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A Fig. 1.12 resume o balanço energético global para a Terra e sua atmosfera, incluindo
todos os fatores considerados até o momento. As 100 “unidades” de radiação solar incidente
representam o fluxo solar efetivo no topo da atmosfera de ~343 W m–2. Observe que:
•

no topo da atmosfera, as radiações incidente e emergente estão em equilíbrio (100 unidades = 6 + 17 + 8 unidades refletidas + 40 + 20 + 9 unidades reirradiadas);

•

dentro da atmosfera, a energia total absorvida, tanto a proveniente do Sol como a
radiação reirradiada (20 + 3 + 106 + 24 + 7 = 160 unidades), equilibra a energia total
emitida, como radiação tanto reirradiada como do topo da atmosfera (100 + 40 + 20 =
160 unidades).

A porcentagem da energia solar incidente refletida pela Terra (ou seja, 6 + 17 + 8 = 31%) é
próxima à nossa estimativa anterior para o albedo terrestre.
Observe que água em estado líquido sob a forma de nuvens absorve e reirradia radiação
de onda longa da mesma forma como faz o vapor d’água. Desse modo, as nuvens desem-

Fig. 1.12 Diagrama esquemático do balanço energético global da atmosfera. Os valores para a radiação emergente
foram medidos por radiômetros via satélite. Enquanto a radiação reirradiada (radiação de volta) tem um
comprimento de onda mais longo do que a radiação incidente, a radiação refletida tem o mesmo comprimento de onda anterior, após a reflexão. Outros valores são derivados de modelos de cálculo ou medições,
e você pode encontrar valores um pouco diferentes em outros lugares. Os efeitos dos gases estufa e das
nuvens resultam na energia que a superfície terrestre irradia (115 unidades), sendo superior àquela inicialmente absorvida como radiação solar (46 unidades)
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penham um papel muito importante no efeito estufa, mas, ao contrário dos gases, elas
também afetam fortemente o albedo da Terra. A contribuição efetiva das nuvens para as
alterações climáticas é extremamente difícil de avaliar.
Em resumo, embora cerca de 30% da entrada de energia de ondas curtas do Sol seja refletida de volta para o espaço, enquanto parte da energia restante é absorvida diretamente
pela atmosfera, a maior parte é absorvida na superfície terrestre, apenas para ser reemitida
para a atmosfera em comprimentos de onda mais longos. No entanto, pouco dessa radiação
de onda longa é irradiada diretamente para o espaço, já que a maior parte é absorvida na
atmosfera, principalmente por dióxido de carbono, vapor d’água e gotas de nuvens. Portanto, a atmosfera é aquecida principalmente de baixo para cima, e o balanço energético global
do sistema terrestre é equilibrado pela radiação de onda longa reemitida para o espaço,
principalmente a partir do topo da cobertura de nuvens.
As radiações incidente e emergente são, portanto, intimamente equilibradas para toda a
Terra, mas isso não significa que elas estejam em equilíbrio para uma determinada região,
ou intervalo de latitudes. A curva sólida na Fig. 1.13 mostra a quantidade média diária
de energia solar absorvida pela Terra e pela atmosfera em função da latitude. Como as
temperaturas na parte superior da cobertura de nuvens não variam muito com a latitude,
tampouco o faz a intensidade da radiação de onda longa emitida para o espaço: isso pode
ser visto por meio da curva tracejada na Fig. 1.13.
Fig. 1.13 A variação, de acordo
com a latitude, da radiação solar
absorvida pelo sistema Terra-atmosfera (curva sólida) e a
radiação de onda longa emergente
perdida para o espaço (curva tracejada). Os valores são calculados
ao longo do ano, e o eixo latitude
é dimensionado de acordo com a
área da superfície da Terra em
diferentes faixas de latitude, de
modo que a área sob o gráfico é
proporcional à radiação do planeta
em cada faixa
Fonte: Vander Haar e Suomi
(1971).

