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1. INTRODUÇÃO 
 Este documento faz parte da disciplina de Estágio Supervisionado em Climatologia da Universidade 

de São Paulo, ministrada pelo prof. Dr. Emerson Galvani no primeiro semestre de 2013. 

 Por se tratar de uma disciplina de “Estágio Supervisionado", tivemos a oportunidade de praticar 

“uma pesquisa em climatologia”. Os trabalhos de campo proporcionaram a complementação e 

reconhecimento prático dos conceitos adquiridos durante o curso de Geografia nas disciplinas de 

Climatologia, através da observação dos fenômenos e elementos que compõem a realidade do gradiente 

altimétrico local (entre os pontos 1 e 8 há uma diferença de 1775m). 

 A escolha do Parque Nacional do Caparaó como área de estudo foi baseada nos seguintes fatores: 

ser o terceiro maior pico do Brasil e o maior inteiramente em território brasileiro; ser acessível, não 

necessitando de equipamentos de alpinismo; é possível avaliar o efeito da altitude na temperatura entre as 

altitudes de 1.100 m ANMM até 2.892 m ANMM; e o professor já conhecer o trajeto e as suas dificuldades. 

 Foram então realizados dois trabalhos de campos para a área de estudo. No primeiro, 21/04/13 

foram instalados os sensores que realizaram as coletas, e no segundo, dia 26/05/13, retiramos os 

equipamentos, começando assim o trabalho de tratamento e análise de cerca de 5000 dados de 

temperatura e mais 5000 de umidade relativa. 

 O presente trabalho tem como objetivo desenvolver estudo topoclimático partindo da avaliação da 

umidade relativa do ar, médias e máximas, a fim de verificar o efeito da altitude na umidade relativa do ar 

no do Parque Nacional do Caparaó entre as altitudes de 1.100 m a 2892m. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Localização  
 O Parque Nacional (PARNA) do Caparaó está localizado na divisa estadual de Espírito Santos e 

Minas Gerais, entre os paralelos 20° 19’S e 20° 37’S e os meridianos 41°43’W e 41°53’W (ver figura 1). O 

PARNA do Caparaó está distribuído sobre nove municípios, cinco capixabas e quatro mineiros, ocupando 

aproximadamente 26 000 hectares. Segundo Comastri (1981) a unidade de conservação é composta por 

todas as terras da serra do Caparaó acima da cota dos 1300m, de acordo com o Datum vertical do 

marégrafo de Imbituba. 

 

 

Figura 1- Localização do PARNA do Caparaó. 

 

2.2. Caracterização da área de estudo: 

2.2.1. Caracterização geológica, geomorfológica, pedológica e hidrográfica 
 O entendimento sobre a cobertura vegetal da área de estudo é imprescindível para decifrar alguns 

dados recolhidos pelos aparelhos de medição instalados na trilha. Para entender melhor essa cobertura 

vegetal, é importante analisar a estrutura geológica, geomorfológica e pedológica na qual se assenta, já que 

suas características estão intimamente ligadas à essa composição. 
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 O Parque Nacional do Caparaó está localizado num conjunto rochoso de distribuição Norte-Sul, ou 

seja, suas rochas se estendem seguindo a direção norte-sul, com diaclases que acompanham essa 

disposição. A presença de diaclases influencia o escoamento superficial da água, influenciando assim 

também os processos erosivos que ocorrem na região, na medida em que os fluxos hídricos tendem a 

seguir a direção dessas diaclases, proporcionando áreas de maior erosão e, por consequência, maior 

formação de solos, que depois servirá como substrato para a vida vegetal. 

 Predominam na região rochas metamórficas de médio e alto grau de desenvolvimento, ou seja, 

rochas que passaram por longos períodos de metamorfização, o que resultou em um conjunto de rochas 

com cristais maiores e mais grosseiros, mais resistentes à erosão, o que permitiu a existência de grandes 

valores altimétricos e, em algumas áreas, pouca formação de solos (em conjunto com a existência de altas 

declividades). Esse alto grau de metamorfismo se deu pelos processos orogenéticos que ocorreram na 

região milhões de anos atrás, e que formaram a Serra do Caparaó. Predominam na área Gnaisses e 

Migmatitos. 

