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Resumo 

Um dos pontos de interesse da Climatologia Geográfica reside no estudo da 

compreensão da dinâmica atmosférica regional, de modo a possibilitar o entendimento e a 

caracterização dos climas locais. Sob esta perspectiva, MONTEIRO lançou na década de 

1960 uma metodologia de estudo da dinâmica dos climas locais pautada nos preceitos de 

sucessão habitual dos estados atmosféricos de SORRE e PEDELABORDE. Denominada de 

Análise Rítmica, a proposta metodológica de individualizar os tipos de tempo atmosféricos e 

assim acompanhar seus ritmos vem sendo amplamente utilizada nas pesquisas geográficas 

de caráter climático. Além de ser excelente instrumento de pesquisa, a Análise Rítmica é 

também excelente ferramenta didática no ensino da dinâmica atmosférica de superfície, hoje 

amplamente facilitada com as possibilidades de obtenção de dados via Internet. O presente 

artigo tem por objetivo apresentar, por meio da experiência de aplicação da Analise Rítmica 

na disciplina de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, uma proposta de aula prática a partir de um conjunto de informações 

complementares disponibilizadas por vários sites específicos da Internet. As aulas práticas 

na citada disciplina foram desenvolvidas ao longo de três anos, e possibilitaram aos alunos 

o acompanhamento “tri-dimensional” dos sistemas atmosféricos responsáveis pela sucessão 

habitual dos tipos de tempo reinantes na cidade de Curitiba/Pr – foco de estudo – durante os 

meses de análise. 

Introdução 

Na tentativa de caracterizarem as condições climáticas dos diferentes espaços da 

superfície terrestre, os estudiosos das ciências da atmosfera têm abordado os elementos 

climáticos locais a partir de seus valores médios. A utilização das médias têm sido 

amplamente adotada por apresentar a vantagem de uma fácil e rápida parametrização dos 

elementos climáticos além de sua caracterização geral. 

Entretanto, o emprego das médias na caracterização da atmosfera dos lugares 

apresenta uma série de limitações: 1) Transformam o que o sistema natural tem de mais 

dinâmico – a atmosfera – em algo estático e “engessado”; 2) Há uma simplificação da 

realidade dada pela redução estatística dos dados que traduzem em um único valor as 
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situações climáticas, sejam elas excepcionais ou não; 3)Não evidenciam os episódios 

extremos e os “hazares naturais”. 

Desde o final da década de 90 do século passado, têm se observado um aumento da 

freqüência e intensidade de episódios climaticamente críticos, como ondas de calor, frio e 

nevascas na Europa e Estados Unidos, enchentes em quase todos os continentes, elevado 

numero de ciclones tropicais, vendavais como os promovidos pelo Catarina (ciclone 

tropical/extratropical?) em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que têm causado grande 

número de vítimas e elevados prejuízos materiais. O estudo a partir do emprego de médias 

climáticas para irregularidades climáticas como estas, cujas manifestações se dão em 

escala temporal restrita, não contempla suas ocorrências extremas ou calamitosas que 

afetam de forma intensa tanto o ambiente natural quanto a sociedade. 

Na tentativa de estudar os episódios climáticos intensos que, embora de curta 

duração temporal, assumiam grande importância para o ambiente e para o homem, Carlos 

Augusto Figueiredo Monteiro propôs nos anos 1960/70 uma metodologia de análise 

climática.. A proposta desenvolvida por MONTEIRO (1971) permite visualizar a variação do 

elemento climático em análise em termos dos valores reais alcançados, como também 

acompanhar a evolução temporal e genética do mesmo, de modo a individualizar na 

superfície terrestre os impactos por ele causados. 

Denominada de Análise Rítmica dos Tipos de Tempo, a proposta metodológica de 

individualizar os tipos de tempo atmosféricos e assim acompanhar seus ritmos vem sendo 

amplamente utilizada nas pesquisas geográficas de caráter climático. Em sua maioria estes 

estudos, aplicam a metodologia como uma ferramenta para compreender a dinâmica da 

circulação de superfície no que concerne aos seus impactos e/ou interações com os 

aspectos sócio-ambientais pesquisados. Recentemente dois artigos de ZAVATTINI (1998 e 

2000) que discutiam a aplicação da Análise Rítmica por pesquisadores no Brasil foram 

publicados na forma de livro, onde estão compiladas as dissertações e teses até então 

produzidas no Departamento de Geografia da USP que aplicaram a metodologia de Análise 

Rítmica como ferramenta auxiliar em suas análises. Entre elas, encontram-se trabalhos que 

trataram das ilhas de calor dos impactos pluviométricos, poluição do ar e muitos outros. A 

análise rítmica pode ser utilizado em estudos realizados em tempo presente, como também 

ser aplicada a períodos passados que visam analisar fenômenos episódicos e/ou atípicos. 