questão 1.3
a] Olhando primeiro para a curva total referente à radiação solar absorvida pela Terra, dê duas
razões pelas quais ela apresenta essa forma geral. Dica: consulte as Figs. 1.1 e 1.4 e a Tab. 1.1.
b] A partir de quais latitudes o sistema Terra-atmosfera tem um ganho líquido de calor, e a partir
de quais latitudes ele tem uma perda líquida?
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Note que, juntas, as duas regiões na Fig. 1.45 (na seção “Respostas às Questões” ao final
deste livro) marcadas como perda líquida são aproximadamente iguais em área à região
marcada como ganho líquido. Isso demonstra que – pelo menos durante curtos espaços de
tempo – o balanço global da radiação Terra-atmosfera está em equilíbrio; portanto, a Terra
não está resfriando nem aquecendo. No entanto, durante períodos maiores, medidos em
décadas ou mais, pequenos desequilíbrios podem levar ao aquecimento ou resfriamento
líquido.
Apesar do balanço positivo de radiação em baixas latitudes e negativo em altas latitudes,
não há evidências de que as regiões de baixa latitude estejam constantemente aquecendo,
enquanto as regiões de alta latitude estejam constantemente resfriando como resultado de
processos naturais. A razão para isso é a contínua redistribuição de calor ao redor do globo
pelos ventos na atmosfera e as correntes oceânicas, que são o assunto da próxima seção.
Você pode ter percebido que neste texto existe uma suposição implícita: isto é, que a intensidade da radiação emitida pelo Sol se mantém constante. Será esta uma hipótese válida? A
resposta é não. Por um lado, de acordo com as teorias de evolução estelar, a quantidade de
radiação emitida pelo Sol na formação do Sistema Solar, há 4.600 Ma, teria sido de apenas
70%-75% do que é agora. Sabe-se também que mudanças na intensidade solar afetam o
clima em escalas de tempo de décadas a séculos; na verdade, enquanto a causa dominante
do aquecimento global atual é a atividade humana, as mudanças climáticas nos séculos XX
a XXI só podem ser plenamente explicadas quando se consideram tanto os efeitos naturais
como os antropogênicos.
A radiação do Sol é uma contribuição externa para o sistema climático da Terra que impulsiona ou controla boa parte das atividades no sistema. Essa contribuição externa é descrita
como uma função de controle, e a palavra “função” refere-se à distribuição, ou mapa, desse
controle no tempo ou no espaço, representada, nesse caso, pela Fig. 1.6. As emissões
humanas de gases poluentes podem igualmente ser consideradas uma contribuição externa (nesse caso, externa à parte do sistema natural da Terra) que, da mesma forma, daria
origem a uma função de controle com certa distribuição no tempo e no espaço.
O tamanho da resposta de um sistema para um controle de determinada magnitude é
referido como sua sensibilidade, sendo um exemplo disso a resposta da temperatura
da superfície terrestre a uma mudança no controle solar. Infelizmente, a sensibilidade da
Terra para o controle climático é difícil de medir e (como está implícito na discussão sobre
o efeito dos ciclos de Milankovich) difícil de prever. Observações e simulações sugerem que
–2
um aumento na quantidade média de radiação solar incidente de 4,0-4,5 W m pode causar

uma mudança na temperatura de qualquer coisa entre 1,5°C e 5,5°C, o que significa que a
sensibilidade do clima é da ordem de 0,5-1,0°C por 1 W m–2 do controle radiativo (digamos,
0,75°C por W m–2 de controle).
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Observe a incerteza nessa estimativa. Uma razão para isso é o tempo que a Terra leva
para responder a uma mudança: como você verá em breve, os seus sistemas têm uma
inércia enorme. Se o Sol fosse completamente extinto por alguns minutos (como acontece localmente durante eclipses), os efeitos seriam insignificantes, mas se o fluxo solar
diminuísse abruptamente e de forma permanente em 0,1%, essa mudança acabaria
aparecendo em todos os aspectos do sistema climático: por exemplo, a distribuição de
temperatura na atmosfera e nos oceanos, as extensões das calotas polares e das florestas tropicais, e assim por diante. Cada uma dessas mudanças seria retroalimentada para
outras partes do sistema. Assim, na tentativa de avaliar a sensibilidade do clima terrestre
às mudanças em controle, todos os diferentes processos de retroalimentação que podem
ocorrer devem ser levados em consideração, juntamente com as suas escalas de tempo
características. Uma implicação importante disso é que a sensibilidade de um sistema
relaciona a mudança de uma propriedade específica ou resultado do sistema à mudança
de uma determinada contribuição, ao longo de um período específico. A sensibilidade
para uma diferente contribuição, resultado ou escala de tempo geralmente será diferente.
No entanto, o termo “sensibilidade climática” é frequentemente utilizado como abreviação para a mudança na temperatura média da superfície resultante de uma variação na
concentração de CO2 na atmosfera ou controle solar ao longo de uma escala de tempo de
até alguns milênios.