 Essa composição geológica, em consonância com o clima local, determinou a estrutura 

geomorfológica regional. No geral, o Parque Nacional do Caparaó possui um relevo elevado, com grandes 

valores de altitude, e dissecado, com alta presença de falhas e formas resultantes dessas características. 

 As fraturas são resultado da diminuição abrupta da pressão exercida sobre a rocha quando esta 

aflorou na superfície terrestre, vinda de grandes profundidades, onde sofria influência de altíssimos valores 

de pressão e temperatura. O resultado é a presença de topos de bastante altitude, convexos e aguçados, 

ou seja, de alta declividade. 

 Como explicado anteriormente, as rochas formadoras da Serra do Caparaó possuem grande 

resistência à erosão, o que resultou na presença de drenagem em vale aberto, pouco entalhado. Há 

também a presença de grandes blocos rochosos nos fundos de vale, o que reforça a ideia da resistência 

litológica, uma vez que esses blocos "despregam" das vertentes ainda com tamanhos consideráveis, pouco 

intemperizados. 

 Essa resistência litológica ainda reforça a presença de rupturas de declives, formados por áreas 

resistentes, que se tornam depósitos de materiais intemperizados das áreas mais elevadas. A área 

destinada a camping do Parque denominada "terreirão" é um exemplo de ruptura de declive (ver figura 2). 

 Essas características resultam na presença de vales simétricos e assimétricos, além de blocos 

rochosos aflorantes, uma vez que são resistentes à erosão e não formam solo com facilidade, e se 

encontram em altas declividades, característica que também dificulta a formação de solos. 
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Figura 2- Terreirão. Área de uma ruptura de declive, praticamente plana, destinada a prática de camping. Autoria: Desconhecido, 

2013.1 

 Todas essas características geológicas e geomorfológicas, em parceria com a influência do clima 

local, resultam numa distribuição pedológica específica. Na base das vertentes temos a formação de 

latossolos, argissolos e cambissolos. Os latossolos são solos mais profundos, resultantes de um processo 

erosivo mais intenso e ocorrem em locais mais planos e nos sopés das vertentes, que acabam acumulando 

água e material intemperizado das áreas de altitude mais elevada, propiciando a formação desse solo. Os 

argissolos são, em geral, menos profundos que os latossolos, e se caracterizam pela existência do horizonte 

Bt, ou horizonte B textural, com acúmulo de argila devido à iluviação que ocorre em áreas declivosas, mas 

sem altos valores de declividade que impediriam a formação de um solo mais trabalhado. Os cambissolos 

são solos em formação, pouco profundos, resultado de intemperização de baixa intensidade, o que no caso 

da Serra do Caparaó é devido a maiores declividades e maior resistência da rocha em diversas áreas. 

 Em altitudes mais elevadas, ou na "meia encosta", encontram-se apenas cambissolos, graças às 

características descritas acima. No topo das vertentes encontramos neossolos, solos pouco desenvolvidos e 

de pouca profundidade devido à resistência das rochas e principalmente à alta declividade, que dificulta o 

acúmulo de material intemperizado e de água, principal agente erosivo. Também encontramos rocha 

                                                           

1 Fotografia do 2° campo disponibilizada pelo professor em sala de aula.  
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aflorada no topo das vertentes, ou seja, um substrato rochoso que não possui solo recobrindo graças à alta 

declividade e às condições climáticas específicas da área, como baixa umidade. 

 A hidrografia do PARNA Caparaó é constituída por rios perenes de pequeno e médio porte, de 

regime tropical, com as cheias ocorrendo no verão e as vazantes durante o inverno. Devido as altas 

declividades do relevo, os cursos d’águas frequentemente apresentam zonas de rápidas corredeiras ou 

mesmo grandes quedas d´águas. O rio José Pedro, que acompanha parte da trilha realizada em campo, é 

um dos afluentes do rio Manhuaçu, importante tributário do rio Doce, a maior bacia da área. Ele também é 

a divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo (Comastri,1981). 

