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Apresentação 

 

O relatório elaborado para a disciplina de Estágio Supervisionado em 

Climatologia contém uma introdução para contextualizar sobre o motivo de realização 

deste trabalho, como ele se insere nesta disciplina e os objetivos do relatório, ou seja, 

analisar a umidade média e mínima no perfil topoclimático do Pico da Bandeira em 

Minas Gerais.  

Logo em seguida uma contextualização da área de estudo, o Parque Nacional do 

Caparaó, onde se encontra o Pico da Bandeira, através de seus aspectos físicos: 

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, hidrografia e climatologia; e os aspectos 

humanos, no caso a cidade de Alto Caparaó, na qual se encontra uma das entradas para 

o Parque Nacional do Caparaó. 

O próximo capítulo do relatório aborda os materiais e procedimentos, ou seja, os 

tipos de materiais utilizados para obter os dados de umidade e temperatura, e os 

procedimentos necessários para a instalação dos equipamentos para a medição em 

campo. 

A parte seguinte analisou os resultados obtidos através das medições, foram 

instalados oito mini abrigos meteorológicos, para obter dados de umidade e temperatura 

do ar, neste trabalho o foco é umidade média e mínima, então os resultados analisará 

como se apresentou a umidade entre os dias 21/04/2013 e 25/05/2013. 

Por ultimo as considerações finais a cerca do trabalho e a bibliografia necessária 

para a sua realização. 
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Introdução 

 

O presente relatório é pré-requisito para a formação na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Climatologia, do curso de Geografia da Universidade de São Paulo. 

O trabalho de campo para o Pico da Bandeira, localizado em Alto Caparaó, entre os 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, foi realizado em duas etapas, a primeira entre 

os dias 20 e 21 de abril de 2013, no qual foram instalados equipamentos climatológicos 

para obtenção de dados de temperatura e umidade relativa, e uma segunda etapa, 

realizada entre os dias 25 e 26 de maio de 2013, para retira dos equipamentos e desta 

forma a obtenção dos dados climatológicos da região. 

A umidade representa a quantidade de vapor d’água presente na atmosfera, que 

se origina na superfície terrestre por meio da evaporação e transpiração (AYOADE, 

1996).  De acordo com Falcão et. al (2010), esta umidade está localizada nos primeiros 

2.000 metros de altitude, ou seja, nas baixas camadas da atmosfera e geralmente pode 

ocorrer uma diminuição da umidade conforme aumenta a altitude. De acordo com 

Ayoade, o vapor d’água apresenta diversas importâncias dentre elas: 

 

“é a origem de todas as formas de condensação e de precipitação [...] pode 

absorver tanto a radiação solar quanto a terrestre e, assim, desempenha o 

papel de regulador térmico no sistema Terra-atmosfera [...] contém calor 

latente e essa energia é liberada quando o vapor se condensa [...] sua 

quantidade e distribuição vertical na atmosfera indiretamente afeta a 

estabilidade do ar [...] a quantidade de vapor d’água no ar é importante fator 

que influência a taxa de evaporação e de evapotranspiração [...] o vapor 

d’água, ao contrário dos outros gases atmosféricos pode passar para a forma 

líquida ou sólida no nível das temperaturas atmosféricas normais. O vapor 

d’água constantemente muda de fase no sistema Terra-atmosfera” 

(AYOADE, 1996, p. 128-129). 

 

A umidade relativa é uma unidade de medida muito utilizada, apresenta-se como 

a “razão entre o conteúdo real de umidade de uma amostra do ar e a quantidade de 

umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na mesma temperatura e pressão 

quando saturado” (AYOADE, 1996, p.143). A umidade é representada através de 

porcentagem, e não fornece a quantidade de umidade na atmosfera e sim a proximidade 

de saturação do ar. A umidade relativa é influenciada pela temperatura do ar, em alguns 

casos são inversamente proporcionais. Para esta analise deve-se considerar a cobertura 
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vegetal que influência neste dado, pois locais com uma vegetação mais preservada e 

uma cobertura vegetal tendem a ter uma umidade relativa maior, diferente de ambientes 

mais secos com solos expostos que apresentam uma umidade relativa menor. 

Desta forma, o relatório irá analisar a umidade média e umidade mínima no 

percurso do Pico da Bandeira, que apresenta uma altitude de 2.892 metros. Para a 

obtenção dos dados foram instalados abrigos meteorológicos, sendo o primeiro na 

altitude de 1.100 metros e o ultimo na altitude de 2.875. Como é possível visualizar, há 

uma grande diferença de altitude entre os pontos, que mostrará como as diferentes 

altitudes podem apresentar diferentes dados, que serão analisados neste relatório. 

Estes dados foram obtidos por meio de um trabalho de campo que “apresenta um 

caráter didático que visa à complementação e o reconhecimento prático dos conceitos 

adquiridos em aula” (Galvani e Lima, p. 152, 2008), conceitos estes adquiridos ao por 

meio de dois cursos de climatologia oferecidos pelo departamento de Geografia da 

Universidade de São Paulo, e aprofundados na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Climatologia.  
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Parque Nacional do Caparaó: Pico da Bandeira 

 

O Parque Nacional do Caparaó está situado na região leste do Estado de Minas 

Gerais, divisa com o Estado do Espírito Santo.  Constitui-se como uma unidade de 

conservação (UC) criada no dia 24 de maio de 1961, através do decreto lei nº 50.646, na 

região da Serra do Caparaó
1
 no governo de Janio Quadros, com o objetivo de proteger o 

Pico da Bandeira, os ecossistemas de campos de altitude, floresta sub-caducifólia 

tropical, como também espécies de fauna ameaçadas de extinção. O parque tem uma 

área de 31.762,93 hectares (ICMBIO) encontrada entre os Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, como é possível verificar no mapa 1 da localização da área de estudo. 

 

 
Mapa 1: Mapa de localização do Parque Nacional do Caparaó. 

 

O Parque Nacional do Caparaó está inserido no Bioma da Mata Atlântica, 

todavia devido as suas características azonais, apresenta aspectos distintos relacionados 

a vegetação e clima, que serão abordados em seguida, juntamente com os aspectos da 

geologia, geomorfologia, pedologia e hidrografia. 

