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http://www.wwiuma.org.br/efeito_estufa_2_onu.htm

“Clima: sucessão habitual dos tipos de tempo num 

determinado local da superfície terrestre”(Max Sorre)

“Tempo: conjunto de valores, que num dado momento e 

num certo lugar, caracterizam o estado atmosférico.”



À condição instantânea 

denomina-se:

TEMPO

À condição média denomina-se:

CLIMA

Classificação climática de Köppen:



Tempo e Clima
O estado da atmosfera pode ser descrito

por variáveis que caracterizam sua

condição física. Essas variáveis são o que

chamamos de elementos meteorológicos:

temperatura do ar, umidade relativa do ar,

velocidade e direção do vento, precipitação,

pressão atmosférica, radiação solar, etc...

Para um dado local, o estado da atmosfera

pode ser descrito tanto em termos

instantâneos, definindo a condição atual, a

qual é extremamente dinâmica, como

também em termos estatísticos, definindo a

condição média, a qual é por sua vez uma

descrição estática.

Condição atual, mostrando a 

ocorrência de uma tempestade

Condição média, mostrando as 

diferenças entre as regiões brasileiras



Variabilidade Climática

• Variabilidade climática corresponde às variações nos padrões médios

climáticos em escalas temporais e espaciais (mudanças no desvio

padrão, ocorrência de extremos) que extrapolam um evento isolado com

tempo atípico.

• A variabilidade pode ser causada por:

– Processos internos: processos que naturalmente fazem parte do

sistema climático

– Processos externos: causas antropogênicas, por exemplo. Neste

caso esta definição fica mais próxima do conceito de mudança

climática



Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCC

1979 – 1a. “World Climate Conference” 

1988 – estabelecido o IPCC

Relatórios de avaliação do IPCC:

1991

1994

2001

2007

2013



-Definição de mudança climática

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC):

Mudança climática refere-se a variação estatisticamente

significativa tanto na media quanto na variabilidade do

clima, persistindo por período extenso (> décadas).

Esta mudança climática pode ser devido processos

naturais internos ou forçantes externos, ou mudanças

antropogenicas persistentes na composição da atmosfera

ou do uso do solo.



-Definição de mudança climática

United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC):

Artigo 1

“uma mudança de clima que é atribuída direta ou

indiretamente a atividade humana que altera a

composição da atmosfera global, causando no clima

variabilidade além do observada em períodos de

tempo comparáveis.” UNFCCC, então distingue entre

“mudança climatica” atribuida a atividade humana

alterando a composição atmosferica, e “variabilidade

climatica” atribuida a causas naturais.



Balanço energético da Terra

https://climate.ncsu.edu/edu/EnergyBalance



https://www.weather.gov/jetstream/energy

Balanço energético da Terra

Temperatura média da Terra = 15oC, efeito estufa!



Efeito estufa

Temperatura -18 oC Temperatura 15 oC

Gases estufa: H2O, CO2, N2O, CH4



Forçante radiativa é uma medida da influencia que um

fator tem em alterar o balanço energético do sistema Terra-

atmosfera e é um índice da importância deste fator como

mecanismo potencial de mudança climática.

•Forçantes positivas tendem a aquecer a superfície

enquanto forçantes negativas tendem a resfria-la.

•No relatório do IPCC 2007 os valores das forçantes

radiativas são para 2005 relativos a condições pré-

industriais definidas como para 1750 e são expressas em

watts por metro quadrado (W m-2).



• Mudanças na abundancia atmosférica de gases estufa 

e aerossóis, na radiação solar e nas propriedades da 

superfície do solo alteram o balanço de energia do 

sistema climático.

• Estas mudanças são expressas em termos de forçante 

radiativa (W m-2), que é usada para comparar como 

fatores humanos e naturais influenciam no 

aquecimento ou resfriamento global. 



Estimativas da media-global e variações da forçante radiativa para CO2, CH4, N2O e

outros agentes e mecanismos, juntamente com escala geográfica típica da forçante

e o nível de avaliação do conhecimento cientifico, em 2005.



Radiative forcing of climate change during the industrial era shown by 

emitted components from 1750 to 2011 (IPCC 2013)



Variação das concentrações (registros de gelo e atmosféricas) de CO2, CH4 e

N2O e, respectivas forçantes radiativas nos últimos 10 mil anos e desde 1750.