 

2.2.2. Clima 
 Segundo Comastri (1981), o Clima do PARNA do Caparaó é Tropical de Altitude, equivalente na 

classificação climática de Köppen ao Cwb. Segundo a classificação genética-dinâmica 

de Nimer (1979), utilizada no Mapa de Climas do Brasil (IBGE, 2002) e no Plano de Manejo (1981), no 

PARNA e na área de entorno existem três diferentes comportamentos climáticos: as cotas 300-700m 

apresentam clima subquente, dos 700-800m até 1600m, clima mesotérmico brando, e clima 

mesotérmicos médios nas superfícies superiores aos 1600m (Figura 3). 

 Comastri aponta que o clima do Parque resulta da interação de diversos fatores como: a posição 

latitudinal (zona tropical), a proximidade com o oceano, o relevo com superfícies elevadas, e influência dos 

sistemas de circulação atmosférica. O resultado são duas estações bem distintas: estação chuvosa, com 

precipitações fortes e frequentes, e estação seca, onde ocorre uma diminuição das precipitações.  

 A temperatura anual média varia entre os 19-21°C. Durante a primavera e o verão as temperaturas 

elevadas são predominantes, mas devido as superfícies elevadas, as máximas diárias não ultrapassam os 

29°C, sendo que nas altitudes mais altas não ultrapassa 26°C, devido ao resfriamento adiabático. No 

inverno há o predomínio de temperaturas amenas, e algumas mínimas diárias muito baixas. Nas cotas mais 

baixas apresentam temperaturas inferiores a 24°C, e nas cotas mais elevadas, as temperaturas não 

ultrapassam 16°C. 

  O relevo ainda influi diretamente, aumentando localmente as precipitações. A encosta da Serra do 

Caparaó que está localizada a barlavento da umidade vinda do oceano, não apresentam nenhum mês seco, 

enquanto nas demais áreas do Parque apresentam de 1 a 3 meses de período de seca, ocorrendo entre 

junho a agosto. Novembro, dezembro e janeiro são os meses mais úmido, podendo concentrar 50% do 

total da precipitação anual, que varia entre os 1000mm anuais. 
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Figura 3- Mapa do Clima do PARNA do Caparaó segundo classificação genética-dinâmica de Nimer (1979). 

 

2.2.3. Vegetação 
A vegetação é um dos elementos constituintes da paisagem a partir dos quais inúmeras 

informações podem ser indicadas e obtidas, em especial aquelas relacionadas a dinâmica climática, 

hidrológica, geológica, geomorfológica e pedológica, até mesmo econômica de determinada área de 

estudo; Alguns dos ciclos econômicos mais importantes da história do Brasil ocorreram intimamente 

ligados a exploração da vegetação ou de seus produtos. 

Atualmente segundo a FAO (órgão da ONU dedicado a agricultura) o Brasil lidera o ranking dos 

países que mais desmatam. De acordo com matéria do jornal O Estado de São Paulo (2010)2,  

 

                                                           

2 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-e-o-maior-desmatador-mostra-estudo-da-

onu,529358,0.htm. Acesso em: 28/06/13> 
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 “[...]em apenas dez anos, uma área de floresta do tamanho de dois Estados de São Paulo 

desapareceu no País. De forma geral, a queda no ritmo da perda de cobertura florestal foi 

de 37% em dez anos. Entre 1990 e 1999, 16 milhões de hectares por ano sumiram. Entre 

2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares. 

Mas o número é considerado alto. A América do Sul é apontada como a maior responsável 

pela perda de florestas do mundo, com cortes anuais de 4 milhões de hectares.”  

 

Exemplo do efeito da devastação a Mata Atlântica hoje ocupa apenas 7% da área sobre a qual 

originalmente se estendia e mesmo assim concentra um dos maiores índices de biodiversidade e grau de 

endemismo do mundo. 

Composta pelas vegetações diversas entre si das restingas, dos mangues, das florestas ombrófilas 

densa, mista e aberta, florestas estacionais decidual e semidecidual, campos de altitude e campos limpos, 

ilustra a importância de iniciativas como a criação de áreas de uso controlado, de preservação, e unidades 

de conservação como é o caso do Parque Nacional Caparaó. 