Além de ser excelente instrumento de pesquisa, a Análise Rítmica é também 

excelente ferramenta didática no ensino da dinâmica atmosférica de superfície, hoje 

amplamente facilitada com as possibilidades de obtenção de dados via Internet. 

Assim, o presente artigo tem por objetivo apresentar, por meio da experiência de 

aplicação da Analise Rítmica na disciplina de Climatologia do Departamento de Geografia 
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da Universidade Federal do Paraná, uma proposta de aula prática a partir de um conjunto de 

informações complementares disponibilizadas por vários sites específicos da Internet. As 

aulas práticas na citada disciplina foram desenvolvidas ao longo de três anos, e 

possibilitaram aos alunos o acompanhamento “tri-dimensional” dos sistemas atmosféricos 

responsáveis pela sucessão habitual dos tipos de tempo reinantes na cidade de Curitiba/Pr 

– foco de estudo – durante os meses de análise. 

A metodologia de Análise Rítmica dos Tipos de Tempo 

A metodologia de Análise Rítmica parte de três grandes princípios. Um primeiro 

refere-se a noção de ritmo climático, “expressão dos estados atmosféricos”, que abrange 

tanto os eventos habituais quanto aquelas “variações e desvios que geram diferentes graus 

de distorções até atingirem padrões extremos” (MONTEIRO 1971, p.4). Um segundo diz 

respeito a noção de regime dos elementos climáticos que apontam, por meio do ritmo, as 

variações anuais expressas em suas particularidades mensais; consideradas em sucessivos 

anos. E um último que busca o entendimento dos eventos climáticos habituais e 

excepcionais (estes muitas vezes considerados como regra devido a suas recorrências) nas 

suas inter-relações com a superfície terrestre e a sociedade no âmbito de seus impactos e 

da dinâmica atmosférica que os geram (MONTEIRO, 1963, p. 41; 1971, p.6) 

A escala temporal adotada na Análise Rítmica é a diária, uma vez que a definição do 

ritmo climático “exige decomposição cronológica... dos estados atmosféricos... que em 

continua sucessão, se produzem em unidades bem menores”. Assim, a definição dos tipos 

de tempo é realizada a partir da variação dos elementos meteorológicos apresentados em 

gráficos onde os dados são diários e, quando possível, descriminados nos horários oficiais 

de observação (GMT) – MONTEIRO, 1963, 172. 

Estes gráficos dispostos simultaneamente e sincronicamente permitem comparar, de forma 

integrada, a variação diária/horária de parâmetros meteorológicos como pressão, 

temperatura horária, máxima e mínima, umidade relativa, precipitações, insolação, 

nebulosidade, velocidade e direção do vento, visibilidade, entre outros, de uma dada 

localidade da superfície terrestre, ou mesmo de várias localidades de uma região. 

A análise local é complementada com o acompanhamento da evolução regional 

diária/horária dos centros de ação, utilizando-se para isto imagens de satélites 

meteorológicos, uma vez que os tipos de tempo assim identificados, se sucedem segundo 

mecanismos da circulação geral da atmosfera (MONTEIRO1971, p.9). Portanto, embora a 

abordagem em termos espaciais seja geralmente em âmbito local, para conhecer a gênese 

da variação dos elementos que caracterizam as condições meteorologicas locais e assim 

definem tipos de tempo, é necessário um acompanhamento da dinâmica dos principais 

sistemas de ação da atmosfera em âmbito regional. 
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 Desta forma, os tipos de tempo são identificados e classificados em escala diária de 

acordo com suas feições qualitativas e os aspectos genéticos de formação. A definição 

diária dos tipos de tempo e o acompanhamento de sua sucessão habitual ao longo dos 

meses conduzem a percepção do ritmo climático anual e em continuidade a dos regimes 

climáticos locais. 

A proposta metodológica de utilização dos recursos da Internet 

As facilidades trazidas pela Internet viabilizam um maior detalhamento e 

aprofundamento na aplicação da Análise Rítmica, conduzindo os alunos a alcançarem 

melhores resultados na aquisição dos conhecimentos que envolvem os processos da 

dinâmica da circulação local e regional. 