                                                             
1
Informações retiradas:  

http://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/images/stories/Legislacao/Decreto_50646_24-05-1961.pdf 

acessado em 20 de junho de 2013. 
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Geologia 

 

A região configura uma cadeia de montanhas que se eleva de forma abrupta até 

cerca de 2.800 metros do nível do mar, formando um Maciço, o Maciço do Caparaó 

(ICMBIO), através do mapa hipsométrico (mapa 2) é possível visualizar as diferentes 

altitudes encontradas na região e no mapa de pressão, é possível identificar as diferentes 

pressões conforme modifica a altitude (mapa 3).   

Esta região montanhosa é constituída pela Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, 

desdobrada nos maciços isolados, representado pelo Maciço Caparaó (PLANO DE 

MANEJO, 1981). 

O Maciço do Caparaó integra uma extensa cadeia de dobramentos (denominada 

Faixa de dobramentos Ribeira), desenvolvida na região sudeste do Brasil durante o 

denominado Ciclo Brasiliano (cerca de 630-550 milhões de anos atrás).  A área está sob 

rochas do período pré-cambriano, sendo o conjunto rochoso do qual faz parte o Maciço 

do Caparaó distribuído na direção norte-sul, envolvendo rochas metamórficas de médio 

a alto grau. Predominam gnaisses, migmatitos, especialmente com biotita e granada, 

além de charnockitos de composição intermediária a básica, sejam maciços ou bandados 

(ICMBio). 

 
Mapa 2: Mapa hipsométrico do Parque Nacional do Capraó e em seu entorno. 
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Mapa 3: Mapa da pressão no Parque Nacional do Caparaó e em seu entorno. 

 

Geomorfologia  

 

O Parque Nacional do Alto Caparaó encontram-se na Unidade Serranias da Zona 

da Mata Mineira, na Região da Mantiqueira Setentrional, caracterizada por faixas de 

dobramentos remobilizados. O relevo é determinado pelos modelados de dissecação 

definidos pelo aprofundamento da drenagem. As Serranias constituem relevos de 

formas alongadas, tipo cristas e linhas de cumeada, alicerçadas principalmente sobre 

granulitos, charnoquitos e migmatitos. Os rios formam pequenos terraços. Estes relevos 

se destacam dos conjuntos próximos pela maior resistência à erosão e manutenção do 

controle estrutural primitivo (IBGE).  

          A Unidade Maciço do Caparaó apresenta um grande número de intrusões 

graníticas, numa área com predominância de granulitos, charnoquitos, migmatitos e 

granitóides. A serra do Caparaó constitui uma crista, de grande extensão no sentido N-

S, resultante de dobras que desnivelaram em cerca de 1.800 m seus pontos culminantes 

em relação às áreas próximas. As formas de relevo correspondem aos modelados de 

dissecação diferencial com aprofundamento de 588 m, com a presença de relevos com 

encostas desnudas, facetas triangulares e trapezoidais e drenagem retangular com vales 

retilinizados (EMBRAPA, 2005). 
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As classes de relevo encontradas no Parque Alto do Caparaó são serras 

alongadas, escarpas e esporões com incisões de drenagem de 158 a 201 m e declives das 

encostas de 11 a 240 m, com declividade moderada e colinas convexas, com incisões de 

drenagem de 98 a 155 m, e declives também de 11 a 240 m, apresentando declividade 

acentuada, que engloba as cristas de topos aguçados, pães de açúcar, morros, pontões e 

escarpas com incisões de drenagem de 212 a 312 m e declividades de encostas variando 

de 24 a 370 m (EMBRAPA, 2005). 

 

Pedologia 

 

No Parque Nacional do Alto do Caparaó são identificados diferentes tipos de 

solos em diferentes áreas do parque. Em relevos de topografia montanhosa encontramos 

solos da classe dos Latossolos e Argissolos; nas superfícies de erosão mais jovem 

encontramos solos da classe dos Nitossolos e Argissolos; e na região das serras 

encontramos Latossolos, Cambissolos e Neossolos (OLIVEIRA, 2008). 

 Os solos da classe dos Latossolos são constituídos por material mineral, com 

horizonte B latossólico abaixo de qualquer tipo de horizonte A. Estes solos apresentam 

avançado estágio de intemperismo e, consequentemente, material coloidal com baixa 

capacidade de troca de cátions e baixos teores ou ausência de minerais primários 

facilmente alteráveis. Devido a esta característica a reserva de nutrientes é muito 

reduzida. Apresenta boas condições de permeabilidade devido a sua grande quantidade 

de macroporos. 

A classe dos Argissolos compreende solos que tem como característica principal 

a presença de horizonte B textural abaixo do horizonte A ou E. O horizonte B textural 

apresenta significativa presença de argila, resultante da acumulação decorrente de 

processos de aluviação e / ou formação in situ. 

A classe dos Cambissolos compreende solos constituídos por material, com 

horizonte B incipiente abaixo do horizonte A. Esta classe apresenta solos em estágio 

intermediário de intemperismo, não são muitos profundos, apresentam teores 

relativamente elevados de minerais primários facilmente intemperizáveis, atividade da 

fração argila de média a alta e solum com discreta variação de textura. 

Os Neossolos compreendem solos constituídos por material mineral ou orgânico 

pouco espesso, com pouca expressão dos processos pedogenéticos em consequência: da 
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baixa intensidade de atuação desses processos; das características do próprio material; e 

do relevo, que, isoladamente ou em conjunto, impediu ou limitou a evolução desses 

solos. 

Os solos da classe do Nitossolos são constituídos por material mineral, com 

horizonte B nítido, com argila de atividade baixa ou com caráter alítico na maior parte 

do horizonte B. Apresentam textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos 

subangular ou prismática moderada ou forte, com superfícies dos agregados reluzentes, 

relacionadas à cerosida (OLIVEIRA, 2008). 

 

Hidrografia 

 

O Parque Nacional do Caparaó situado na divisa dos estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo apresenta uma grande quantidade de córregos, riachos e nascentes, de 

acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) há 

três importantes bacias hidrográficas no parque: 

Bacia do Itabapoana-RJ constituída pelo rio Caparaó, que nasce no Pico do 

Calçado e é formador das piscinas naturais do vale verde, e o rio Preto, que nasce na 

base do Pico do Cristal, formador das Cachoeiras da Farofa, Sete Pilões e do Aurélio, 

do lado mineiro.  