Numa escala global que leva em consideração a latitude, a influência das circulações atmosférica e 

oceânica e o macroclima de forma geral classificando a vegetação por “biomas”, a flora do Parque pode ser 

considerada a princípio Floresta Pluvial Tropical e /ou Savana/Floresta Tropical Sazonal, como ilustra o 

mapa a seguir (Figura 4): 
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Figura 4- Mapa dos tipos de vegetação do mundo. (Fonte: www.brasil.gov.br)3 

Regionalmente situa-se dentro do Domínio Morfoclimático e Fitogeográfico dos Mares de Morro 

(Ab´Saber, 2003), áreas mamelonares tropicais atlânticas florestadas (ver Figura 5). Vale lembrar que 

grande parte da vegetação em estudo no entanto é secundária, tendo sofrido incêndios e desmatamentos 

dentre outras interferências antrópicas. 

 

“[...]entendemos por Domínio Morfoclimático e Fitogeográfico um conjunto espacial de 

certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares e milhões de quilômetros 

quadrados de área – onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, 

formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais, de 

feições paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área principal, 

de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e biogeográficas formam 

um complexo relativamente homogêneo e extensivo.” (Ab’Saber, 2003, p.11 e 12) 

 

                                                           

3 Disponível em : <:http://www.brasil.gov.br/infograficos/vegetacao-no-mundo/view. Acesso em: 28/06/13> 
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Figura 5- Mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros de Aziz Ab'Saber4. 

Uma das principais características do Parque Nacional do Caparaó é o elevado grau de endemismo 

das espécies vegetais e animais nele encontradas. 

Variando conforme o clima e a altitude, até os 1800m predomina uma vegetação densa e alta - com 

dossel médio de 20m - com ocorrência de bromélias, lianas, samambaias, orquídeas, taquaras, 

quaresmeiras, canelas, cedros, jequitibás, ipês, embaúbas e canjeranas, bastante influenciada pela alta 

pluviosidade e pelos ventos úmidos do mar do ES.   

Sempre verde e com altíssima diversidade, segundo a classificação do IBGE(1992) é a que 

denomina-se Floresta Ombrófila Densa - Montana.  

Essa floresta, ocorrendo em altitudes mais elevadas é chamada de Alto Montana, se instalando em 

solos litólicos e em lugares onde são altos os níveis de umidade do ar, com neblina e chuvas fracas 

frequentes, como pudemos observar no trabalho de campo (ver Figura 6). 

 

                                                           

4 Disponível em: < http://pe360graus.globo.com/obj/107/78855.gif. Acesso em:27/06/13> 
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Figura 6- Dossel da Floresta Ombrófila Densa Aluvial, PARNA do Caparaó. Autoria: Ana Lúcia G. Santos, 2013. 

 As plantas rasteiras, herbáceas e arbustivas começam a compor o cenário a partir dos 1800m, 

adaptadas ao solo raso e a insolação cada vez menos filtrada pela atmosfera. Com folhas em geral bastante 

grosseiras e os caules ásperos, folhas finas com formato de agulha, ou ainda com aspecto de gramínea - o 

que indica que essas plantas são adaptadas às condições de stress hídrico e ventos frequentes, bem como, 

provavelmente, stress nutricional devido à pouca quantidade de solo disponível - o bambuzinho, a bengala, 

o capim-gordura e a cortadeira são característicos dessa formação mais aberta dos Campos de Altitude 

(Figura 8). 

   

Figura 7- Floresta Estacional Semidecidual, Tronqueira. PARNA do Caparaó. Autoria: Ana Lúcia G. Santos, 2013. 
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Figura 8- Campos de Altitude: formação arbustiva e gramíneas em solo turfoso. PARNA do Caparaó. Autoria: Ana Lúcia G. Santos, 

2013. 

Acima de 2400m a vegetação apresenta aspecto progressivamente seco e porte progressivamente 

menor sobre os afloramentos rochosos, provavelmente pela paralela diminuição de umidade (no 

substrato), temperatura e proteção da ação dos ventos e radiação solar direta (ver Figura 9). É denominada 

campos limpos. 