questão 1.4
Durante a Pequena Idade do Gelo, que ao todo durou desde o século XV até meados do século XIX,
diferentes partes da Terra passaram por períodos excepcionalmente frios; por exemplo, icebergs
tornaram-se comuns na costa da Noruega, geleiras avançaram por entre vales e o rio Tâmisa congelava no inverno. Já foi sugerido que esses períodos frios, que foram mais marcantes entre 1640
e 1720, foram causados por um período prolongado de baixa atividade solar conhecido como o
“mínimo de Maunder”. Uma vez que as temperaturas médias globais eram aproximadamente 1°C
mais frias do que hoje, em quanto (em porcentagem) a radiação solar incidente (ou seja, o fluxo
–2
solar efetivo) esteve abaixo do seu valor atual (~343 W m )?
–2
Obs.: admita uma sensibilidade climática de 0,75°C por W m de controle solar; tanto simulações

como estudos teóricos da história glacial da Terra indicam que este é um valor médio razoável.

Na verdade, vários outros fatores têm sido propostos como causa (ou contribuições) para a
Pequena Idade do Gelo, incluindo mudanças naturais nas concentrações de gases de efeito
estufa na atmosfera e as mudanças nos padrões de circulação oceânica. Embora internos
ao sistema natural da Terra, tais fatores podem ser considerados agentes de controle para
a parte atmosférica do sistema climático.
à A variação de Milankovich nos parâmetros orbitais pode ser descrita como uma
função de controle?
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ß Sim, porque sua origem é externa ao sistema terrestre. Nesse caso, a variação é principalmente uma função do tempo, como mostrado na Fig. 1.8. Isso é muitas vezes descrito
como um controle de “Milankovich”, “astronômico” ou “orbital”.
Exemplos de outras funções de controles serão discutidos mais adiante, mas primeiro você
verá como os ventos e as correntes oceânicas combinados formam o sistema de condicionamento do ar e/ou o sistema central de aquecimento ou resfriamento da Terra, que, em
alguns casos, modera e, em outros, faz a mediação dos efeitos dos diversos fatores de controle e suas influências sobre a habitabilidade da Terra.

1.3 padrão de temperatura da superfície terrestre
A redistribuição da energia solar de latitudes baixas para as altas é a principal força motriz
por trás dos movimentos da atmosfera e dos oceanos e, como tal, exerce um forte controle
sobre a diversidade e a habitabilidade de ambientes na superfície terrestre. Não é surpreendente, dada a complexidade da geografia da Terra e o movimento turbulento e caótico da
atmosfera e dos oceanos, que as leves variações anuais de controle solar vistas na Fig. 1.6 se
transformem em um padrão muito mais complicado de condições climáticas médias. Esta
seção começa por investigar como e por que a “máquina do clima” da Terra realiza essa
transformação, considerando a variação geográfica da temperatura média da superfície.
A Fig. 1.14 mostra as temperaturas de superfície durante o dia, medidas por um radiômetro via satélite. Na Fig. 1.14a-b, temperaturas abaixo de 0°C são de cor azul e azul-escuro (e
ocorrem principalmente em altas latitudes); as temperaturas mais elevadas são mostradas
em vermelho e marrom-escuro (e estão em latitudes mais baixas). Em janeiro (Fig. 1.14a),
as temperaturas em altas latitudes ao norte são muito baixas, caindo abaixo de 0°C no leste
europeu e norte dos EUA, e estão se aproximando de -30°C sobre a Sibéria e a maior parte
do Canadá. No Hemisfério Sul é verão, com temperaturas em médias latitudes de 20 -30°C.
Até julho (Fig. 1.14b), as áreas do Hemisfério Norte aqueceram em 10 -20°C. A calota glacial da Groenlândia continua congelada, mas as temperaturas são consideravelmente mais
baixas na Antártica, onde há agora uma grande área de gelo marinho. As diferenças de
temperatura entre janeiro e julho são mostradas na Fig. 1.14c. Áreas de maior aumento de
temperatura são mostradas em vermelho e marrom-escuro (entre o Trópico de Câncer e o
Polo Norte); áreas de maior diminuição da temperatura são azul vibrante e azul-escuro (que
vão desde as áreas continentais entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico,
e do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul). As maiores mudanças estão sobre áreas em latitudes médias, enquanto baixas latitudes são mais estáveis.
à Com o que estão associados os distanciamentos mais extremos de uma tendência
leste-oeste simples?
ß Com a distribuição dos continentes e oceanos. No hemisfério onde é verão, em uma
dada latitude, as temperaturas continentais são geralmente mais elevadas do que as
temperaturas da superfície do mar; no hemisfério onde é inverno, as temperaturas
continentais são geralmente mais baixas do que as temperaturas da superfície do mar.
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Este ponto é ainda mais vigorosamente confirmado na Fig. 1.14c. As grandes áreas em
vermelho e marrom no Hemisfério Norte e as áreas ainda maiores em azul e verde no
Hemisfério Sul mostram que o maior aquecimento e resfriamento ocorre sobre os continentes. As mudanças sazonais de até 30°C ocorrem sobre a terra em ambos os hemisférios;
em contraste, as mudanças sazonais na temperatura da superfície do mar, que são os maiores em latitudes médias, raramente ultrapassam os 8-10°C.
à Leia o Boxe 1.4. Qual das propriedades da água listadas explica o contraste entre as
mudanças de temperatura sazonais entre a terra e o mar?