A possibilidade de proceder à Análise Rítmica em tempo real ou atual é outra grande 

vantagem, ao garantir ao aluno a percepção das condições do tempo meteorológico 

correspondente ao tipo de tempo definido durante a análise. 

Assim, quando realizada em tempo presente, a aplicação da Análise Rítmica permite 

identificar a situação sinótica que está gerando as condições de tempo vivenciadas no 

momento (no dia) ou muito recentemente (na semana). 

A utilização simultânea da diversidade de ferramentas disponibilizadas via Internet, permite 

ao aluno alcançar 

a) a espacialização de conceitos abstratos como massas de ar, frentes, linhas de 

instabilidade, vento, temperatura, umidade...; 

b) a abrangência destes fenômenos e de suas localizações geográficas e 

c) a noção da dinâmica sinótica e do controle que ela exerce nas feições do tempo 

meteorológico. 

O aluno é levado a visualizar a Troposfera sob uma perspectiva tri-dimensional no 

âmbito da abrangência espacial e temporal dos fenômenos meteorológicos a partir da 

utilização de imagens de satélites com intervalos de meia hora, nefanálises, cartas sinóticas 

e perfis de sondagens aerológicas diários. 

Estes recursos são utilizados na configuração regional dos elementos que compõem 

a análise rítmica, em termos de suas localizações, abrangência (dimensão), velocidade e 

sentido dos deslocamentos, e valores alcançados. A perspectiva local é obtida a partir da 

utilização de dados meteorológicos de superfície obtidos em estações da rede oficial ou 

mesmo em estações complementares existentes. 
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Existem vários sites na Internet disponibilizando imagens de satélites 

meteorológicos. Dado a periodicidade e a possibilidade de obter as imagens dos satélites 

GOES e METEOSAT nos canais infra-vermelho, visível e vapor a cada 30min, sugere-se a 

utilização do endereço eletrônico www.cptec.inpe.br . Nele é possível se obter as imagens 

do mês em curso, e acessar as imagens de até oito anos atrás para o GOES e dez anos 

para o METEOSAT. As Figuras 1 e 2 exemplificam para o dia 11/11/04 as imagens do 

Satélite GOES (Figura 1) e Meteosat (Figura 2) no canal do infravermelho. 

 

Figura 1 - Meteosat Figura 2 - Goes 

 

 

 

As imagens de Satélite devem ser usadas em consórcio com as cartas sinóticas 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Figura 3) acessado por 

meio de www.inmet.gov.br e pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) – Informações 

Meteorológicas cujo endereço é www.dhn.mar.mil.br/chm/meteo/inst/index.htm (Figura 4). 

Na página do INMET, deve-se abrir Previsão do Tempo e Clima e A Situação Atual, onde 

estão disponíveis com texto interpretativo, as cartas sinóticas do dia nos horários das 00h e 

12h UTC, não havendo banco de dados das mesmas. Já o CHM disponibiliza em banco de 

dados as cartas dos últimos 30 dias nos mesmos horários .(00h e 12h UTC). A vantagem da 

carta do INMET é que traz o traçado das isóbaras e a posição dos sistemas de altas e 
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baixas pressões no continente de forma detalhada, e a do CHM é a de apresentar a posição 

das frentes e das linhas de instabilidade além dos sistemas barométricos, porém com 

detalhamento sobre o oceano, de modo que uma carta complementa a outra. 

 

  
Figura 3 – Carta sinótica do continente Figura 4 – Carta sinótica do oceano 

 

Um outro conjunto de informações pode ser obtido por meio do site 

www.master.iag.usp.br - Meteorologia Aplicada e Sistemas de Tempo Regionais – METAR 

do IAG/USP. Neste site pode-se obter dados dos perfis verticais de variáveis 

termodinâmicas via gráficos Skew-T log-p (Figura 5) dos últimos 10 dias nos horários 00Z e 

12Z UTC de várias cidades da América do Sul e inclusive de localidades da Antártida. Para 

tal deve-se clicar em Dados Observados – Sondagens e selecionar no mapa a cidade 

desejada. Os dados referentes aos dados meteorológicos de superfície são encontrados na 

mesma página, clicando-se Dados Observados –Metar e ainda Dados Observados – Synop. 