 

Figura 9- Campos limpos entre afloramentos rochosos. PARNA do Caparaó. Autoria: Ana Lúcia G. Santos, 2013 

Localmente a vegetação do parque é influenciada por alguns fatores, como: 

-Ventos úmidos do litoral do ES: permitem estabelecimento da floresta até altitudes mais elevadas nas 

vertentes que recebem essa umidade;  
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-Aspecto/orientação: Vertentes voltadas para o Norte recebem mais radiação durante o ano; 

possivelmente perdem mais umidade; vegetação predominante de Campos; 

Vertentes voltadas para o Sul recebem menos radiação; possivelmente retém mais umidade; vegetação 

predominante de Florestas; 

-Declividade:  Quanto mais acentuada, mais rápido o escoamento da precipitação, menor porte da 

vegetação; quanto mais suave, mais lento o escoamento, maior porte da vegetação; 

-Presença de cursos d'água: o que permite a presença de plantas que nas dadas condições e altitudes onde 

não ocorreriam normalmente. 

 

Obs.: A araucária é espécie de Floresta Ombrófila Mista – Alto Montana nesse caso, localizada a mais de 

1700m – e sua presença no parque entre a vegetação de Campo de Altitude (ver Figura 10) divide opiniões: 

alguns creditam à ação antrópica sendo inserida no PARNA, e outros em condições anteriores de refúgio. 

    

Figura 10- Exemplar de Araucária encontrada entre os campos de altitude. PARNA do Caparaó. Autoria: Lucas G. Santos (2013). 

2.2.4. Caracterização socioeconômica da área de estudo 
 Municípios abrangidos 

 A região do Parque Nacional do Alto Caparaó abrange municípios limítrofes capixabas e mineiros, 

de paisagens muito parecidas devido ao sítio relativamente comum, de relevo, vegetação e clima similares. 

De acordo com o relatório parametrizado da Unidade de Conservação relativa à administração do parque, 

gestado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as áreas de sete 

municípios são abrangidas, sendo eles: Iúna (ES), Irupi (ES), Ibitirama (ES), Dores do Rio Preto (ES), Divino 

de São Lourenço (ES), Alto Jequitibá (MG), Espera Feliz (MG), Caparaó (MG), Alto Caparaó (MG).  
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 Caracterização Econômica 

 De acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), os municípios possuem um produto 

interno bruto somado de mais de R$795.000.000, o que não representa fração significativa do PIB 

acumulado dos dois estados em que se situam. 

 A ocupação da porção da divisa em que se encontra o parque é relativamente recente. A economia 

e a população que hoje lá se mantêm têm origens marcadas no processo de expansão do café, como 

descreve Comastri (1981, p.28) no documento de Plano de Manejo do PARNA do Caparaó:  

 

[...]O período de 1900-20 representa a ocupação das últimas reservas de mata da bacia do 

rio Doce para a expansão da cultura do café, enquanto que no Espírito Santo conquista-se 

novas terras ao norte deste rio.”  

 

 Quanto ao uso do solo, é sabido, de acordo com informações do portal da prefeitura municipal de 

Alto Caparaó, que a maior parcela de terra do município que não é ocupada pelo Parque Nacional é 

destinada à lavoura do café. O Plano de Manejo (1981) aponta, contraditoriamente, que a maior parte da 

terra é empregada pela agropecuária como pasto, mas sem deixar de reconhecer a importância das 

plantações de café. É importante ressaltar que o Plano de Manejo foi produzido no começo da década de 

80 e provavelmente esteja desatualizado. 

 Além da renda gerada pela produção e comercialização do café, estas cidades apresentam intensa 

atividade turística, onde o Parque Nacional do Caparaó também cumpre a função de atrativo turístico, 

concentrando turistas, principalmente nas cidades em que há portões de entrada para os acampamentos e 

trilhas – como o município em que nos hospedamos: Alto Caparaó. Assim, atualmente, os serviços geram 

mais riquezas que a atividade que ocupa a maior parcela da terra (ver Figura 11). A criação do parque e o 

estabelecimento de todo equipamento de suporte para turistas funcionou como polo estimulante da 

economia. 
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Figura 11- Economia do Município de Alto Caparaó por Setores em 2010. Fonte: IBGE Cidades. Elaboração própria. Acesso em 

01/06/13. 

