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Clima e meio ambiente

As variações climáticas têm um impacto direto em nossa vida cotidiana, 

como nos ciclos de colheita e na quantidade de chuvas.

O clima, porém, é mais do que isso. É fundamental entender os complexos 

mecanismos que o regulam em escala global e em períodos de tempo mais 

longos. Só assim podemos compreender o quanto nossas ações afetam o pla-

neta e amenizar o impacto dos fenômenos climáticos na vida do ser humano.

Este livro busca destacar as múltiplas interações entre o clima, o ambiente 

e os recursos naturais, e também o significado das catástrofes ambientais: 

terremotos, erupções vulcânicas, furacões, tsunamis etc.

O autor, livre-docente em Climatologia pela Universidade de São Paulo, 

demonstra as características do clima urbano e rural e ainda expõe por 

que fenômenos como secas e geadas ocorrem no Brasil. A polêmica do 

aquecimento x resfriamento em nível global também está presente, além de 

explicações sobre o efeito estufa.

Esta obra é um importante meio para jovens estudantes conhecerem melhor 

o assunto, sensibilizando-se para a importância do clima e do meio ambiente.
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Apresentação

A preocupação com o meio ambiente, bem co-
mo as relações entre sociedade e natureza, cons-
tituem atualmente temas de indiscutível relevân-
cia. Eles ganharam importância a partir do �m 
da Segunda Guerra Mundial, com a eclosão do 
movimento ambientalista internacional e o sur-
gimento de um esforço, em grande escala, em fa-
vor da proteção da natureza.

Desse modo, a compreensão de fenômenos 
como secas, enchentes e elevação de temperatu-
ra não deve ser preocupação exclusiva de cien-
tistas e pesquisadores, mas de todos os cidadãos. 
É necessário que os indivíduos percebam em 
que medida tais ocorrências são frutos de fato-
res naturais ou da ação do próprio ser humano. 
Após conhecer as várias dimensões dos fenôme-
nos climáticos, cada cidadão será capaz de exi-
gir, tanto das autoridades governamentais como 
de toda a sociedade, uma ação e�caz voltada 
para a preservação do meio ambiente e, conse-
quentemente, da vida.

Aos meus alunos, que constituem o objetivo maior  

de meu trabalho pro�ssional.

São essas as preocupações que nos levaram 
a escrever esta obra, que, embora de caráter in-
trodutório, procura contemplar esse assunto em 
seus vários aspectos. Assim, o nosso objetivo é 
possibilitar ao leitor a compreensão dos fenô-
menos climáticos do dia a dia e sua relação com 
 diversos fatores, de dimensão local ou global, 
também identi�cando como a vida das socieda-
des se organiza a partir das características do cli-
ma dos locais onde vivem, ainda que superando 
os limites impostos por elas.

No capítulo 2, trataremos particularmente das 
características da tropicalidade, uma vez que o Bra-
sil se insere na sua quase totalidade dentro dessa 
faixa climática. O clima urbano e o clima no meio 
rural, bem como as catástrofes climáticas, também 
serão abordados em capítulos próprios, além da 
ocorrência de secas e geadas em nosso país. Serão 
tratadas ainda as polêmicas teorias sobre o aque-
cimento global e o fenômeno da deserti�cação em 
determinadas áreas do país e do mundo.

José Bueno Conti

Professor doutor (titular) em Geogra�a Física pela 

Faculdade de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo – USP – (1973), 

onde concluiu também sua graduação em Geo-

gra�a (1958).

Tem experiência na área de Geociências, com ên-

fase em Geogra�a Física.
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Capítulo 1

Em busca do tempo: 
o encontro com o clima

FOTOGRAFIA DE RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS

Carro arrastado 

pela chuva, 

em 6 de abril 

de 2010, 

numa rua do 

bairro carioca 

do Jardim 

Botânico.

No dia 25 de fevereiro de 2010, a Região 

Metropolitana de São Paulo foi castiga-

da por uma precipitação de níveis ex-

cepcionalmente elevados. Os bairros de 

Capela do Socorro e Santo Amaro, ambos 

na zona sul da cidade, registraram, res-

pectivamente, 53 mm e 43 mm de chuvas 

em 24 horas. O Centro de Gerenciamen-

to de Emergências da capital paulista 

informava que, até aquela data, já havia 

ocorrido 22 dias de chuva em fevereiro, 

totalizando 230,4 mm, quando a média 

histórica do mês é de 217,4 mm. Ala-

gamentos e transbordamentos de rios 

e córregos ocorreram por toda a cida-

de, fazendo vítimas e causando enormes 

transtornos à população, além de eleva-

das perdas materiais.

Na primeira quinzena desse mesmo 

mês, uma nevasca pesadíssima atingiu 

a costa leste dos Estados Unidos, afetando, 

principalmente, Washington e Filadél-

� a, onde se acumularam 40 cm de neve, 

o que paralisou o tráfego e perturbou 

gravemente o cotidiano das pessoas. 

Em dezembro do ano anterior, a Euro-

pa havia sido assolada por uma seve-

ra onda de frio. No dia 18, as tempe-
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