boxe 1.4 propriedades da água que são importantes para o clima
A relevância de algumas dessas propriedades da água para o clima da Terra deve ser óbvia; a importância das outras ficará mais evidente conforme você avançar na leitura do texto.
•

Na faixa de temperaturas encontradas na superfície da Terra, a água pode existir como um gás
(vapor d’água), como um líquido e como um sólido (gelo).

•

O seu calor específico, ou seja, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg
3
–1
–1
de água (em qualquer estado) em até 1°C (ou 1 K) é 4,18 × 10 J kg °C . Este é o calor específico

mais alto de sólidos e líquidos, exceto amônia.
•

O seu calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de calor necessária para converter 1 kg de gelo
em água liquida à mesma temperatura (e a quantidade de calor cedido ao meio ambiente quando
5
–1
1 kg de gelo é formado) é de 3,3 × 10 J kg . Este é o maior calor latente de fusão (ou congelamento)

de todos os sólidos e líquidos, exceto para a amônia.
•

O seu calor latente de evaporação, ou seja, a quantidade de calor necessária para converter 1 kg
de água em estado líquido em vapor d’água à mesma temperatura (e da quantidade de calor libe6
–1
rado para o meio ambiente quando 1 kg de vapor d’água é condensado) é de 2,25 × 10 J kg . Este é

o maior calor latente de evaporação (condensação) de todas as substâncias.
•

Ela dissolve mais substâncias, e em maiores quantidades, do que qualquer outro líquido.

•

Ela conduz o calor mais eficientemente do que a maioria dos outros líquidos que ocorrem naturalmente na Terra.

•

A temperatura da sua densidade máxima diminui com o aumento do teor de sal; água pura tem
sua densidade máxima a 4°C, mas a densidade da água do mar aumenta até o seu ponto de congelamento, a cerca de −1,9°C.

•

A densidade do gelo é menor que a da água, e o resultado disso é que o gelo ocupa mais espaço do
que o ocupado pelo volume de água a partir da qual ele se formou - por isso o gelo flutua na água.
(Para a maioria das substâncias, a fase sólida é mais densa que a fase líquida.)

•

Em comparação com outros líquidos, ela é relativamente transparente.

