


logísticas que envolvam atividades a céu aberto com grande concentração de pessoas, como eventos, indústrias e 
criação de gado. 
  A detecção é feita por meio de antenas espalhadas, que rastreiam mudanças no campo eletromagnético da 
troposfera e, assim, as ocorrências de raios. Um bom conjunto de antenas consegue precisão de até 200 metros 
no registro da descarga. 
 
BALÕES METEOROLÓGICOS E RADIOSSONDAS 
  Radiossondas são instrumentos destinados a estudar a atmosfera em profundidade, desde o solo até a 
camada estratosférica. São importantes para a análise das camadas de ar e sua propensão à formação de 
fenômenos atmosféricos. Esses mecanismos, bastante utilizados também em aeronáutica, são acoplados a balões 
de gás e utilizados para estimar a velocidade e a direção dos ventos, a pressão, a temperatura e a umidade, 
conforme vão se elevando no céu. 
 
BOIAS OCEÂNICAS 
  São equipamentos náuticos que fazem a medição de informações oceânicas e atmosféricas, 
complementando a rede de estações meteorológicas em todo o mundo. Existem diversas boias espalhadas na 
superfície dos oceanos e acopladas a navios. Mas, como nosso planeta é formado por dois terços de água, o 
número de boias no mar ainda é considerado bem abaixo do ideal. 
 
O PAPEL DOS METEOROLOGISTAS 
  Depois de captados nas estações meteorológicas, os dados provenientes do mundo todo são reunidos em 
uma “carta de tempo”. Trata-se de um extenso compilado de diferentes mapas do tempo que mostram os 
sistemas meteorológicos em atuação na atmosfera. 
  No entanto, esses mapas sozinhos dizem pouco — ou quase nada. Quem vai atribuir os significados a 
esses dados, por meio da interpretação, são os profissionais meteorologistas, que têm a qualificação necessária 
para entender o que cada mapa quer dizer e traduzir para o público leigo. 
 
FILTRANDO OS DADOS 
  Os modelos numéricos que geram os gráficos da previsão do tempo têm uma série de limitações. Apesar 
de tentarem simular os fenômenos que acontecem na atmosfera da melhor forma possível, momento a momento, 
esses modelos não são perfeitos. Assim, cabe ao meteorologista a tarefa de decidir qual a melhor interpretação 
daqueles dados, de forma a tentar prever, com a maior acurácia possível, o que vai acontecer nos céus nos 
próximos dias. 
  Esse processo de interpretação e tomada de decisões funciona melhor quando feito em grupo. Assim, 
vários meteorologistas experientes podem confrontar suas ideias e chegar a um consenso do que os dados 
realmente querem dizer. Essa decisão leva em conta fatores como a geografia, a vegetação e o clima de cada 
região. 
  É por se tratar de um sistema tão complexo que a previsão do tempo não acerta cem por cento das vezes. 
Em alguns casos, pode acontecer de uma chuva inesperada cair no meio do dia, por exemplo, contrariando o que 
disse a meteorologia. Faz parte de uma ciência que lida com incertezas. 
  Depois de feito todo o processo de análise e interpretação dos dados, é hora de começar a elaborar os 
relatórios. Ou seja, os previsores do tempo ainda precisam transformar todos aqueles números, dados e gráficos 
em textos e infográficos que sejam de compreensão mais fácil para o público final — seja ele os clientes do serviço 
especializado ou os leitores no site do serviço. 
 
O FUTURO DA PREVISÃO DO TEMPO 
  Sistemas automatizados, satélites, sensores, radares e supercomputadores representam os grandes 
avanços para a ciência da meteorologia, em todo o mundo. A capacidade de processamento dos computadores 
também está cada vez mais notável e as ciências atmosféricas são as principais usuárias dessa evolução. Como 
consequência, as estratégias operacionais foram otimizadas, de modo que as pessoas que atuam na área 
conseguem captar dados que jamais imaginariam conseguir alguns anos atrás. 
  Novos métodos de programação permitem simulações que usam cada vez mais variáveis, de modo que 
ficam mais precisas. Além disso, o avanço da comunicação permitiu que qualquer pessoa tenha acesso ao registro 
das condições meteorológicas e à previsão em tempo real, por meio de um smartphone. 
  Apesar do grande avanço, precisamos considerar todos os fatores que compõem o modo como é feita a 
previsão do tempo, isto é, um esforço conjunto resultando em um trabalho de alcance global. A tecnologia é muito 
importante e precisa, porém não existe uma ligação direta em possuir equipamentos de ponta e resultados 
excelentes. Assim, acaba sendo o ser humano quem faz a diferença na obtenção de previsões corretas. 
 
Exercícios 
 
1 - Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que: 
a) O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. 
b) O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. 
c) As variações do tempo determinam o clima de uma região. 
d) A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. 
e) O conceito de “tempo” não existe para a climatologia, que utiliza apenas o termo “clima”. 
 
 
2 - Considere as frases abaixo: 



I. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. 
II. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. 
III. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano, é melhor estarmos preparados! 
IV. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. 
Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que: 
a) Todas fazem referência ao clima 
b) I, II e III fazem referência ao clima e IV faz referência ao tempo. 
c) II e III fazem referência ao clima e I e IV fazem referência ao tempo. 
d) II faz referência ao clima e I, III e IV fazem referência ao tempo. 
e) Todas fazem referência ao tempo. 
 
 
3 - Considere as afirmações a seguir e assinale-as com C quando elas se referirem ao clima e com T quando elas 
se referirem ao tempo atmosférico. 
1 - (___) Chove muito nessa noite intrépida. 
2 - (___) O sol dessa tarde manifestou-se mais forte do que o dos outros dias. Quanto calor! 
3 - (___) O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás. 
4 - (___) Conheci uma região recentemente. Lá, a umidade é muito menor durante boa parte do ano. 
5 - (___) O céu está nublado mais uma vez em Curitiba. 
O ordenamento correto das questões acima é: 
a) T, T, C, C, T      
b) T, T, T, C, T     
c) T, T, C, C, C      
d) T, C, C, C, T     
e) T, C, C, T, T 
 
 
4 - Se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, pode se afirmar à alternativa que indica, 
respectivamente, tempo e clima são: 
a) São Paulo tem inverno chuvoso, embora, nessa estação, haja dias ensolarados. 
b) Manaus é uma cidade úmida e quente, embora hoje esteja ensolarada. 
c) Porto Alegre a noite apresenta tempo chuvoso, com previsões de tormentas fortes para a madrugada. 
d) Pelotas não teve chuvas semana passada toda, embora o inverno, na cidade, seja chuvoso. 
e) Curitiba amanheceu com o céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas esparsas. 
 
 
5 - Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico: 
a) Nos últimos tempos diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao 
clima. 
b) Tempo e clima são a mesma coisa. 
c) A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura do ar, desta forma quanto maior a temperatura do 
ar, maior será a pressão. 
d) A previsão do tempo ajuda no planejamento de atividade, evitando possíveis transtornos e prejuízos. 
e) O tempo atmosférico pode até mudar, mas não durante um único dia. 
 
 
Gabarito 
1 – A 
2 – C 
3 – A  
4 – D  
5 – D  


