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Tipos de Chuva e Umidade Relativa 

 

Resumo 

 

Medido a umidade do ar 

A umidade atmosférica varia de um lugar para o outro. É medida por um aparelho chamado 

higrômetro. A quantidade total de umidade existente no ar, naquele momento, é determinada umidade 

absoluta e é medida em g/m³. A relação entre a umidade encontrada no ar e o ponto de saturação é chamada 

umidade relativa e é medida em percentual. Isso significa que, se a umidade relativa estiver abaixo do ponto 

de saturação (100%), não ocorrerá precipitação. Por exemplo, imagine uma notícia hipotética de que a 

umidade relativa em Curitiba é de 75% e na Serra da Graciosa é 100%. Isso significa que em Curitiba falta 

25% para o ponto de saturação, portanto não irá precipitar. Agora se a umidade relativa chegar a 100%, como 

no caso da Serra da Graciosa começará a precipitar. 

 

Tipos de chuva 

O texto até agora utilizou apenas a palavra precipitação, pois chuva é um tipo de precipitação e 

existem várias outras, como a neve, o granizo, o orvalho, a geada... Nesse material será estudado a 

precipitação não superficial de água no estado liquído, isto é, chuva. 

 

Chuvas convectivas: ocorre quando o ar, em ascensão vertical, ganhando altitude se resfria, 

condensando a umidade e precipitando em forma de chuva. 
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Chuvas orográficas: ocorre quando o ar ascende e resfria devido ao ganho de altitude por causa de 

uma barreira de relevo (morro, serra, montanha). Nesse caso, existe a formação de uma vertente úmida, com 

chuva, barlavento, e outra vertente seca, sem chuva, sotavento. 
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Chuvas frontais: é resultado do encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. A 

massa de ar quente, menos densa é forçada a subir, e a diferença de temperatura provoca a mudança do 

ponto de saturação e com isso ocorre a chuva. Ela é muito comum no litoral do país, em consequência do 

choque entre a massa polar atlântica (fria) e a massa tropical aTlântica (quente). 
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Exercícios 

 

1. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na 

atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a 

quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão 

quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação 

entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um 

determinado local. 

 

 

 

Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que 

a) a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. 

b) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. 

c) a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. 

d) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na 

atmosfera. 

e) a variação da umidade do ar se verifica no verão, e não no inverno, quando as temperaturas 

permanecem baixas. 

 

2. Sobre a influência da maritimidade e das massas de ar na umidade atmosférica, assinale a alternativa 

correta: 

a) Nas áreas litorâneas, a umidade do ar tende a ser menor, haja vista o reduzido índice de 

evaporação das águas oceânicas. 

b) Nas regiões continentais, a umidade do ar tende a ser menor, visto que o ar nessas áreas é mais 

seco por causa do baixo índice de evaporação das águas. 

c) Uma massa de ar carregada de umidade tende a provocar menos chuva na região à qual se dirige. 

d) Massas de ar seco tendem a provocar chuvas nas regiões afetadas por elas. 
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3. “Nova frente fria trará chuva e frio para as regiões produtoras do MS, PR, SC e RS neste fim de semana; 

as temperaturas podem atingir os menores índices do ano”. Essa manchete do dia 24 de maio de 2017, 

comum nos sites de previsão do tempo, trata de um fenômeno típico do inverno brasileiro e que afeta 

principal mente o Centro Sul. 

Assinale a alternativa que explica corretamente esse processo meteorológico. 

a) É o encontro da massa Equatorial atlântica e da massa Tropical continental, que produz chuvas 

convectivas. 

b) As barreiras orográficas da serra do Mar direcionam as massas úmidas dos polos, produzindo as 

chuvas de relevo. 

c) O frio é causado pela massa Polar, de origem patagônica. Depois de sua passagem o tempo fica 

úmido e ameno. 

d) Envolve a chegada de uma massa de ar polar, que se encontra com o ar mais quente, produzindo 

chuvas frontais. 

e) São chuvas causadas pela Zona de Convergência do Equador e pelo encontro dos ventos alísios 

na região Sul. 

 

 

4. A chuva é um dos vários tipos de precipitação do vapor d'água existente na atmosfera, sendo 

caracterizada pela queda da água em sua forma líquida. Os principais tipos de chuva, de acordo com 

sua forma de ocorrência, são: 

I) Chuvas de convecção ou convectivas 

II) Chuvas de granizo 

III) Chuvas frontais 

IV) Chuvas orográficas 

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II e III. 

b) I e IV 

c) I, II e IV. 

d) I, II, III e IV. 

e) I, III e IV. 