ß O elevado calor específico da água, o qual faz a capacidade térmica dos oceanos ser
muito maior do que a dos continentes. Em outras palavras, é preciso uma entrada de
calor muito maior para elevar a temperatura de uma massa de oceano em 1°C do que
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Fig. 1.14 (a) e (b) Temperaturas de superfície durante o dia para janeiro e julho, respectivamente, conforme medido
por um radiômetro via satélite (que mede a radiação térmica emitida pela Terra). As temperaturas de superfície geralmente diminuem das latitudes baixas para as mais elevadas, mas as isotermas (contornos de
temperatura igual) não ocorrem simplesmente de leste para oeste (azul indica baixa temperatura). (c) Diferenças na temperatura de superfície entre janeiro e julho (grandes diferenças de temperatura são indicadas
por vermelhos e marrons). (Ver texto para explicação.)
Fonte: Internetwork Inc., NASA/JPL/GSFC.
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é necessário para elevar a temperatura da mesma massa de rocha continental em 1°C.
Como resultado, áreas continentais aquecem e resfriam mais rapidamente do que as
áreas oceânicas.
A propriedade que os oceanos têm de aquecer e arrefecer lentamente é, por vezes, referida
como “inércia térmica”. Esta é parte da razão pela qual a faixa de temperaturas encontradas nos oceanos é menor que a metade da que ocorre na terra, sendo uma das principais
razões para as variações zonais (leste-oeste) na temperatura da superfície. Na próxima
seção, você verá outra razão para essa diferença de temperatura: padrões de circulação
atmosférica e oceânica.

1.4 Os sistemas de condicionamento do ar e aquecimento da terra
Na seção 1.2.1, você viu que o balanço de radiação da Terra tem um excesso em latitudes
baixas e um déficit em latitudes mais altas (Fig. 1.13). A Fig. 1.15 mostra, muito esquematicamente, como o calor é redistribuído ao longo da superfície terrestre. Simplificando, os três
principais processos envolvidos são:

Fig. 1.15 Diagrama esquemático do sistema de redistribuição de calor da Terra (não está em escala). Os três sistemas
circulatórios interligados são: correntes de superfície orientadas pelo vento, os ventos na atmosfera e as
correntes orientadas pela densidade no fundo do oceano. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a
região onde os sistemas de ventos dos dois hemisférios se encontram. (Ver o texto para mais detalhes.)
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1. Correntes superficiais orientadas pelo vento
Sob a influência dos ventos, a água da superfície oceânica aquecida em baixas
latitudes flui na direção dos polos nas correntes superficiais, enquanto águas resfriadas em altas latitudes fluem na direção do equador.
2. Ventos na atmosfera
O deslocamento do ar utiliza o calor da superfície dos oceanos e continentes. O
ar quente que sobe em regiões de baixa pressão, como o equador, e se desloca na
direção dos polos na alta troposfera transporta calor de baixas para altas latitudes,
assim como faz todo ar quente que se desloca na direção dos polos. O resultado é
um transporte de calor na direção dos polos, pois o ar que, em contrapartida, move-se em direção ao equador em um nível inferior é relativamente frio, em razão do
seu contato com o gelo e com superfícies frias da terra e do mar. Além disso, o ar
quente e úmido do equador libera calor latente, por causa da condensação da água
durante sua jornada em direção aos polos.
3. Correntes orientadas pela densidade no fundo do oceano
As águas superficiais do oceano resfriadas em altas latitudes aumentam a densidade, afundam e fluem na direção do equador no fundo do oceano.
Outra maneira de olhar para esses três processos é vê-los como um sistema circulatório
interligado, em grande parte movido pela transferência de calor e de movimento (ou seja,
controle mecânico ou de atrito) na superfície do oceano. Uma característica importante
tanto do sistema oceânico como atmosférico de circulação é a convecção. Quando uma
panela de água é aquecida por baixo, o calor é transmitido por condução através do seu
fundo para a água. Ao ser aquecida, essa água se expande, fica menos densa e sobe. Ao
chegar à superfície, a água aquecida começa a perder calor para o ar; ela esfria, fica mais
densa e afunda, então é aquecida e sobe novamente, e assim por diante (Fig. 1.16), formando “células” de convecção. (Às vezes você pode ver essas células quando cozinha espaguete,
porque os fios do espaguete tendem a ficar alinhados com o fluxo.)
à

A convecção que ocorre (i) na atmosfera

e (ii) no oceano (ver Fig. 1.15) lembra a água
sendo aquecida em uma panela (Fig. 1.16)?
ß