Bacia do Itapemirim-ES tendo como principais afluentes os rios Pedra Roxa, que 

nasce quase no topo do Pico da Bandeira e Santa Marta, que nasce na base do Pico da 

Bandeira. 

E a Bacia do Rio Doce-MG, tendo como principais afluentes o rio José Pedro, 

que nasce próximo ao terreirão, que faz divisa com os estados MG/ES, formador do 

Vale Encantado e da Cachoeira Bonita, e o rio Claro, que nasce no Arrozal. Embora não 

se tenha um levantamento preciso, estima-se que o Parque possua mais de 1000 

nascentes em seu interior. 

 

Vegetação 

   

A região onde se abriga o maciço do Caparaó situa-se a seguinte classificação 

dos tipos de vegetação, segundo o IBGE: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Estacional 

Semidecidual; e Campos de Altitude. 
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         A ocorrência da Floresta Ombrófila Densa depende de condições de relevo, 

pluviosidade e umidade. Em geral recobre as planícies costeiras do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro onde são altas a umidade e pluviosidade favorecidas pela influência 

marítima.  

A aparente pujança da floresta, alta e densa, com presença de inúmeros estratos é 

um reflexo do equilíbrio na qual a grossa camada de húmus recobre solos arenosos e 

úmidos. O seu aspecto tipicamente tropical é reforçado pelo grande número de lianas, 

epítifas (aráceas, bromeliáceas, orquidáceas, polipodiáceas etc.), fetos arborescentes 

(Dicksonia ssp, Alsophila ssp) e palmeiras. Seus representantes em geral atingem 25 a 

30 metros e a densidade de copas é de grande número resultando em ambiente úmido e 

sombrio ao sub-bosque. Nas vertentes capixabas da floresta, consegue atingir altitudes 

mais altas acompanhando os grotões mais úmidos das serras do Caparaó e Mantiqueira 

embora sua pujança decresça com a altitude( ICMBio).  

A Floresta Estacional Semidecidual surge nas bordas da região serrana 

escalando a Mantiqueira e do Caparaó adentrando-se pelo sudeste de Minas Gerais. Seu 

comportamento particular é a perda de folhas por muitas espécies durante a seca 

aumentando o número de espécies decíduas  à medida que se caminha para os cerrados. 

É uma floresta de cobertura menos densa, apresentando uma formação de estratos 

inferiores, sub-bosque fechado e com grande número de espécies. Em geral as árvores 

vão até uns 25 metros  seguidos de um estrato inferior que alcança de 12 a 15 metros 

(IBDF). 

Situa-se nas encostas interioranas das serras da Mantiqueira e Caparaó. Ocorrem 

em locais acima de 500 metros de altitude, sendo composta de 20 a 50% de espécies 

caducifólias. 

Os Campos de Altitude ocorrem na região de forma natural devido à altitude. 

Em geral, estes surgem nos altos de serra a partir de 900/1000 metros, que se 

desenvolvem sobre os afloramentos rochosos cristalinos, solos rasos e intensa radiação 

solar. Na Serra do Caparaó, os campos surgem próximo à altitude de 2000 metros. 

Também encontramos a presença de vegetação do tipo Campo Rupestre, devido aos 

afloramentos rochosos naturais presentes nas grandes altitudes. Em geral, a vegetação é 

baixa, rasteira e arbustiva, atribuindo-se tal fato a pouca profundidade do solo que logo 

atinge a rocha maciça. O pouco solo existente, em geral turfoso e negro, impede a 

formação de lençol freático transformando a área em charcos com a mínima 

precipitação. Porém, a umidade logo seca com o escoamento elevado, em encostas tão 
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íngremes. Tais condições adversas impedem as formações florestais à medida que se 

eleva a altitude (VASCONCELOS, 2011). 

Apesar dos Campos Rupestres e dos Campos de Altitude apresentar algumas 

semelhanças fisionômicas e de táxons vegetais, esses tipos de vegetação são diferentes, 

devido à distinção geológica, pelas floras e afinidades biogeográficas contrastantes 

(VASCONCELOS, 2011). 

Apesar de tudo, os campos rupestres do maciço do Caparaó se encontram bem 

deformados pelos frequentes fogos e pela presença de ungulados domésticos. 

Na tabela 1 é possível verificar a distribuição da vegetação conforme as 

condições estabelecidas pela altitude. 

ALTITUDE TIPO DE VEGETAÇÃO 

Até 1.800m Floresta Ombrófila Densa 

Floresta Estacional Semidecidual 

1.800 a 2.400m Campos de Altitude com formações 

arbustivas 

Acima dos 2.400m Campos Limpos entre afloramentos 

rochosos  

Tabela 1: distribuição da vegetação conforme a elevação da altitude. Fonte: IBDF, 1981. 

 

Clima 

 

O clima do Parque Nacional do Caparaó é classificado como clima tropical de 

altitude, onde o relevo assume importância marcante na determinação das diferenças de 

temperatura e pluviosidade na área. A temperatura média anual varia entre os 19°C e os 

22°C, com a máxima absoluta atingindo os 36°C e a mínima absoluta os - 4°C, podendo 

chegar nos picos mais altos do Parque menos de 0°C (PLANO DE MANEJO, 1981).   

A pluviosidade média varia dos 1.000 aos 1.500 mm anuais, atingindo 1.750 mm 

na porção norte do Parque. As chuvas concentram-se no trimestre de novembro a 

janeiro, quando ocorrem de 35% a 50% das precipitações anuais. O período do ano que 

apresenta as menores médias pluviométricas é aquele entre junho e agosto, embora este 

fator varie em consequência do relevo local (ICMBIO). 



13 
 

Através dos mapas 4 e 5 de temperatura e umidade relativa do ar é possível 

verificar as diferentes temperaturas e umidades no parque e no seu entorno entre os dias 

21/04/2013 e 25/05/2013.  

 
Mapa 4: Mapa de temperatura do ar no Parque Nacional do Caparaó e em seu entorno. 