Paleoclimatologia
 Estudo do clima antes da difusão de sistemas de monitoramento e 

coleta de dados sobre temperatura, precipitação, etc (~100 anos 

atrás).

 informações paleoclimatológicas dos últimos milhares de anos são as 

mais precisamente datadas e melhor amostradas e por isso podem 

ajudar a identificar a amplitude da variabilidade climática que existia 

antes da magnificação dos impactos antropogênicos globais.

 As informações paleoclimatológicas estão bastante ligadas ao 

aparecimento da vida na Terra uma vez que os fósseis são uma 

fonte importante para reconstituir o clima passado e a fotossíntese 

transformou radicalmente a atmosfera original do planeta.



Vostok (Antártica): 4 ciclos glaciais

(Petit et al., Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the

Vostok ice core, Antarctica. NATURE, 399(3), 1999)



Variação na temperatura da superfície da 

Terra nos últimos 1000 anos

Hemisfério Norte

Dados de termômetros (vermelho) anéis de árvore, 
corais, amostras de gelo, registros históricos (azul)

ano
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http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/figspm-1.htm



Mudanças observadas: (a) medial global da temperatura; (b) média global da temperatura do mar a partir

de dados de indicadores de maré (azul) e satélite (vermelho); (c) cobertura de neve no Hemisfério Norte

para março-abril. Todas as mudanças são relativas a média do período 1961-1990. Curva preta

representa médias decadais e os círculos representam valores anuais. Área sombreada azul estimam

intervalos de incertezas.



Comparação de mudanças observadas em escala continental e global na temperatura de

superfície com resultados simulados por modelos climáticos usando forçantes naturais e

antropogênicas. Médias decadais do período 1906-2005 (linha preta) foram desenhadas em

relação à média do período 1901-1950. Faixas sombreadas azuis mostram a variação de 5-

95% nas incertezas para 19 simulações a partir de 5 modelos climáticos usando somente

forçantes devido radiação solar e vulcões. Faixas sombreadas rosa mostram a variação de 5-

95% nas incertezas para 58 simulações a partir de 14 modelos climáticos usando forçantes

naturais e antropogênicas.

IPCC 2007



IPCC 2011



IPCC 2013

Múltiplos indicadores de mudanças do clima



Desenvolvimento dos modelos climáticos, mostrando como

os diferentes componentes são inicialmente desenvolvidos

separadamente e depois acoplados em modelos climáticos.

IPCC, 2001



Validação de modelos de previsão de 

mudanças da temperatura do ar média global 

em superfície



Desenvolvimento dos modelos climáticos, mostrando como os diferentes componentes são

inicialmente desenvolvidos separadamente e depois acoplados em modelos climáticos.



Anomalias de temperatura



Projeção de mudanças da temperatura da superfície para o início e final do século 

21 relativo ao período 1980-1999.



Mudanças relativas na precipitação (%) para o período 2090-

2099, relativo 1980-1999.

Dezembro/janeiro/fevereiro Junho/julho/agosto



As linhas sólidas representam médias globais do aquecimento da superfície

por multi-modelos (relativo a 1980-1999) para diferentes cenários, mostrando

continuações das simulações a partir do século 20.



Em São Paulo
• Variabilidade climática da temperatura no estado de São Paulo

• Amanda Sabatini Dufek & Tércio Ambrizzi

• XIII SICUSP / nov 2006

• Dados diários do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e da estação 

climatológica da Água Funda entre 1955 e 2002.

• Resultados: 

– Temperatura mínima diária aumentando

– Número de noites mais frias diminuindo

– Temperatura máxima diária: tendência ligeiramente negativa

– Extremos mais frios da temperatura máxima estão diminuindo

– Amplitudes da temperatura diurna diminuindo



Em São Paulo
• Variabilidade climática da precipitação no estado de São Paulo

• Amanda Sabatini Dufek & Tércio Ambrizzi

• Submetido à Meteorological & Applied Climatoloty / out 2006

• Dados diários de 59 estações do Departamento de Água e Energia 

Elétrica (DAEE) entre 1990 e 1999.

• Resultados: 

– Aumento na precipitação anual associada a precipitações mais 

intensas

– Número de dias sem chuva consecutivos tem aumentado

– Dias com precipitações mais intensas têm aumentado

– Ou seja: precipitações mais intensas estão concentradas em poucos 

dias



Para saber mais

• http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/earth/terra

• http://atmos.caf.dlr.de/projects/scops/scia

machy_book/sciamachy_book_figures/cha

pter_10_figures.html

• http://www.mct.gov.br/index.php/content/vi

ew/50401.html

http://atmos.caf.dlr.de/projects/scops/sciamachy_book/sciamachy_book_figures/chapter_10_figures.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/50401.html