A convecção que ocorre na atmosfera

assemelha-se à que ocorre em uma panela
de água porque é impulsionada pelo aquecimento de baixo. Convecção no oceano é
aparentemente movida pelo resfriamento a
partir do topo, mas tecnicamente o processo
Fig. 1.16 O padrão circulatório em uma panela de água aquecida em uma chapa elétrica
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1.4.1 transporte de calor e água pela atmosfera
O ar quente sobe, ou, mais precisamente, o ar que é mais quente que o ambiente (e, portanto, menos denso) sobe. Como a analogia da panela de água demonstra, é o volume de
mistura convectiva da água que distribui o calor fornecido na parte de baixo da panela, de
modo que, eventualmente, toda a água se torna quente. O mesmo acontece com a atmosfera: quando o ar é aquecido pelo contato com uma superfície quente do mar ou de terra e
sobe, ele é substituído por ar frio, que também é aquecido. Em contrapartida, a transferência de energia por condução ocorre ao nível molecular (ver Boxe 1.3) – se você dependesse
da condução para esquentar uma panela de água, teria que esperar muito tempo.
O que acontece na prática, no entanto, é complicado por dois fatores:
•

o ar, como todos os fluidos, pode ser comprimido;

•

o ar contém quantidades variáveis de vapor d’água.

Primeiro, considere a compressão: quando
um fluido é comprimido, a energia interna
que possui por unidade de volume, por força
dos movimentos dos seus átomos constituintes, e que determina a sua temperatura,
aumenta. Assim, um fluido aquece quando
comprimido (um exemplo bem conhecido é
a compressão de ar de uma bomba de bicicleta) e esfria (ou seja, sofre uma diminuição
de energia por unidade de volume) quando
se expande (é o que acontece no sistema de
refrigeração de uma geladeira). Mudanças
de temperatura que ocorrem dessa maneira, e não como resultado de ganho ou perda
de calor do ambiente, são descritas como
adiabáticas. Quando o ar aquecido sobe, a
pressão atmosférica é submetida a quedas
(ver a curva sólida na Fig. 1.17), e assim ele
se expande e se torna menos denso; por
isso, resfria por expansão adiabática. Ele só
continuará a subir enquanto continuar a ser
mais quente do que o ambiente.
Imagine uma parcela de ar aquecido pelo
contato com o solo e começando a se deslocar para cima. A temperatura diminui
com a altura na atmosfera mais baixa (ver a
curva tracejada na Fig. 1.17), mas, enquanto
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Fig. 1.17 Diagrama esquemático para mostrar como a pressão (curva sólida) e a temperatura (curva tracejada)
diminuem com o aumento de altura na atmosfera
mais baixa, ou troposfera. Acima disso, na estratosfera, a temperatura aumenta novamente. As
curvas são generalizadas e servem apenas para
ilustrar o princípio geral. A espessura da troposfera e os valores reais de temperatura e pressão
perto da superfície da Terra variam com a latitude
e a localização; a curva de temperatura indicada é
adequada para uma latitude de cerca de 30°. Um
milibar (mbar) é um milésimo de um bar, e 1 bar é
cerca de 1 atmosfera (atm)
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a diminuição da temperatura adiabática de uma parcela de ar ascendente for menor do
que a diminuição da temperatura relativamente à altura na baixa atmosfera, a parcela de
ar ascendente será mais quente e menos densa do que o ambiente e continuará a subir:
a situação será instável, no sentido de que a convecção, uma vez iniciada, será reforçada.
Além disso, qualquer pequeno movimento aleatório (que sempre ocorre) dará início à convecção. Essas condições seriam “favoráveis à convecção”. Por outro lado, se o resfriamento
adiabático da parcela de ar ascendente é suficiente para reduzir a sua temperatura abaixo
da temperatura do ar ambiente, as condições seriam estáveis, já que o ar volta ao seu nível
original e a convecção é inibida.
Até agora, o pressuposto é que a parcela de ar ascendente é seca: isto é, não tem gás de vapor
d’água. O ar ascendente, em particular sobre o oceano, pode ficar saturado com vapor d’água
ou tornar-se saturado como resultado do resfriamento adiabático (ar quente pode conter
mais vapor d’água do que ar frio). A ascensão contínua e o resfriamento adiabático associado
resultam na formação de nuvens (Boxe 1.5) Essa condensação libera calor latente para o ar
ascendente (compare com o Boxe 1.4), compensando o efeito do resfriamento adiabático. Em
outras palavras, o ar úmido é conveccionado muito mais facilmente do que o ar seco, porque
a condensação do vapor d’água libera energia térmica adicional, mantendo o ar ascendente
menos denso que o ar ao seu redor por mais tempo do que ocorreria com o ar seco.

