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Revisão das aulas passadas 

 Tópico 1: 

 Evolução da atmosfera terrestre 

 Composição química 

 Tópico 2: Temperatura 

 Escalas de temperatura 

 Diferença entre tempo e clima 

 Estrutura vertical da atmosfera 

 Variação diurna da temperatura 

 Estações do ano 

 Tópico 3: água na atmosfera 

 Variação da umidade relativa com a temperatura 

 Variação diurna da umidade relativa 

 Formação de Chuva 

 

 



Tópico 5 – Pressão  

 O que veremos neste tópico: 

 Conceito de pressão 

 Cálculo da massa total da atmosfera 

 Variação da pressão com altura 

 

 

 



Definindo pressão 

 Pressão é a força exercida em 

uma determinada área 

 A pressão atmosférica é a 

força exercida pelo peso do ar 

sobre uma determinada área. 

 Pressão = Peso do ar/área 



Definindo densidade 

 Densidade = massa por unidade de volume: 

  = m/V 

 Quanto maiores o número e o peso molecular de 

moléculas num determinado volume, maior a 

densidade. 

 

 



 Pressão é força/área 

 

 P=F/A 

Definindo Pressão 



Qual a massa de ar numa 

sala: 

 Largura: 5m 

 Comprimento: 8m 

 Altura: 3 m 

 Supondo: densidade do ar = 1,255 kg.m-3  



Qual a massa da atmosfera? 

 Supondo: 

 g=cte (~9,8m.s-2) 

 densidade=cte (~1,2kg.m-3) 

 Terra = esfera (raio ~ 6300km) 

 Calcule a massa da atmosfera, se a altura da atmosfera 

é de 11 km= ??? 

 Como deve variar a pressão atmosférica com a altura? 



Variação da pressão com a 

altura 
 A pressão em qualquer nível da 

atmosfera pode ser considerada como 
o peso do ar por unidade de área 
acima desta elevação. A alturas 
maiores, há menos moléculas de ar do 
que sobre uma superfície a uma altura 
menor. Por exemplo, há muito menos 
moléculas sobre uma superfície a 50km 
do que sobre uma superfície a 12 km 
da superfície, assim, a pressão em 50 
km também é muito menor que a 12 
km. 

 1 hPa (hectopascal) = 1 mb (milibar) 



Ao nível do mar a pressão 

atmosférica padrão é: 

1013.25 mb 

1013.25 hPa 

29.92 in. Hg. 

Tanto a pressão 

atmosférica quanto a 

densidade do ar 

decrescem com a 

altitude 



Perfil Vertical da Pressão 

A pressão atmosférica 

decresce rapidamente com a 

altura.  

Metade das moléculas da 

atmosfera se encontram 

abaixo de uma altitude de 

apenas 5,5km, onde a 

pressão é de 500hPa. 

 



Unidades: 

 Bar é uma unidade de pressão que descreve a força sobre uma dada área. Como bar é uma unidade 

grande, e as variações de pressão são em geral pequenas, a unidade de pressão mais utilizada  em 

mapas de tempo é milibar (mb) 

 

 

No sistema internacional de unidades (SI) a medida de pressão é pascal, em homenagem a Blaise 

Pascal (1632–1662).  

 

Um  pascal (Pa) é a força de 1  newton agindo sobre uma área superficial de 1 metro quadrado. 

 

100 pascals  igual a  1 millibar. 

 

A comunidade científica em geral usa o kilopascal  (kPa) como uma unidade de pressão 

Onde  1 kPa  = 10 mb.  

 

Entretando uma unidade mais conveniente é hectopascal (hPa), já que 

 

1 hPa = 1 mb. 



*bar é uma força de 100000 newtons 

agindo em uma superfície de área de 1 

metro quadrado.  

 

Um newton é a quantidade de força 

necessária para mover um objeto com 

uma massa de 1 kilograma para que ela 

aumente sua velocidade na taxa de um 

metro por segundo a cada segundo em 

uma área de 1 metro quadrado.  



 Como mais da metade das moléculas está 

abaixo de 5,5 km (~500hPa), a pressão 

atmosférica diminui ~50% dentro destes 

5,5 km. Acima de 5,5 km, a pressão 

continua a decrescer, mas a uma taxa 

bem menor.  



Medindo a pressão 

Barômetro de mercúrio 
 Inventado por Torricelli, 1643 

 Altura de mercúrio na 
coluna é proporcional à 
pressão atmosférica 

 

1 bar = 1000 mb 
1013 mb = 1013 hPa = 760 mm Hg = 1 atm 



Ponto de fusão e ebulição 

Ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição da água na escala Celsius (à pressão 

atmosférica normal).  

http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/images/stories/fis_9.png 

Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressâo 

do gás acima dele. 



Determinação do Ponto de 

Ebulição da Água 

http://clubedos22.barcelos.info/wp-images/media/agua_a.jpg 



DETERMINAÇÃO DO PONTO 

DE EBULIÇÃO DE UM 

LÍQUIDO 

 O ponto de ebulição é a temperatura à 
qual a aplicação de mais calor a um 
líquido não provoca qualquer aumento 
de temperatura e o líquido se converte 
em vapor. No ponto de ebulição, a 
pressão do vapor saturado de um 
líquido é igual à pressão atmosférica 
e, assim, o ponto de ebulição varia 
com a altitude e a pressão. Quanto 
mais baixa for a pressão, tanto mais 
baixo é o ponto de ebulição e vice-
versa. O ponto de ebulição da água em 
condições normais é de 100ºC. 