 A infraestrutura viária é estabelecida há algumas décadas. Este fato, em decorrência da 

dependência rodoviária para o escoamento das produções agrícolas no país, foi importante para 

impulsionar o cultivo do café. Quanto aos turistas, o acesso se dá pela rodovia MG-111, que seguimos em 

nosso percurso. 

 

 População e Aspectos Sociais 

 A população agregada dos municípios componentes da área do parque é de pouco mais de 100.000 

habitantes (IBGE, 2008). A variação de tamanho dos municípios, em área, população e renda, não é 

acentuada. A maioria das localidades não ultrapassam os 10.000 habitantes, sendo que somente uma 

delas, Iúna, abriga uma população seis vezes maior que a de Divino de São Lourenço, a menor de todas. 

Ambas em território capixaba. 

 O Plano de Manejo do PARNA do Caparaó (1981), antigo e ultrapassado em termos de descrição 

socioeconômica, já indica certos padrões demográficos mantidos com o tempo. As taxas de natalidade e 

população ativa são marcadamente menores que as médias dos estados que comportam os municípios. Já 

a urbanização aumentou com as décadas seguintes em razão, sobretudo do incremento nas atividades 

turísticas. Sintomático desse movimento populacional é a tabela contida no Plano de Manejo, à página 30, 

em que a população economicamente ativa é indicada para a década de 1970 (Quadro 1). O que já foi 

imensa maioria tornou-se, atualmente, uma maioria tímida, frente à força centrípeta do comércio e 

serviços. 
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Quadro 1- Dado da população economicamente ativa e setor de atuação de alguns dos municípios em que o PARNA está 

inserido. (Fonte: Comastri, 1981). 

 

 

 

 

2.3. Postos Microclimáticos 
 Para a coleta de dados foram utilizados 8 postos microclimáticos. Estes postos estavam equipados 

com um datalogger (HT 500) que foi programado para coletar a temperatura do ar e a umidade relativa do 

ar com intervalos de 10 minutos. Nos postos 1, 4 e 8 haviam 2 sensores. Os dataloggers foram instalados 

em um abrigo meteorológico de ventilação passiva desenvolvidos por Armani e Galvani (2005), protegendo 

o sensor da radiação solar direta e da chuva, e estavam a uma distância aproximada de 1m do chão (ver 

Figura 12). A tabela 1 mostra as coordenadas geográficas, a altitude, a pressão atmosférica e a descrição da 

área de instalação de cada um dos postos. 
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Figura 12- Posto Microclimático P3 instalado pelo grupo. 
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Tabela 1- Localização e descrição dos pontos no momento da instalação dos Postos Microclimáticos. 

 UTMX UTMY Altitude (m) Par  

P1 201782 7738852 1100 685 

Instalado na Pousada do Bezerra. Numa área 

próxima a um curso d’água. A instalação se deu 

numa porção aplainada ao fim de uma vertente 

com declividade alta. A vegetação era de mata 

ciliar de uma Floresta ombrófila densa. 

P2 202268 7739334 1210 662 

Instalado atrás da portaria de Alto Caparaó do 

PARNA. Instalado numa vertente com 

declividade média. Mata ciliar de Floresta 

ombrófila densa. 

P3 204002 7740656 1970 600 

Instalado próximo a Tronqueira, numa vertente 

com declividade alta. Floresta Estacional 

Semidecidual, dosséu aberto. 

P4 206704 7739457 2330 590 

Instalado próximo ao Terreirão. Em vertente 

com declividade alta. Estava numa área de 

transição entre a Floresta Estacional 

Semidecidual e os Campos de Altitudes com 

formações arbustivas, com maior 

predominância do 2° tipo de vegetação. 

P5 207451 7739536 2440 582 
Instalado próximo a trilha ao fim de uma 

vertente com alta. Campos de Altitude. 

P6 207616 7738630 2600 570 
Instalado próximo a trilha. Numa vertente com 

declividade alta. Campos de Altitude. 

P7 208004 7737993 2780 558 

Instalado próximo a trilha. Vertente com 

declividade alta. Campos limpos entre 

afloramentos rochosos. 

