
Figura 1 - Raios no Cristo Redentor do Rio de Janeiro.
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Em um dia quente é comum pensar: “Como está seco, bem que poderia chover
para que o ar ficasse mais úmido”. O que você talvez não saiba é que um dos fatores
que contribui para que haja chuva é a umidade do ar. Ao contrario do que muitos
pensam o ar não fica úmido por causa da chuva e sim chove por causa do ar úmido.

CHUVA E UMIDADE DO AR

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? E como
é mensurada a chuva que cai?

A média em questão é a chamada média
histórica de chuvas da região, ela 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 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 e no
período de interesse nos anos passados para
estimar o volume das chuvas futuras da região.
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De uma maneira simplificada a
umidade do ar é a quantidade de vapor
de água na atmosfera, onde a variação
da quantidade deste vapor de água que
irá nos dizer se o ar está seco ou úmido.
O que acontece é que o sol aquece a
terra evaporando a água que sobe para a
atmosfera onde uma parte forma as
nuvens e a outra compõe o nosso ar.
Após a formação das nuvens, este vapor
atinge áreas mais altas da atmosfera que
são mais frias, se condensa e logo temos
chuva.

Esta umidade citada acima é conhecida como umidade absoluta do ar, mas
também é muito utilizada a umidade relativa do ar, que é um valor percentual
encontrado através umidade absoluta que é a medida nos aparelhos e um valor estimado
para uma determinada região utilizada para previsões do clima.

Figura 2 - Cidade com ambiente úmido.

A medida do volume de chuva é chamada de índice pluviométrico, cuja unidade é
milímetros (mm). Para entender a medida desse índice, pense em uma caixa de 1 metro
quadrado (m²) de base, e que tenha chovido no momento em que a caixa estava nesse
local e dentro da caixa tenha tido um acúmulo de água, a altura em mm que essa água
atingiu será o índice pluviométrico daquele local. Veja o instrumento real na figura 3.

Figura 3 - Pluviômetro
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ELETRIZAÇÃO DAS NUVENS

Em um texto anterior deste jornal,
dissemos que as nuvens se eletrizam e isso
resulta nos raios. Uma pergunta natural é sobre
como as nuvens ficam eletrizadas?

A discussão desse tema leva a áreas ainda
pouco conhecidas dos cientistas e apesar de
sabermos tipificar as nuvens e prever as chuvas,
ainda hoje não há uma teoria consensual que
saiba explicar o motivo das nuvens ficarem
eletrizadas e por conseguinte termos os raios.

As teorias mais aceitas dizem ocorrer
colisões de partículas de gelo de vários tamanhos
no centro da nuvem, assim a parte inferior
possui um centro de cargas negativas e cargas
positivas estariam na parte superior da nuvem.
De qualquer forma, fatores como os detalhes
dessas colisões não são muito conhecidos.

É interessante notar que apesar dos muitos
avanços tecnológicos, questões cotidianas
relacionadas a natureza ainda são desconhecidas
para a humanidade. São questões como essa que
impulsionam a curiosidade humana e mostram
que ainda temos muito a fazer, explicar e
descobrir na natureza.

NUVENS

As nuvens de tempestades
podem ser classificadas em dois
tipos: as nuvens isoladas e em
grupos. Essas nuvens possuem
diferenças umas das outras em seu
tamanho, seu comprimento e as
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 de a chuva poder ser formada
em mais de uma nuvem, nem todas
as nuvens produzem relâmpagos. A
mais conhecida é a ccuummuulloonniimmbbuuss.
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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.

Figura 4 - Nuvens pairando o Cristo Redentor

Figura 5 - Nuvem sendo eletrizada
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Certamente uma das coisas mais assustadoras durante uma tempestade são os
raios e os trovões. Mas o que são raios e trovões? Devemos ter medo desses
fenômenos?

Os raios são um perigo, pois consistem na liberação de uma abissal 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, alta o suficiente para transformar o ar, que
normalmente é um bom isolante elétrico, em um condutor de eletricidade.

 

As previsões do tempo que vemos na
internet ou na TV tem ,em geral, mais de
uma origem, tipicamente uma nacional e
uma regional. Nacionalmente o principal
responsável é o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE).

O INPE é referência nas atividades
espaciais e suas aplicações, que são
monitoramento de recursos agrícolas,
energéticos e ambientais. Atua em três
áreas: científica, aplicações e engenharia.
Para realizar as previsões, o INPE usa
muitos dados coletados em bases
meteorológicas e também satélites,
juntamente com complexos modelos
físicos/matemáticos/estatísticos e tudo
sendo processado em poderosos
supercomputadores. Depois de muito
trabalho, temos uma previsão
suficientemente confiável sobre o clima no
país.

Para melhorar a confiança das
previsões, temos o trabalho dos institutos
regionais. No estado do Espirito Santo o
departamento incumbido dessa tarefa é o
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O Incaper é responsável pela
elaboração e execução de projetos que
proporcionam desenvolvimento sustentável
rural e o serviço de meteorologia do
estado do Espírito Santo. Para essa
finalidade faz uso de um sistema de
estações meteorológicas, com destaque
para o Sistema Integrado de Bases
Geoespaciais do Estado do Espírito Santo
– GEOBASES, além das informações
nacionais do INPE. Usando todas essas
informações, o Incaper é capaz de fazer
previsões de tempo ainda mais confiáveis
para nossa região.

6ªINSTITUIÇÕES DE PREVISÃO DO TEMPO

Figura 6: Entrada do INPE.

RAIOS E TROVÕES
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RAIOS E TROVÕES 6ª

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). Felizmente, o
homem desenvolveu diversas técnicas para se proteger dos raios, a mais conhecida é o
para-raios.

O trovão por sua vez não oferece reais riscos. 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 um grande barulho.

GLOSSÁRIO

CCuummuulloonniimmbbuuss: Nuvem com grande
desenvolvimento na vertical, também pode
ser identificada como tempestade de
trovoada.

PPlluuvviiôômmeettrroo: Instrumento utilizado para
medir a quantidade de chuva que cai em
uma determinada região durante certo
tempo. Tem forma cilíndrica.

MMiillíímmeettrrooss: Unidade de medida de
comprimento (abreviação mm),
corresponde ao milésimo do metro.

CCaattáássttrrooffee: Grande acontecimento natural,
algo que não é visto no dia-a-dia. Ação
de grande destruição em massa.

MMééddiiaa HHiissttóórriiccaa: Média feita a partir dos
dados obtidos ao longo de vários anos.
Eletrização por atrito: Ao atritar dois ou
mais corpos há uma transferência de
elétrons de um corpo para outro, fazendo
com que estes corpos fiquem eletrizados,
um com carga positiva (o que perde
elétrons) e outro com carga negativa (o
que recebe elétrons).

CCoorrrreennttee EEllééttrriiccaa: É o nome que se dá ao
movimento de cargas elétricas em um
meio. No Sistema Internacional de
Unidades, a corrente elétrica é dada em
Ampère e sua letra é o “A”.

IIssoollaannttee eellééttrriiccoo oouu nnããoo--ccoonndduuttoorr:
Qualquer material onde as cargas elétricas
tem muita dificuldade em se mover (ex.
borrachas, plásticos).

CCoonndduuttoorr eellééttrriiccoo: Qualquer material onde
as cargas elétricas podem se mover com
facilidade (ex. metais, água salgada, água
de torneira).

IIoonniizzaaççããoo: É um processo químico no qual
átomos ou moléculas ganham ou perdem
elétrons, ficando assim eletricamente
carregados.
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