 
Mapa 5: Mapa de umidade relativa do ar do Parque Nacional do Caparaó e em seu entorno. 
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Assim nota-se como a temperatura diminui conforme aumenta a altitude, pois no 

P8 que representa a maior altitude de 2.875 metros apresenta a menor temperatura, por 

volta 8.8°C e 10°C e o P1 que está a uma altitude de 1.100 metros apresenta uma 

temperatura entre 14.1°C e 15°C.  E no mapa de umidade nota-se que conforme 

aumenta a altitude, a umidade diminui, ou seja, neste caso elas não são inversamente 

proporcionais, pois a vegetação e sistemas sinópticos e climáticos diários tem grande 

influência na umidade do ar, todavia isto será discutido com mais afinco no capítulo 

sobre os resultados do trabalho. 

 

Aspectos Humanos: Cidade de Alto Caparaó, MG  

 

A cidade de Alto Caparaó localiza-se na Zona da Mata de Minas Gerais, no leste 

do Estado de Minas Gerais, na fronteira com o Estado do Espírito Santo, faz divisa com 

os municípios de Caparaó, Alto Jequitibá, Manhumirim. A cidade possui uma área de 

104,571 km², situando-se a 997 metros de altitude. O nome da cidade é oriundo de uma 

palavra indígena kaparaó, ou seja, águas que rolam das pedras. 

A cidade começou a se formar em 1928, com imigrantes alemães, suíços, 

portugueses e italianos, oriundos de Nova Friburgo no Rio de Janeiro e atraídos a Alto 

Caparaó pelo clima frio da cidade. Em 1948, já havia 600 moradores ocupando 80 casas 

nesta região da cidade atual. Neste mesmo ano, chegou a cidade o senhor Inimá Novaes 

de Campos que organizou juntamente com os moradores mutirões, traçou ruas, pontes, 

praças e estradas, entre elas a estrada que leva ao Pico da Bandeira. O Distrito de Alto 

Caparaó foi criado em 30 de dezembro de 1962, em outubro de 1982, pela lei nº 8.285, 

o Distrito de Alto Caparaó passou a se chamar Alto Caparaó, e em 1995 conseguiu se 

emancipar Município de Caparaó, e se tornou a atual cidade de Alto Caparaó. De acordo 

com o IBGE, no ano 2000 a população de Alto Caparaó era de 4.673, no ano 2007 de 

5.048 e atualmente a cidade possui uma população de 5.297 habitantes. É uma 

população constituída por jovens próximos a idade adulta, ou seja, segue a tendência 

nacional, e também as mulheres apresentam uma maior expectativa de vida. 

Durante a Ditadura Militar no Brasil, a cidade de Alto Caparaó, que ainda 

pertenciam ao município de Caparaó, abrigou a Guerrilha do Caparaó – inspirada na 

Guerrilha Cubana de Sierra Mestra – entre os anos de 1966 e 1967. Inicialmente era 
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financiada pelo governo cubano, contudo com a suspensão do auxilio feito por Cuba 

para ajudar Carlos Marighella, a guerrilha passou a enfrentar severas dificuldades e 

acabou sendo descoberta pela Polícia Militar de Minas Gerais, seus representantes, no 

total vinte guerrilheiros, foram presos e torturados. Assim, a guerrilha teve fim antes de 

qualquer ação contra os militares. 

Atualmente a cidade apresenta uma economia baseada na cafeicultura, grande 

parte da área da cidade é coberta por lavouras de café. Através do quadro 1, “classes de 

uso da terra mapeada no entorno do Parque Nacional do Caparaó”, o município de Alto 

Caparaó, apresenta 3.062,24 hectares de terras ocupadas por cafezal, que representa 

52,81% do uso da terra na cidade. Ou seja, é possível notar que a maior parte da 

economia da cidade é destinada ao cultivo do café, sendo necessário considerar que 

1.772,21 hectares equivalentes a 30,56% do uso da terra são destinados à pastagem. 

 

 
Quadro 1: Classes de uso da terra mapeadas no entorno do Parque Nacional do Caparaó, distribuídas por 

município. Fonte: OLIVEIRA, SOARES, PEZZOPANE, GLERIANI, LIMA, SILVA, RIBEIRO e 

OLIVEIRA, 2008. 

 

O turismo é outra atividade econômica da cidade, através da criação do Parque 

Nacional do Caparaó, a região passou a receber grande quantidade de turistas para 

visitação ao parque. Desta forma, na cidade de Alto Caparaó, desenvolveu-se um 

aparato para o recebimento de turista por meio de serviços ligados ao turismo, como 

criação de pousadas, campings, restaurantes, guias turísticos, dentre outros trabalhos 

ligados a esta atividade econômica. 

 

 

 

 



16 
 

Procedimentos e materiais 

 

 A coleta de dados em campo necessita de uma calibragem dos sensores de 

temperatura e umidade relativa do ar (Data Logger HT-500), anterior ao campo. A 

calibragem foi feita da seguinte forma. Os onze sensores foram programados para 

coletar os dados a cada 10 minutos e após esse procedimento eles foram colocados em 

uma caixa, na qual, as condições atmosféricas era a mesma, esperando assim que eles 

captassem as temperaturas e umidades relativas do ar iguais, já que todos estavam 

submetidos nas mesmas condições atmosféricas.  

 O período de calibragem ocorreu entre os dias 18 a 20 de abril e os dados foram 

coletados entre o dia 21 de abril a 25 de maio.  

Foram instalados oito mini abrigos meteorológicos em uma variação altimétrica 

de 1.775 m, sendo o primeiro instalado no P1 no dia 20 de abril às 21h30 min. nos 

fundos da Pousada do Bezerra a 1.100 m de altitude a nível médio do mar, como pode 

ser visto na figura 1, o P2 e os demais pontos foram instalados no dia 21 de abril, esse 

ponto foi instalado na portaria do parque a 1.210 m de altitude às 7h54 min. (figura 2), o 

P3 foi instalado na tronqueira a 1.970 m às 8h30 min. (figura 3), o P4 foi instalado no 

terreirão a 2.330 m às 10h30 min. (figura 4), o P5 foi instalado a 2.440 m às 13h00 min 

(figura 5), o P6 foi instalado a 2.600 m às 13h15 min. (figura 6), o P7 foi instalado a 

2.780 m às 13h21 min. (figura 7) e o P8 foi instalado no Pico da Bandeira a 2.875 m às 

14h12 min. (figura 8). Os mini abrigos foram fixados em hastes de ferro, totalizando 

oito hastes. Dentro de cada mini abrigo continha um sensor de temperatura e umidade 

relativa ar, com exceção dos pontos 1, 4 e 8 que continham dois sensores, por motivo de 

segurança, caso um sensor desse algum tipo de problema. O sensor possui uma escala 

de 0 a 100% para umidade relativa do ar com precisão de aproximadamente 3% e de -

40ºC a 70°C para a temperatura do ar com precisão de aproximadamente 1,0°C. 