boxe 1.5 nuvens
Nuvens se formam quando o vapor d’água na atmosfera se condensa em torno de partículas sólidas
ou núcleos (p.ex., grãos de pólen, poeira ou sal da névoa salina) para formar pequenas gotículas de
água ou, em altitudes mais elevadas e temperaturas mais baixas, cristais de gelo. A condensação
pode ocorrer também em aerossóis, que são gotas diminutas, geralmente de compostos de sulfato,
principalmente de ácido sulfúrico formado a partir de vapor d’água e dióxido de enxofre (SO2) emitidos por vulcões ou produzidos por processos industriais.
Como a pressão diminui com a altura na atmosfera (curva sólida na Fig. 1.17), as gotas de água
podem existir nas nuvens a temperaturas abaixo de -12°C, como uma mistura de gotículas de água
e cristais de gelo a temperaturas entre -12°C e -30°C e predominantemente como cristais de gelo a
temperaturas inferiores a -30°C. As nuvens consistem inteiramente de cristais de gelo a temperaturas abaixo de -40°C.
Conforme mostrado na Fig. 1.18, as nuvens podem ter uma variedade de formas: por exemplo,
cúmulos e cúmulos-nimbos são associadas com a convecção e têm fundos planos (que marca a altitude em que começou a ocorrer a condensação) e topos espumosos; nuvens estratos são formadas
por elevações mais suaves do ar em uma frente ou como resultado da presença de montanhas, e
apresentam-se em camadas. Nuvens etéreas do tipo cirros são formadas por gelo e geralmente estão
associadas com o fluxo em correntes de jato (ver Fig. 1.27); as nuvens do tipo cúmulos consistem de
gotículas de água, embora os topos das altas nuvens cúmulos-nimbos sejam formados por cristais
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de gelo. Nuvens do tipo estratos, que ao nível do solo são chamadas de neblina, podem ser formadas
por ambos.
Todas as nuvens são altamente refletivas, sendo brancas quando iluminadas (elas só parecem ser
cinza se a sua parte de baixo estiver na sombra). No entanto, a estrutura semelhante a um véu
das nuvens cirros significa que elas têm um albedo relativamente baixo (<20%), enquanto estratos-cúmulos e cúmulos-nimbos, que são mais grossas e consistem de gotículas mais densas e/ou cristais
de gelo, têm albedos bastante elevados, de cerca de 50% e 70%, respectivamente.
O papel das nuvens no sistema climático ainda é incerto. Em razão do seu alto albedo, podem reduzir
consideravelmente a quantidade de radiação solar que atinge a superfície terrestre, especialmente
em altas e baixas latitudes (ver a discussão em conexão com a Tab. 1.1). Como você verá em breve,
no entanto, elas tanto absorvem a radiação como a refletem. Por último, mas não menos importante,
as suas complexas formas tridimensionais tornam o seu efeito no balanço de radiação muito mais
difícil de quantificar do que, digamos, o gelo da terra. O papel das nuvens no sistema climático é
discutido em detalhes mais adiante neste capítulo.

Fig. 1.18 Vários tipos de nuvens
e seus níveis e/ou extensões
característicos na atmosfera

A elevação do ar aquecido localmente por condução e/ou convecção torna-se parte da escala
global do sistema circulatório atmosférico representado esquematicamente na Fig. 1.15 (e
Fig. 1.20), cujo fluxo horizontal sobre a superfície da Terra são os ventos de superfície. Sistemas de vento redistribuem calor em parte pela advecção (transporte em massa) de massas
de ar quentes em regiões mais frias (e vice-versa) e em parte pela transferência de calor
latente ligada ao vapor d’água, que é liberado quando o vapor d’água condensa para formar
nuvens em um ambiente mais frio, talvez a milhares de quilômetros do local da evaporação. A maior parte dessa água vem da superfície do oceano; na verdade, em qualquer dado
momento uma grande parte da água na atmosfera (vapor d’água e nuvens) foi evaporada há
pouco tempo do oceano tropical, e o transporte de ar quente e úmido na direção dos polos
é a forma mais importante pela qual o calor do oceano em baixas latitudes é transferido
para latitudes mais altas.
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