Variação do Ponto de 

Ebulição da Água com a 

pressão 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fisica/imagens/evaporacao-e-ebulicao-4.jpg 

http://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/bpgraph.gif 



http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter4/es_boil.html 

Ponto de ebulição 

 



http://www.engineeringtoolbox.com/boiling-points-water-altitude-d_1344.html 



Reduzindo a pressão ao nível do mar 

 ↕ para cada 100 m a pressão 
diminui 10 hPa  

 

 ↔ uma diferença de pressão 
de 10hPa pode ocorrer a cada 
1000km 

 

 Altitude afeta a pressão muito 
mais que a posição horizontal 

 É preciso fazer um ajuste da 
pressão para compensar a 
altitude para então se ver as 
diferenças horizontais de 
pressão. 



Redução da pressão ao 

nível do mar (simplificado) 

 Equilíbrio hidrostático: 

 

 

 Exercício: 

 Calcule a variação de pressão (em hPa) para uma 

variação de 100m de altura supondo ρ=1kg.m-3 e 

g=10m.s-2. 

 



Pressão 

 p = 10hPa para cada 100 m de altura. 

 

 Exercício: 

 São Paulo está a cerca de 800m de altitude. Qual a 

diferença de pressão entre São Paulo e Santos? 

 Se a pressão em Santos é de 1013hPa, qual seria a 

pressão em São Paulo? 



Variação anual da pressão 

atmosférica em São Paulo 



Variação da pressão 

 Pressão da atmosfera ao nivel do mar: 

1013 hPa 

Lembrando-se que 1 hPa= 1 mb=10 5 Pascais 

 Alta pressão acima de 1013 hPa: anticiclones (podem ir até 1080 hPa) 

 Baixa pressão abaixo de 1013 hPa: 

 ciclones (podem ir até cerca de 800 hPa) 



Exemplos de pressão do ar (ao nível médio do 

mar) 

Pressão atmosférica (mb e polegadas de mercúrio) 



Variação diurna da pressão 

A variação diurna da pressão atmosférica 

mostra a influência da maré barométrica, 

típica da região tropical. As maiores 

pressões são registradas próximo às 10HL e 

às 22HL, e as mínimas às 04HL e 16HL.  

Média para o ano de 2005 – Cumbica  



Variação da pressão atmosférica 



Variações de pressão devido à temperatura  

 Aquecendo uma coluna 

de ar: 

 Qual das colunas de ar tem 

densidade maior? 

 Qual das colunas de ar 

ocupa um volume maior?  

 Qual das pressões 

atmosféricas à superfície 

será maior: a da coluna de 

ar frio ou a da coluna de ar 

quente?  



Animação 

 Se houver conservação 

de massa na coluna: 

 Uma coluna de ar mais 

densa, mas “mais curta” 

exercerá a mesma 

pressão à superfície que 

a coluna “mais alta” com 

ar mais quente e ar 

menos denso. 



Variações de pressão em altitude devido à 

variação de temperatura 

 Onde a pressão 
atmosférica será maior: 
no ponto 1 ou no ponto 
2? 

 



Animação 

 Aquecimento/resfriament

o de uma coluna de ar 

pode originar diferenças 

horizontais de pressão, 

fazendo com que o ar se 

mova 

 



(a) Duas colunas de ar, com massas identicas tem a mesma pressão de ar na superfície 

(b) Se a coluna 1 esfria ela deve encolher, e se a coluna 2 esquenta ela deve expandir 

(c) No mesmo nível na atmosfera haverá mais ar acima de H na coluna quente que na 

coluna fria. A diferença de pressão acima cria uma força que faz com que o ar se mova de 

uma região de mais alta pressão para uma de mais baixa pressão. 

  

A retirada de ar da coluna 2 faz com que a pressão na superfície caia, enquanto que o ar 

adicional na coluna 1 faz com que a pressão na superfície suba.  

Extraído de 

Ahrens, D. 



O aquecimento e resfriamento das colunas de ar causam variações 

horizontais de pressão acima e na superfície. Estas variações de pressão 

forçam o ar a se mover de áreas de alta pressão em direção a areas de baixa 

pressão. Em conjunto com esses movimentos horizontais do ar, o ar 

lentamente se contrai sobre a alta e sobe sobre a baixa na superfície. 



altura (km) temperatura (oC) g (m.s-2) pressão (hPa) densidade (kg.m-3)

0 15,0 9.807 1.013 1,225

1 8,5 9.804 899 1,112

2 2,0 9.801 795 1,007

3 -4,5 9.797 701 0,9093

4 -11,0 9.794 617 0,8194

5 -17,5 9.791 541 0,7364

6 -24,0 9.788 472 0,6601

7 -30,5 9.785 411 0,59

8 -36,9 9.782 357 0,5258

9 -43,4 9.779 308 0,4671

10 -49,9 9.776 265 0,4135

15 -56,5 9.761 121 0,1948

20 -56,5 9.745 55 0,08891

25 -51,6 9.730 25 0,04008

30 -46,6 9.715 12 0,01841

40 -22,8 9.684 3 0,003996

50 -2,5 9.654 0,8 0,001027

60 -26,1 9.624 0,22 0,0003097

70 -53,6 9.594 0,05 0,00008283

80 -74,5 9.564 0,01 0,00001846

Atmosfera padrão 



Supondo linearidade em 

ambos os eixos: 

pressão (hPa)
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Atividade 

 Plotar em papel mono-log: pressão (log) x altura (linear)  
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