 Antes da fixação da haste com o mini abrigo meteorológico e o sensor de 

temperatura e umidade relativa do ar, era verificada a orientação da vertente e a 

declividade com auxílio da bússola, concomitantemente eram adquiridas as coordenas 

UTM, a altitude com o GPS, altitude com o altímetro e a pressão atmosférica e era 

fixado um aviso informando (que os equipamentos eram para pesquisa e fins científicos. 

Sem valor comercial), esperando-se assim que os frequentadores do parque não 

mexessem nos equipamentos, caso os vissem. 

 As informações descritas acima podem ser vistas na tabela 2. 
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Pontos 

 

Local Altitude 

(m) 

Prevista 

Altitude 

(m) 

Real 

Patm 

(mmHg) 

UTM X 

(m) 

UTM 

Y (m) 

Horário 

P1 Pousada 

do 

Bezerra 

1.100 1.100 685 201782 773885

2 

21h30 

min. 

P2 Portaria 

do 

Parque 

1242 1.210 662 202268 773933

4 

7h54 

min. 

P3 Tronque

ira 

1.970 1.970 600 204002 774065

6 

8h30 

min. 

P4 Terreirã

o 

2.370 2.330 590 206704 773945

7 

10h30 

min. 

P5 P5 2.500 2.440 582 207451 773953

6 

13h00 

min. 

P6 P6 2.650 2.600 570 207616 773863

0 

13h15 

min. 

P7 P7 2.800 2.780 558 208004 773799

3 

13h21 

min. 

P8 Pico da 

Bandeira 

2.892 2.875 555 208338 773795

8 

14h12 

min. 

Tabela 2: Dados coletados nos pontos ao longo do Parque Nacional do Alto Caparaó, Brasil. 

 

A tabela 3 contém a descrição dos ambientes de cada ponto ao longo do Parque 

Nacional do Alto Caparaó, Brasil. 

 

Pontos 

 

Altitude Cobertura vegetal 

1 1100 Mata atlântica secundária 

2 1210 Floresta estacional semidecidual 

3 1970 Floresta estacional semidecidual 

4 2330 Campos de altitude 
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5 2440 Campos de altitude 

6 2600 Campos de altitude 

7 2780 Campos de altitude 

8 2875 Rochedos 

Tabela 3: Descrição dos ambientes ao longo do Parque Nacional do Alto Caparaó, Brasil. 

  

 

Figura 1: Localização do Ponto 1 (P1) instalado na Pousada do Bezerra – Alto Caparaó – MG (1100m). 

Foto: João Paulo. 

 

 

Figura 2: Localização do Ponto 2 (P2) instalado na entrada do Parque Nacional Caparaó – MG (1210m). 

Foto: João Paulo. 
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Figura 3: Localização do Ponto 3 (P3) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (1970m).  

Foto: João Paulo. 

 

 

Figura 4: Localização do Ponto 4 (P4) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (2330m).  

Foto: João Paulo. 

 

 

Figura 5: Localização do Ponto 5 (P5) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (2440m).  

Foto: João Paulo. 
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Figura 6: Localização do Ponto 6 (P6) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (2600m). 

Foto: João Paulo. 

 

 

Figura 7: Localização do Ponto 7 (P7) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (2780m). 

Foto: João Paulo. 

 

Figura 8: Localização do Ponto 8 (P8) instalado no Parque Nacional Caparaó – MG (2875m). 

Foto: João Paulo. 
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Após a coleta dos dados elaboramos quatro mapas, o de localização, onde 

plotamos as coordenadas UTM X e Y, localizando cada ponto de coleta na área do 

parque; o hipsométrico, onde utilizamos uma imagem SRTM
2
 da EMBRAPA

3
 para 

criar um modelo digital de terreno, com curvas de níveis; o barométrico, no qual 

plotamos os dados de pressão atmosférica coletados com o altímetro, através da 

correlação de valores como pode ser visualizado no gráfico 1, sendo esta correlação de -

0,98925; o mapa de temperatura, no qual correlacionamos os valores de temperatura 

média de todos os dias e em cada ponto (gráfico 2), deste modo conseguimos relacionar 

a temperatura média dos pontos com a altitude na qual  instalamos os miniabrigos, 

sendo esta correlação de -0,96605; e o mapa higrométrico, no qual plotamos os dados 

de umidade relativa do ar através da correlação dos valores de umidade e altitude de 

cada ponto (gráfico 3) de 0,09253, através do mesmo processo utilizado para fazer o 

mapa de temperatura. Lembrando que quando mais próximo de 1, mais perfeita é a 

correlação. 

 

 

Gráfico 1: Correlação entre pressão atmosférica e altitude. 

 

                                                             
2
  SRTM - Shuttle Radar Topography Mission - Missão Topográfica Radar Shuttle. 

3  EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
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Gráfico 2: Correlação entre temperatura e altitude. 

 

 

Gráfico 3: Correlação entre umidade relativa do ar e altitude. 
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Resultados 

 

 

Gráfico 4: Variação das médias diárias de umidade relativa do ar entre os dias 21/04/2013 e 25/05/2013 

 

O gráfico 4 foi elaborado através da realização das médias diárias de umidade 

relativa do ar, sendo que os sensores meteorológicos mediam a temperatura e umidade 

relativa do ar a cada 10 minutos. 