P8 208338 7737958 2875 555 

Instalado próximo ao Pico da Bandeira. Numa 

vertente com alta declividade. Campos limpos 

entre afloramentos rochosos. 
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3. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS 

3.1. Instrumental 
 Para a execução do trabalho foram utilizados alguns equipamentos de deveras importância, os 

utilizados em campo são: 

-Altímetro Barométrico (Figura 13). Usado para conhecer as altitudes dos pontos de instalação dos Postos 

Microclimáticos, bem como para medir pressão atmosférica do ar de cada local, possibilitando verificar a 

relação Pressão Atmosférica x Altitude, além de gerar dados que foram usados na elaboração do Mapa 

Barométrico.  

 

Figura 13- Altímetro. (Fonte: www.trimtecsistemi.it)5 

 

-Bússola (Figura 14) Este instrumento de orientação foi usado na instalação dos Postos, que estavam 

orientados para o norte geográfico, e para padronizar as imagens fotográficas dos pontos, tornando 

possível uma futura localização do mesmo e as possibilitar notar transformações locais em possíveis futuros 

estudos comparativos. 

  

Figura 14- Bússola. (Fonte: www.mast.br)6 

 

                                                           

5 Disponível em: < http://www.trimtecsistemi.it/strumenti-di-misura/dati-tecnici/39-barigo-altimetro-analogico-di-

precisione.html. Acesso: 28/06/13> 

6 Disponível em: < http://www.mast.br/multimidia_instrumentos/bussola_atualidade.html. Acesso 28/06/13>  
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- GPS (Figura 15). Este aparelho fornece as coordenadas geográficas (no nosso caso, em UTM) dos pontos 

de campo. Ele funciona através de contato com satélites do Sistema de Posicionamento Global. Para que 

apresente dados confiáveis é preciso ao menos o contato de 3 satélites, possibilitando assim uma 

triangulação. Isso possibilitou georreferenciar os pontos, e elaborar mapas a partir de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Além disso, o GPS determinava a altitude, que sempre comparávamos com o 

valor fornecido pelo altímetro. 

 

Figura 15- GPS. Fonte: www.lojagps.com)7 

 

-Datalogger HT 500 (Figura 16). O sensor foi programado para coletar a temperatura do ar e a umidade 

relativa do ar com intervalos de 10 minutos. Antes de ser levado a campo passou por um período de 72 

horas de calibração no Laboratório de Climatologia e Biogeografia do departamento de Geografia da USP. 

 

 

Figura 16- Datalogger HT 500. (Fonte: www.itest.com.br)8 

 

-Abrigo meteorológico de ventilação passiva. (Figura 17) Abrigo de baixo custo desenvolvido por Armani e 

Galvani (2005), protegem o sensor da radiação solar direta e da chuva, além de ter um sistema de 

ventilação passivo que permite o fluxo do ar no interior.  

                                                           

7Disponível em: 

<http://www.lojagps.com/ao/product_info.php?products_id=27&osCsid=7mvrtonq9ramk7nl03n0g8le96. Acesso: 

28/06/13> 

8 Disponível em: < http://itest.com.br/laboratorio/datalogger-de-temperatura-e-umidade/datalogger-de-

temperatura-e-umidade-instrutherm-ht-500-.phtml. Acesso: 28/06/13)>  
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Figura 17- Abrigo Meteorológico de Baixo Custo. (Fonte: Armani; Galvani, 2005). 

-Haste de metal. Fixava o abrigo a 1m da superfície. 

-Martelo, utilizado para fixar a haste e as estacas ao solo. 

-Arame. Para fixar o abrigo na haste de metal, e para fixar a haste no chão ou em árvores, dando mais 

estabilidade. 

-Alicate, para cortar e prender o arame. 

-Elástico, usado para prender o sensor dentro do abrigo. 

-Estacas de barracas de camping, usado para firmar a haste quando o solo não oferecia sustentação 

suficientemente firme. 

Além desses instrumentos utilizados em campo, usamos os seguintes softwares na etapa de 

tratamento dos dados em laboratório e para a produção dos resultados apresentados neste trabalho: 

- Microsoft Office Excel. Este programa foi utilizado primeiramente para sistematizar os dados de campo, e 

para a elaboração de tabelas e gráficos. Também foi usado no para verificar a calibração dos sensores. 

