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A FÍSICA DAS CHUVAS

NUVENS

Você sabe como as nuvens são formadas? [pág 2]
RAIOS E TROVÕES

Tudo sobre tempestades. [pág 2]
PLUVIOMETRIA

Você sabe como é medida a quantidade de chuva durante o mês? [pág 3]
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RACHA CUCA

VERTICAL

1 . Responsável pela produção de

relâmpagos.

3. Aste de metal local izada geralmente

no topo de edifícios e atraindo altas

descargas elétricas.

4. São formadas por partículas de água.

HORIZONTAL

2. Média de chuva em determinada

época do ano.

5. Estrondo que se ouve durante uma

tempestade.

6. Fenômeno meteorológico que resulta

na precipitação de gotas líquida sobre a

superfície da Terra.

7. Descarga elétrica de alta voltagem.

Não jogue esse impresso em via pública.4

Entenda o que significam as palavras em negrito e aprenda mais
acessando: www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid

Figura 1 - Raios no Cristo Redentor
do Rio de Janeiro.

QUESTÃO DESAFIO
Suponha que diversas pessoas estão em um campo aberto e sem abrigo,
como um campo de futebol e que comece uma tempestade com raios.
Qual pessoa corre maior risco de ser atingida por um raio e por qual
motivo? Aqueles com guarda-chuvas, aqueles com capas de chuva ou
aqueles que tomam a chuva diretamente?



Certamente uma das coisas mais
assustadoras durante uma
tempestade são os raios e os
trovões. Mas o que realmente são
raios e trovões? Devemos ter
medo desses fenômenos?
Os raios realmente são um perigo,
pois consistem na liberação de
uma enorme energia elétrica
transmitida no sistema terra-
nuvem ou nuvem-nuvem. Os raios
se formam através da eletrização
por atrito nas nuvens e essas
nuvens eletrizadas terão uma alta
voltagem suficiente para
transformar o ar, que normalmente
é um bom isolante elétrico, em
um condutor de eletricidade. O
efeito luminoso do raio ocorre
devido a passagem de uma
corrente elétrica, que ioniza o ar
por onde passa (como ocorre nas
lâmpadas fluorescentes).

cairá na região durante o período
de interesse.
Essa média é dita histórica, pois
usa o histórico da medida do
volume de chuvas que caiu na
região, durante o período de
interesse em anos anteriores,
para estimar o volume das chuvas
futuras na localidade em questão.
A medida do volume de chuva é
chamada de índice pluviométrico
cuja unidade é milímetro (mm).
Para entender a medida desse
índice, imagine uma caixa de 1
metro quadrado de base exposta a
chuva. Dentro da caixa ocorrerá
um acumulo de água e a altura em
mm da água acumulada
representa o índice pluviométrico
de um determinado local. Veja o
instrumento real na figura 3.

NUVENS RAIOS E TROVÕES

ÍNDICE
PLUVIOMÉTRICO
Nos telejornais, comumente
ouvimos que choveu em pouco
tempo acima da média em uma
região e que essa foi a causa de
alagamento ou até uma catástrofe
na região. A qual média os
noticiários se referem? Como é
mensurada a chuva que cai?
A média em questão é a chamada
média histórica de chuvas da
região, e é sempre referente a um
período, o mais comum é o mês. A
média histórica do volume de
chuva para uma região é
importante, pois nos fornece um
número supostamente confiável
sobre a quantidade de chuva que

Você sabe como as nuvens de
tempestade são formadas?
Todas as nuvens são formadas por
partículas de água que evaporam
através do calor que é irradiado
pelo sol. O vapor de água sobe por
ser menos denso que o ar ao nível
do mar. No caso das nuvens de
tempestade esse processo é mais
intenso, por isso em geral temos
tempestades rigorosas no verão,
que é a época mais quente do
ano.
As nuvens de tempestades podem
ser classificadas em dois tipos que
são as nuvens isoladas e em
grupos. Essas nuvens possuem
diferenças umas das outras em
seu tamanho, seu comprimento e
nas correntes de ar. As isoladas
são chamadas nuvens locais, já
as em grupos, são as que formam
grandes tempestades e chuvas
mais intensas envolvendo ventos
fortes e até granizo.
Apesar da chuva poder ser
formada em mais de uma nuvem,
nem todas as nuvens produzem
relâmpagos. A mais conhecida é a
cumulonimbus. Para saber como
as nuvens formam os raios,
acesse nossa versão online, o
endereço está na página 4.

Felizmente o homem desenvolveu
diversas técnicas para se proteger
dos raios, sendo a mais conhecida
o para-raios.
O trovão por sua vez, não oferece
reais riscos, apenas o de te deixar
meio surdo. O trovão é um
estrondo que ocorre devido ao
aquecimento do ar percorrido pela
corrente elétrica do raio, esse ar
se expande muito rapidamente
fazendo aquele barulhão que
assusta. Mas só assusta e não é
perigoso. Acesse a nossa versão
online.
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Figura 3 - Pluviômetro.Figura 2 - Cumulonimbus.