É possível notar que a umidade relativa do ar se mantém acima 85% nos pontos 

1 e 2, que são os pontos localizados em Floresta Ombrófila Densa, com árvores de 

grande porte e dossel fechado, e estão próximos a cursos d’água, sendo o ponto 1 nos 

fundos da Pousada do Bezerra, localizado a menos de 500 m de um riacho e o ponto 2 

na Porteira do Parque, próximo a mata ciliar de um riacho. Os locais onde foram 

instalados esses pontos, por estarem localizados em meio a Floresta Ombrófila Densa, 

faz com que eles fiquem “protegidos” da radiação direta que chegaria ao solo e ao mini 

abrigo meteorológico. O dossel da floresta se comporta como um “isolante”, que 

controla a entrada de radiação solar, faz com que a entrada de energia na mata seja 

menor e a quantidade dissipada também. Assim, o aquecimento do ar nas florestas com 

dossel fechado é menor do que em locais onde não a presença do dossel, nos quais a 

radiação não encontre nenhuma barreira e aqueça o ar de forma mais rápida, elevando a 

temperatura do ar e dissipando a umidade presente, já que atua o calor sensível 
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(aquecimento do ar) e latente (evaporação). Além disso, as plantas para obterem uma 

fotossíntese máxima expõem a máximo sua superfície foliar a radiação solar, isto faz 

com que seus estômatos se abram para entrada de luz e dióxido de carbono. Os 

estômatos constituem uma estrutura alveolar com espaços cheios de ar saturado com 

vapor d'água, que ao se abrirem formam uma superfície de transpiração, que faz com 

que ocorra evaporação da água, deixando o ar mais saturado. Esses fatores fazem com 

que a umidade relativa do ar nesses dois pontos se mantenha alta, sendo a umidade 

relativa do ar mínima da média dos dias 85,5% no ponto 1. 

O ponto 3 instalado na Tronqueira está localizado em Floresta Estacional 

Semidecidual, um tipo de vegetação que não é de grande porte, lembrando um pouco as 

árvores do Cerrado, com troncos e galhos tortuosos e vegetação com um espaçamento 

significativo que não formam dossel fechado, permitindo maior entrada de energia 

solar. Nesse ponto a umidade a umidade relativa do ar mínima da média dos dias foi de 

46%. Essa diferença de 39,5% em relação ao ponto 1 ocorre pelas características 

fitogeográficas citadas no parágrafo anterior, quanto maior a entrada de energia no 

“sistema”, maior é a saída, como a vegetação não é tão fechada a perda de umidade é 

maior em relação aos pontos 1 e 2 localizados em áreas de vegetação mais fechada, 

onde o sombreamento provocado pelo dossel da árvores evita uma evaporação muito 

acentuada. 

O ponto 4 instalado no Terreirão e o ponto 5 apresentam uma variação pequena 

de umidade relativa ar, mantendo-se próximo ao ponto 3, com exceção de algumas 

situações pontuais, na qual esses pontos apresentaram umidade relativa do ar menores 

do que as do ponto 3. No ponto 4 a umidade relativa do ar mínima da média foi de 

35,9% e no ponto 5 de 42,7%.  Isso devido ao tipo de vegetação que é encontrado nos 

pontos 4 e 5, os Campos de Altitude. Esse tipo de vegetação não é de grande porte, 

sendo que os equipamentos ficaram instalados acima da vegetação, que contém 

gramíneas e pequenos arbustos. Esse tipo de vegetação está sobre solo raso, com 

presença de pouco água, portanto, é um tipo de vegetação que poupa água, já que retém 

pouquíssima do solo.  Assim, toda a radiação que chega incide diretamente no mini 

abrigo meteorológico e aquece a superfície rapidamente, dissipando a umidade e 

gerando uma pequena evapotranspiração dessa vegetação. 
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Os pontos 6 e 7 apresentam características fitogeográficas similar as dos pontos 

4 e 5, no entanto a umidade relativa do ar nesses dois pontos são menores do que as dos 

pontos 4 e 5. O ponto 6 registrou umidade relativa do ar mínima da média de 23,4% e o 

ponto 7 registrou 15%. 

O ponto 8 foi o que registrou as menores umidades relativa do ar, sendo 

registrada a umidade relativa do ar mínima da média de 7,7%. Esse ponto a vegetação é 

escassa, tendo somente alguns arbustos, gramíneas e liquens, no entanto o que 

predomina são rochedos, que aquecem rapidamente devido a sua composição 

mineralógica e a escassa vegetação, isso faz com que toda a umidade seja dissipada de 

forma muito rápida e por não ter quase vegetação, os ventos conseguem deslocar a 

umidade presente de forma muito rápida. 

Os dados da Estação Meteorológica Automática – EMAS do INMET mostram 

que a umidade relativa do ar se mantém entre 60% a partir do dia  22 de abril e vai se 

elevando até o dia 25 de maio, não correndo uma variação tão discrepante quanto nos 

pontos coletados no Parque Nacional Alto Caparaó. O padrão de umidade do EMA é 

similar ao dos pontos 1 e 2, a diferença é que a umidade relativa do ar é menor, devido 

ao tipo de uso do solo, próximo a  EMA há plantação de café, que pode influenciar na 

umidade relativa do ar, já que ela está aberta, exposta a radiação direta e não tem a 

floresta como um “isolante”. 

A análise feita até agora levou em consideração somente os aspectos da escala 

microclimática, agora ampliaremos a escala de análise, realizando um diagnóstico a 

partir da escala sinóptica, que quando atua ela estabelece a suas características, quase 

que fazendo desaparecer as características da escala microclimática. 

Ao analisarmos o gráfico podemos dividi-los em três situações significativas. A 

primeira situação (22/04 a 01/05),  a segunda (06/05 a 08/05) e a terceira a partir do dia 

18/05. 

No primeiro momento observamos uma queda significativa na umidade relativa 

do ar em todos os pontos, com destaque para os pontos P7 e P8 que mantiveram as taxas 

de umidade abaixo de 15% neste período, com destaque para o ponto 8 que obteve 

umidade relativa do ar de 7,7% no dia 29/04/2013. Além das características in situ 

destes pontos (tendo somente alguns arbustos, gramíneas e liquens, com predomínio de 
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rochedos,) que modificam a umidade do local, houve uma alteração dos índices em 

todos os pontos, deste modo podemos inferir a passagem de um sistema sinóptico na 

área de estudo. 

 De acordo com a carta sinóptica do dia 24/04 00Z INPE, notamos a presença de 

um Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS)  próximo da costa leste do Brasil. 

Este sistema de alta pressão semi-estacionário cujo centro localiza-se no Atlântico Sul, 

confere notória estabilidade atmosférica à região ao longo de um extenso período do 

ano. Sobre o continente, esse sistema ASAS constitui uma massa de ar seco, 

relativamente quente e quase totalmente desprovida de nuvens.  