 

 

5. A respeito das chuvas de convecção ou convectivas, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto: 

a) São formadas a partir do encontro direto entre duas massas de ar, sendo uma fria e seca e outra 

quente e úmida. 

b) São formadas a partir da circulação do ar em um local, havendo um movimento ascendente do ar 

quente e descendente do ar frio. 

c) As chuvas de convecção também são chamadas de chuvas de verão. 

d) Nesse tipo de chuva, o ar quente sobe e leva consigo toda a umidade produzida na superfície, 

incluindo a evapotranspiração da vegetação, produzindo um ambiente propício para a formação 

das chuvas. 

e) Na formação das chuvas convectivas, o ar frio desce, pois é mais denso que o ar quente. 
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6. Associe os tipos de chuva às suas respectivas características. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

( ) Resulta do deslocamento horizontal do ar que, em contato com as regiões elevadas, sofre 

condensação e 

consequente precipitação. 

( ) Forma-se a partir do encontro de uma massa de ar frio com uma de ar quente. 

( ) Decorre da ascensão vertical do ar que, ao entrar em contato com as camadas de ar frio, sofre 

condensação e se precipita. 

 

A sequência correta é 

a) 1,2, 3. 

b) 1,3, 2. 

c) 2, 1,3. 

d) 3, 2, 1. 

 

7. As chuvas podem ser categorizadas a partir da sua forma de ocorrência. Analise o esquema a seguir 

e assinale a alternativa que corresponde ao tipo de chuva representado na imagem: 

 

 

a) Chuvas convectivas 

b) Chuvas orográficas 

c) Chuvas de granizo 

d) Chuvas frontais 

e) Chuvas de verão 
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8. “Este tipo de chuva demonstra claramente como as formas de relevo podem influenciar o clima e 

também os fenômenos meteorológicos, o que faz com que também sejam chamadas de chuvas de 

relevo. Elas ocorrem quando uma massa de ar úmido é “bloqueada” por uma forma íngreme de relevo, 

como uma montanha, uma serra ou escarpa.” 

A que tipo de chuva se refere o fragmento acima? 

a) Chuvas de convecção. 

b) Chuvas de verão. 

c) Chuvas ciclônicas. 

d) Chuvas orográficas. 

e) Chuvas frontais. 

 

9. As chuvas convectivas ocorrem com maior frequência nas zonas: 

a) temperadas e tropicais. 

b) polares e temperadas. 

c) polares e subpolares. 

d) tropicais e equatoriais. 

e) temperadas e equatoriais. 

 

 

10. Sobre a representação de uma nuvem na ilustração abaixo, é correto afirmar: 

 

 

a) A serra é o principal fator do efeito estufa, por reter nuvens e provocar chuvas. 

b) O ar aquecido e úmido não transpõe a serra, por ser retido pelas nuvens e produzir chuva. 

c) As cabeceiras dos rios são fatores determinantes na precipitação. 

d) O ar seco da camada superior da atmosfera retém as nuvens na serra e provoca chuva. 

e) O relevo é fator determinante nas precipitações locais. 
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Gabarito 

 

1. A 

De acordo com o gráfico o período de penumbra é caracterizado por menor temperatura e maior umidade 

no ar. Ao contrário do período diurno quando a temperatura se eleva e a umidade do ar diminui. Por tanto 

a insolação é um fator significativo na variação de umidade relativa do ar. 

 

2. B 

Devido à menor evaporação de água nas regiões continentais, a umidade do ar tende a ser menor. 

 

3. D 

O ingresso da massa polar atlântica em contato com a massa tropical atlântica e a massa tropical 

continental resulta em queda de temperatura e formação de chuvas frontais. 

 

4. E 

Os principais tipos de chuva, de acordo com a sua forma de ocorrência, são: chuvas de convecção ou 

convectivas, chuvas frontais, chuvas orográficas 

 

5. A 

As chuvas frontais é que são formadas a partir do encontro direto entre duas massas de ar, e não as 

chuvas de convecção, por isso essa alternativa é a incorreta. 

 

6. C 

A figura 1 ilustra a chuva frontal devido o contato de massas diferentes, a figura 2 a chuva de relevo 

devido a vertente barlavento e sotavento e a figura 3 indica a chuva de convecção devido a 

evapotranspiração, condensação e precipitação. 

 

7. D 

As chuvas frontais são aquelas resultantes do encontro de duas massas de ar com temperaturas 

diferentes, uma massa quente e outra fria. Provoca a ascensão do ar quente, resfriamento, condensação 

e posterior precipitação. 

 

8. D 

As chuvas orográficas são provocadas pela ascensão da massa de ar úmida devido o relevo. Esse ganho 

de altitude diminui a temperatura, provoca a condensação e posterior precipitação. 

 

9. D 

As chuvas convectivas são decorrentes da ascensão do ar quente e úmido. Nesse sentido, é comum que 

ocorra em zonas tropicais e equatoriais devido a elevada temperatura dessas regiões. 

10. E 

As chuvas que ocorrem na região são chuvas orográficas, ocasionadas pelo encontro de uma massa de 

ar quente e úmida com uma barreira do relevo. 


