com taxas de acerto úteis para prazos maiores de seis 
ou sete dias.  
 

 

 
Figura 11.1: Porcentagem de acerto das previsões realizadas a partir do modelo global do 

CPTEC para a América do Sul para o período 2001-2002. 

Como exemplo, a Figura 11.1 apresenta uma avaliação das previsões de tempo baseadas no 
modelo numérico global de previsão de tempo do CPTEC. Para se ter uma comparação com outros 
centros meteorológicos, normalmente se computa algum índice de “destreza da previsão”. Nesta 
figura, nota-se que para um prazo de dois dias a taxa de acerto das previsões para a América do Sul 
é superior a 90%. Entretanto, no sétimo dia esta porcentagem se aproxima a 60%, considerado o 
limite inferior de utilidade. 
 

Levando em conta o caráter caótico (imprevisível) das flutuações atmosféricas em escalas de 
tempo superiores a 2 semanas, cabe perguntar se seria possível fazer previsões meteorológicas com 
meses de antecedência, ou seja previsões climáticas. Em algumas regiões do planeta, 
principalmente nos trópicos, a variabilidade climática sazonal é controlada principalmente pelas 
lentas variações das temperaturas dos oceanos. No caso do Brasil (figura 11.2), conseguem-se fazer 
previsões de confiabilidade relativamente alta das chuvas para a Região Nordeste, devido à sua 

 
 



grande dependência com o estado dos Oceanos Atlântico e Pacífico tropicais. Provavelmente, esta 
seja a região continental, em todo o Globo, com maior previsibilidade climática. Além desta, o Sul 
do Brasil apresenta previsibilidade climática de confiabilidade média.  
 

Por outro lado, existem regiões em que a previsibilidade climática é muito baixa. No Brasil, 
as Regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam as menores confiabilidades, devido a pouca 
dependência com o estado dos oceanos e a grande variedade e variabilidade dos sistemas 
meteorológicos que as atingem. As chuvas destas regiões são controladas no período chuvoso 
fundamentalmente pelas condições de umidade e instabilidade do ar e por sistemas meteorológicos 
transientes, notadamente as frentes frias que organizam as chuvas sobre grandes áreas. No período 
de inverno as frentes frias podem provocar quedas significativas de temperatura, mas normalmente 
não conseguem gerar precipitações abundantes. Portanto, uma previsão climática neste sentido 
exigiria prognosticar com precisão o comportamento, deslocamento, número e intensidade de 
sistemas meteorológicos transientes, fato que é praticamente impossível. 
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Figura 11.2: Previsibilidade climática sazonal para a América do Sul.  

 
Devido ao fato que a base científica para as previsões numéricas de clima deriva da grande 

influência da temperatura da superfície do mar (TSM), a determinação das condições oceânicas tem 
grande impacto nas previsões climáticas. Em particular, o fenômeno El Niño ou La Niña, quando 
presente, representa um forte sinal na variabilidade interanual da TSM global e exerce grande 
influência na variabilidade climática em muitas partes do globo. Assim, quase todos os modelos de 
previsão climática representaram bem as anomalias de chuva associadas aos eventos de El Niño de 
1982-83 e de 1997-98, sugerindo uma grande sensibilidade do clima às forçantes extremas de TSM. 
Por outro lado, em anos sem ocorrência de El Niño ou La Niña o índice de acerto das previsões é 
normalmente menor. 
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