Os anticiclones são centros de alta pressão atmosférica. Esses sistemas se 

distinguem por possuir um padrão de circulação que apresenta subsidência e 

divergência de ar na superfície (convergência na alta troposfera). Tais características 

resultam em condições de tempo nas quais predominam estabilidade atmosférica, céu 

limpo e baixa umidade (MUSK apud FRANCA, 2009).         

 A segunda situação observada (06/05 a 08/05) há um aumento notório de 

umidade em todos os pontos. Ao analisarmos a carta sinóptica do dia 06/05 00Z INPE é 

possível visualizar o avanço de uma frente fria sobre o sudeste Brasil. Essa frente fez 

com que uma onda frontal avançasse até o Espírito Santo, causando um aumento da 

umidade relativa do ar em todos os pontos nesse período. 

 A passagem de frente fria faz com que o ar mais frio eleve o ar quente à sua 

frente e este vai arrefecendo a medida que é condicionado a subir, desde que seja 

suficientemente úmido, o ar quente começa a se condensar. Com a aproximação da 

frente fria há uma queda na pressão atmosférica que pode favorecer a entrada de ventos 

oceânicos elevando a umidade da área. Assim, nota-se um aumento na umidade relativa 

do ar em todos os pontos. 

 A terceira situação (18/05 a 25/05) é possível notar a chegada de uma frente fria 

enfraquecida,  mas que influencia de forma direta no aumento da umidade relativa do ar. 

Todos os pontos com a chegada da frente tiveram um aumento de umidade relativa do 

ar. Isso pelo fato de a frente acarretar um aumento na nebulosidade, que acaba por 

influenciar na quantidade de radiação solar direta nos pontos, pois a nebulosidade acaba 

se comportando como uma barreira que diminui a entrada de radiação, e ainda, ela 

trouxe a umidade contida consigo. 
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Ao analisarmos o gráfico 5 das médias mínimas podemos dividi-lo em três 

situações significativas: Na primeira situação (22/04~01/05), uma segunda 

(06/05~08/05) e uma terceira a partir do dia 19/05. 

 

Gráfico 5: Variação das médias mínimas diárias de umidade relativa do ar entre os dias 21/04/2013 e 

25/05/2013. 

No primeiro momento observa-se uma queda significativa da umidade relativa 

do ar em todos os pontos, com destaque para os pontos P7 e P8 que mantiveram as taxas 

de umidade abaixo de 10% neste período. Pontos cuja vegetação é densa como no P1 e 

P2 também obtiveram uma queda na umidade, porém não tão brusca como em pontos 

onde o abrigo meteorológico é exposto a atmosfera. Além das características in situ dos 

pontos P7 e P8, ou seja, solo exposto, ausência de vegetação e etc., que modificam a 

umidade do local, houve alteração dos índices em todos os pontos deste modo podemos 

inferir a passagem de um sistema sinóptico na área de estudo. 

De acordo com a carta sinóptica do dia 24/04 00Z INPE (figura 9), notamos a 

presença de um Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) próximo da costa 

leste do Brasil. Este sistema de alta pressão semi-estacionário cujo centro localiza-se no 

Atlântico Sul, confere notória estabilidade atmosférica à região ao longo de um extenso 

período do ano. Sobre o continente, esse sistema – ASAS – constitui uma massa de ar 

seco, relativamente quente e quase totalmente desprovida de nuvens.  
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Os anticiclones são centros de alta pressão atmosférica. Esses sistemas se 

distinguem por possuir um padrão de circulação que apresenta subsidência e 

divergência de ar na superfície (convergência na alta troposfera). Tais características 

resultam em condições de tempo nas quais predominam estabilidade atmosférica, céu 

limpo e baixa umidade (MUSK apud FRANCA, 2009). 

 

 
Figura 9: INPE-CPTEC-GPT 24/04/2013 00Z Disponível em  

< http://www.cptec.inpe.br/noticias/noticia/23679> 

 

A segunda situação observada (06/05~08/05) há um aumento notório de 

umidade em todos os pontos. Ao analisarmos a carta sinóptica do dia 06/05 00Z INPE 

(figura 10) é possível visualizar o avanço de uma frente fria sobre o sudeste Brasil. 

A passagem de frente fria faz com que o ar mais frio eleve o ar quente à sua 

frente e este vai arrefecendo a medida que é obrigado a subir, desde que seja 

suficientemente úmido, o ar quente começa a se condensar. Com a aproximação da 

frente fria há uma queda na pressão atmosférica que pode favorecer a entrada de ventos 

úmidos advindos do mar elevando a umidade local. Mesmo em pontos cuja vegetação 

tem relação direta com a umidade do local como nos pontos P1, P2 e P3 houve um 

aumento expressivo nas taxas de umidade.  
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Na EMA de Manhuaçu, os índices de umidade se elevaram e aproximaram-se 

dos 70% , visto que a localização da estação, próxima a um aeroporto e a plantações 

perenes (café), podem interferir nos dados coletados.  

 

 
Figura 10: INPE-CPTEC-GPT 06/05/2013 00Z Disponível em  

< http://www.cptec.inpe.br/noticias/noticia/23728> 

 

O terceiro período, a partir de 19/05, é caracterizado por certa homogeneidade 

entre os dados, tanto nos da estação de Manhuaçu quanto nos dados dos abrigos. A 

passagem de uma frente fria enfraquecida neste período é uma das principais  causas da 

estabilidade nas taxas de umidade,  pois a passagem de uma fria causa nebulosidade e 

aumento na umidade relativa do ar, porém com seu enfraquecimento não há um 

transporte de umidade tão efetivo para alimentá-la, logo sua passagem torna-se mais 

amena tanto em níveis de umidade quanto de temperatura. 

Durante o período de medição, houve um momento específico que corresponde 

ao dia 28 de abril de 2013 que foi escolhido para uma análise por apresentar o menor 

valor de umidade relativa do ar de todos os dias em que os equipamentos estiveram 

instalados no parque. O gráfico 6 apresenta a média horária das mínimas da umidade 

relativa do ar dos oito pontos no qual se encontrava os abrigos meteorológicos. 
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Gráfico 6: Variação horária das médias mínimas de umidade relativa do ar no dia 28/04/2013. 