No primeiro caso obtem-se informações dos dados de superfície referentes à direção e 

velocidade dos ventos (m/s), temperatura e temperatura do ponto de orvalho (ºC), pressão 

ao nmm (hPa), fenômenos e visibilidade observados em aeroportos da América do Sul nos 

últimos quatro horários do dia. Na segunda opção, é adicionado às informações anteriores 

os dados de nebulosidade e precipitação para os últimos quatro horários padrões de 

observações meteorológicas. 
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Figura 5 – Curitiba/Aeroporto Afonso Pena 

 

 
Figura 6 - Os dados de superfície  

 

No caso de se proceder a estudos de Análise Rítmica com uma defasagem de 

alguns meses do tempo presente, há a possibilidade de se obter informações sobre os 

aspectos climáticos e sinóticos das regiões brasileiras, das perturbações atmosféricas que 

atuam no país, notadamente os deslocamentos, freqüência e abrangência da Frente Polar 
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Atlântica-FPA (Figura 7), da atuação das massas de ar entre outras, encontradas na revista 

eletrônica do CPTEC – Climanalise. 

 

Figura 7.a – Ocorrências da FPA na rota do litoral em fevereiro de 2004 

 

Figura 7.b – Ocorrências da FPA na rota do interior em fevereiro de 2004 
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Figura 7.c – Ocorrências da FPA na rota continental em fevereiro de 2004 

A utilização em consórcio destes recursos promove uma classificação mais apurada 

dos tipos de tempo ocorridos no local foco de análise e em conseqüência legitimam um 

melhor entendimento da sucessão em que eles se manifestam, revelando assim seu ritmo 

de atuação e auxiliando na análise dos impactos sócio-ambientais a eles relacionados. 

Estes recursos podem ser utilizados em dois momentos temporais: em tempo 

presente, o que facilita a compreensão das interações entre atmosfera e o local 

considerado, uma vez que vivenciadas praticamente enquanto acontecem; e em tempo 

passado recente. O período de retrospectiva deste último depende da disponibilidade do 

banco de dados dos sites de referencia. A vantagem neste caso, é que as aulas práticas 

podem ser ministradas em qualquer tempo cronológico, em consonância com a evolução do 

conteúdo teórico. 

Os procedimentos adotados em sala de aula 

Os procedimentos aqui sugeridos tem sido em quase sua totalidade aplicados junto 

às turmas do diurno e do noturno da disciplina anual de Climatologia do Curso de Geografia 

da UFPR desde o ano de 2001. Com variações na forma de aplicação entre as turmas, os 

mesmos têm se realizado nas dependências do Laboratório de Climatologia do citado 

Departamento. 

Embora o desejado fosse trabalhar com toda a turma simultaneamente, tal não foi 

possível dada a limitação de computadores do Laboratório. Assim a estratégia que adotada 

nas aulas práticas foi a de dividir os alunos em grupos, sendo cada um deles responsável 

pela análise rítmica de um mês do ano vigente, e trabalhar alternadamente com os grupos. 
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As aulas práticas desenvolveram-se semanalmente, algumas vezes com dois ou três grupos 

ao mesmo tempo, um em cada computador, sempre nos últimos 30 minutos da aula. 

Cada grupo trazia para a aula os dados diários da semana anterior, correspondente 

às imagens de satélites copiadas do CPTEC nos horários das 9, 15 e 21h locais, gravadas 

em disquete, e aos dados meteorológicos de superfície. obtidos junto à estação 

meteorológica adotada – no caso a Estação Meteorológica do Centro Politécnico-

Curitiba/UFPR do Instituto Nacional de Meteorologia e também do Sistema Meteorológico do 

Parana´-SIMEPAR, dado a facilidade de acesso à Estação 

Partindo-se então, de uma das premissas da Análise Rítmica que consiste em 

entender as feições meteorológicas locais a partir da situação sinótica/regional, os dados 

horários referentes aos valores de superfície da pressão, da temperatura, da umidade 

relativa, da chuva, do vento, da insolação, e da nebulosidade bem como as imagens de 

satélite meteorológico no canal infravermelho, eram trabalhados em simultaneidade de 

modo a permitir a definição dos sistemas atmosféricos diários que caracterizavam as 

condições do tempo em Curitiba na semana anterior à aula – portanto em tempo atual, o 

que possibilitava correlaciona-las com os possíveis impactos causados na cidade. Na 

medida que surgiam duvidas de definição de alguma situação sinótica específica, outros 

sites como os mencionados anteriormente eram acessados de modo a auxiliar na definição 

do tipo de tempo. 

