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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/resfriamento 

de uma coluna de ar pode 

originar diferenças 

horizontais de pressão, 

fazendo com que o ar se 

mova 
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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. 



Carta de pressão ao nível médio do 

mar 

• Observações de estações meteorológicas são 
plotadas num mapa 

 



http://www.ogimet.com/ 



Carta de pressão ao nível médio do 

mar 

• Observações de estações meteorológicas são 
plotadas num mapa 

• O meteorologista faz a análise de pressão 
– Isóbaras (linhas de mesma pressão) 

 



https://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/prev/cartas/cartas.htm 



Carta de pressão ao nível médio do 

mar 

• Observações de estações meteorológicas são 
plotadas num mapa 

• O meteorologista faz a análise de pressão 
– Isóbaras (linhas de mesma pressão) 

• Importância: 

– dá as posições dos sistemas atmosféricos: de 
alta e baixa pressões, posições das frentes 

• Comparar variação vertical da pressão com 
variação horizontal 
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http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=mean_sea_level_pressure

/equirectangular 



Carta de pressão ao nível médio do 

mar 

Altas pressões: pouca nebulosidade, 
ventos mais fracos 

Baixas pressões: bastante 
nebulosidade, chuva, ventos mais 
fortes 



http://pt.allmetsat.com/imagens/goes_faa_nefo12.php 



Significado dos símbolos 

Vaguada = Cavado 

Cuña = Crista 

Corriente em Chorro = Corrente de Jato 





http://avaliacaodemodelos.cptec.inpe.br/cgi-

bin/anl+sat.cgi?mod=gl213&opcao=vp&tipo=pnmm&image2.x=86&image2.y=8 





Atualizar!! 

 

 

http://www.masterantiga.iag.usp.br/ind.php?inic=00&pos=1&prod=imagens 



http://www.master.iag.usp.br/num/modelos/global/ 