 

O P1 e o P2 apresentam umidades muito parecidas, em torno de 85% e 95%, a 

mínima registrada no ponto 1 foi por volta das 12 horas, o equivalente a 89,2% e no 

ponto 2 a mínima foi de 85,3% às 12 horas também. Estes valores são influenciados 

pela Floresta Ombrófila Densa, na qual estes pontos foram instalados, ou seja, neste 

caso a vegetação apresenta importante influência para manter a umidade relativa do ar 

alta, pois esta é uma floresta tropical e por isto a evaporação e evapotranspiração são 

processos intensos. 

O P3 apresenta características distintas em relação ao ponto 1 e 2, pois a mínima 

registrada foi de 71,2% às 9 horas, este ponto começa a distinguir dos outros, pois 

encontra-se na Floresta Estacional Semidecidual, como já colocado, devido a diferença 

de altitude, a vegetação modifica-se, torna-se mais esparsa e consequentemente menos 

úmida. Desta forma, o P3 exibe uma umidade relativa menor, pois a vegetação é 

diferente da do P1 e P2, é uma vegetação com árvores mais dispersas, assim o dossel é 

menor e a umidade relativa do ar não fica contida na floresta, ela dispersa para a 

atmosfera. 

Os pontos seguintes, P4, P5, P6, P7 e P8, encontram-se em altitudes distintas, 

todavia apresentam uma mesma tendência na linha de umidade, como é possível 

observar no gráfico 6. Os pontos 4 e 5 localizam-se nos campos rupestres, no qual a 

vegetação se torna menos densa, com a presença de algumas gramíneas e os pontos 6, 7 
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8 localizam-se na vegetação referente aos campos de altitude, onde a vegetação é 

escassa e há a presença marcante de afloramentos rochosos. 

A vegetação influencia na variação da umidade relativa nestes pontos, pois como 

a presença de vegetação nestes pontos é pequena, a evaporação das plantas é menor e a 

umidade não fica presa pelo dossel das arvores, já que não há dossel nestes pontos. 

Através da consulta ao site do Instituto Nacional de Meteorologia – INEMET
4
 

verificou-se que no dia 28 de abril não houve precipitações na estação meteorológica de 

Manhuaçu
5
, ou seja, este aumento de umidade no gráfico entre 9 e 11 horas não deve-se 

a este evento. No gráfico 6 é possível verificar na EMA de Manhuaçu que está a 836 

metros de altitude que a umidade manteve-se alta o dia inteiro, apresentando uma 

diminuição às 13horas e mantendo assim até o final do dia, registrando desta forma uma 

umidade relativa do ar máxima de 95% às 11horas e umidade relativa do ar mínima de 

60% às 17 horas. 

Este aumento da umidade relativa do ar neste dia específico deve-se a um 

fenômeno climático chamado de vento anabático, de acordo com Varejão-Silva (2006) o 

vento anabático ocorre porque há um aquecimento das encostas das montanhas, gerando 

um centro de baixa pressão, desta forma o ar das menores cotas altimétricas, que 

apresenta menor densidade devido ao aquecimento, eleva-se na atmosfera para 

compensar o ar das cotas maiores, desta forma o P4, no caso o Terreirão representa esta 

cota menor, e o ar que se encontra nesta cota eleva-se, com o entardecer o P4 e o P5 

volta a diminuir a umidade relativa por volta das 19 horas e o P6 e P7 por volta das 16 

horas, isto ocorre devido à diminuição da radiação solar. 

O P8 – gráfico 7 – destaca-se por se encontrar no Pico da Bandeira, ou seja, em 

um local sem vegetação e rocha exposta, no qual a menor umidade relativa do ar 

ocorreu com o valor equivalente a 1,2% por volta das 23 horas e a maior umidade 

relativa do ar foi de 14% que ocorreu por volta das 15 horas. Neste local o vento 

anabático também exerceu influência durante o dia, elevando a umidade relativa do ar, 

entretanto, o local de instalação do ponto também influência na umidade, pois o abrigo 

meteorológico foi instalado em uma altitude de 2.875 metros, o ar rarefeito, com 

vegetação pouco significativa já que a maior parte do pico é composto por rocha 

                                                             
4
Banco de dados INEMET referente ao dia 28 de abril de 2013 -  

http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo.php?QTU1Ng== acessado em 26 de junho de 

2013. 
5
 Estação meteorologia automática mais próxima do Parque Nacional do Caparaó. 
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exposta. Além das características do ambiente, também se deve considerar a passagem 

do sistema sinóptico ASAS, um sistema de alta pressão que dispersa a umidade local. 

 

 

Gráfico 7: variação das médias mínimas de umidade relativa do ar no ponto 8 no dia 20/04/2013. 
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Considerações Finais 

 

O estudo da umidade média e umidade mínima no perfil topoclimático do Pico 

da Bandeira foi de grande importância para verificação espacial dos diferentes dados de 

umidade relativa do ar, obtidos em cada ambiente no qual foram instalados os mini 

abrigos meteorológicos. 

Deste modo, foi possível averiguar que fatores como altitude, vegetação, solo e 

orientação da vertente influenciam no microclima local. Com o aumento da altitude, 

nota-se que a vegetação começa a se diferenciar, tornando-se mais esparsa e de menor 

porte, causando uma menor retenção de umidade junto à superfície. O mesmo ocorre 

com o solo que com o aumento da declividade do terreno torna-se mais raso e turfoso, 

até sua ausência total nas maiores cotas altimétricas. Quanto à orientação da vertente, 

nota-se que dependendo de sua exposição, a quantidade de insolação e ventos recebidos 

influenciam tanto na temperatura, quanto na umidade local. 

Os sistemas sinópticos também foram considerados na análise, pois com a 

passagem destes sistemas, sobretudo em locais mais expostos a atmosfera, há uma 

alteração do micro clima. 

Portanto, o trabalho de campo para obtenção dos dados e o tratamento destes em 

aula foram importantes para a compreensão da dinâmica do clima local, pois em campo 

foi possível trabalhar com os equipamentos climatológicos e a observação da paisagem, 

para em seguida desenvolver a análise dos dados coletados e as observações realizadas. 
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