Os resultados alcançados nas aulas práticas foram apresentados na forma de 

relatório escrito e na forma de Painel. Os relatórios apresentaram a seguinte estrutura: a) 

Introdução, onde o grupo trabalhou a parte conceitual da Análise Rítmica, apresentando e 

justificando a utilização da proposta, bem como os objetivos do acompanhamento da 

dinâmica da circulação do ar em Curitiba no mês em questão; b) Procedimentos adotados; 

c) Análise dos resultados, onde foram apresentados os gráficos de Análise Rítmica e as 

imagens de satélite, sendo estas no mínimo uma por dia, sempre no mesmo horário 

(preferencialmente 9 ou 21h locais); d) Conclusões sobre os tipos de tempo encontrados e 

seu ritmo de atuação; e) Referencias bibliográficas. 

Os Painéis continham a mesma estrutura dos Relatórios, diferenciando-se destes por 

ter os resultados apresentados oralmente na sala de aula na forma de seminário. 

O alcance da proposta Os resultados alcançados com aplicação de Análise Rítmica 

via Internet foram balizados pela avaliação da professora referente ao aprendizado nas 

aulas práticas e aos Relatórios e Seminários realizados pelos grupos de alunos. 
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Tendo duas turmas/ano, a disciplina de Climatologia/UFPR contou em média com 32 

alunos/turma totalizando cerca de 256 alunos ao longo dos quatro anos de atividades 

práticas. 

As atividades desenvolvidas nas aulas de laboratório atingiram grande parte de seus 

objetivos. Dentre os principais, os resultados foram: 

a) 70% Identificaram os sistemas atmosféricos dinâmicos da América do Sul e 

entenderam os principais aspectos de sua circulação; 

b) 90% dos alunos entenderam a dinâmica da Massa Polar Atlântica em termos de 

sua freqüência e abrangência de atuação na América do Sul e em especial em 

Curitiba, bem como os processos frontológicos por ela gerados.; 

c) 60% dos alunos distinguiram a Zona de Convergência Intertropical; 

d) 90% dos alunos correlacionaram a dinâmica atmosférica de Curitiba no mês de 

estudo com as condições de tempo por eles vivenciadas, notadamente em 

termos de sensações térmicas, impactos pluviométricos, de estiagem, e 

repercussão na saúde. 

Alguns alunos continuaram acompanhando a circulação de superfície local por meio 

dos sites trabalhados nas aulas práticas, mesmo após ter concluído a disciplina. 

Conclusões 

A realização da ANÁLISE RÍTMICA em tempo atual favoreceu à observação e ao 

acompanhamento de situações locais extremas e/ou de desvios das feições climáticas 

habituais, como ondas de calor/frio, estiagens, enchentes, vendavais, episódios críticos de 

poluição do ar, entre outros, evidenciando a dinamicidade do clima local. 

A percepção do tipo de tempo em tempo real, assim como o ritmo de sua sucessão 

no período em estudo possibilitou, ainda, aos alunos sua correlação observacional com 

efeitos na saúde – gripes, alergias.vivenciadas pelo próprio aluno e/ou familiares, 

O aprendizado de conceitos inicialmente abstratos como massas de ar, frentes, 

linhas de estabilidade, ritmo climático, tipos de tempo, entre outros se deu de forma mais 

eficaz, permitindo ao aluno visualizar muitos destes conceitos. Em algumas ocasiões esta 

visualização era inclusive tridimensional, como por exemplo em situação de atuação da 

massa PA, com ausência de nebulosidade (dados de pressão, temperatura, e outros de 

superfície, imagens dos satélites meteorológicos), e com inversão de subsidência (perfis 

termodinâmicos) e redução da visibilidade local por contaminação de poluentes no ar 

(observação in locu) 
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A facilidade de acesso ao conjunto de informações fidedignas, pois obtidas em sites 

institucionais, agiliza e enriquecem sobremaneira as atividades de Análise Rítmica, tão 

indispensáveis na compreensão das dinâmicas climáticas locais. Adicionalmente, permite ao 

aluno conhecer os endereços e os recursos disponíveis na Internet de modo a que o mesmo 

possa dar continuidade ao acompanhamento do ritmo de sucessão habitual dos tipos de 

tempo na localidade de seu interesse. 
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