- ArcGis. Software de Sistema de Informação Geográfica, utilizado para a produção de mapas, a partir de 

base cartográfica do IBGE, imagem SRTM e dos dados coletados e tratados no Excel®. 

- Paint, para edição final de imagens. 

 Os sensores passaram por um período de 72 horas entre os dias 18/04/2013-20/04/13 no 

laboratório de Biogeografia, onde ficaram todos numa mesma caixa a fim de poder notar se algum deles 

coletaria algo radicalmente diferente dos outros sensores, apontando assim algum defeito. Nenhum dos 

sensores apresentou grande variação nos resultados. Os sensores foram programados para coletar os 

dados a cada 10 minutos da umidade relativa do ar e da temperatura do ar. Eles permaneceram em campo 

durante pouco mais de 30 dias (21/04/13-25/05/13) e gerou quase 10000 dados de temperatura e 

umidade.  

3.2. Sistematização e Espacialização dos dados 
Inicialmente realizamos uma revisão do meio físico da área, abordando os aspectos de geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação e até mesmo climáticos. Esse estudo foi fundamental para uma 
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melhor interpretação dos dados coletados no campo para o complemento de relações da umidade relativa 

com a temperatura, relevo, cobertura vegetal. 

Uma vez com os dados de temperatura e umidade relativa do ar em mãos, foi iniciado o processo 

fundamental de sistematização dos mesmos. Para isso foi utilizado o software Excel. Assim que se chegou 

ao término dessa sistematização foi iniciado o processo para elaboração de tabelas, utilizando a ferramenta 

de tabela dinâmica, que auxilia a análise de diversos dados simultaneamente, permitindo que se trabalhe 

com maior quantidade de dados. 

Com os dados coletados em campo já organizados foi possível especializar os dados obtidos. Para isso 

utilizamos o programa ArcMap do ArcGis. O material cartográfico foi produzido praticamente inteiramente 

em sala de aula, no laboratório de informática do Departamento de Geografia, com o auxílio do professor e 

de seus monitores. Neste processo foram produzidos os mapas de: Localização, Hipsométrico, Barométrico, 

Hígrico, e o de temperatura, que não colocamos no trabalho. Além desses mapas foi feito um mapa 

climático da área de estudo a partir do Mapa de climas do Brasil, do IBGE (2005). Todos eles foram criados 

no ArcGis. Após a produção dos gráficos e dos mapas tornou-se possível realizar uma breve análise da 

Umidade Relativa no PARNA do Caparaó. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os dados colhidos em campo durante o período de medição foram repassados aos grupos, cada 

qual incumbido de trabalhá-los de modo a encontrar certas relações entre as determinantes geográficas 

analisadas – sobretudo relevo e altitude. 

 A nós foi determinado que analisássemos os valores de Umidade Relativa média e máxima dos oito 

pontos em que aparelhos medidores foram instalados. 

Umidade Relativa (UR) é um termo usado em climatologia para designar a porção ocupada do 

espaço disponível para vapor de água na atmosfera. A atmosfera possui uma certa capacidade de absorção 

de vapor de água, que não pode ultrapassar 4% da composição total da atmosfera. 

A quantidade absoluta de umidade presente em certa região varia por diversos fatores, como 

presença de transpiração por parte dos seres vivos, evaporação de corpos d´água, ou chegada de massas 

de ar mais úmidas ou mais secas. 

Existem 2 formas de variar a UR. Uma delas é variar a quantidade absoluta de umidade, que se 

aumenta, também aumenta a UR, e se diminui, também reduz a UR. Outra forma é mudar a capacidade de 

retenção atmosférica.  

Uma vez em posse dos dados em planilhas, procedemos ao tratamento estatístico de maneira a 

representar graficamente os indicadores de Umidade Relativa média em função da altitude em que estão 

instalados os pontos, de Umidade Relativa máxima horária, a média diária dos valores de Umidade Relativa 

máxima, Umidade Relativa máxima diária, média horária dos valores registrados de Umidade Relativa 

máxima, a Umidade Relativa máxima atingida em cada um dos pontos, a média diária e horária dos valores 

de Umidade Relativa máxima, Umidade Relativa média por ponto, dia e hora. Também foram analisados 

dados do dia 02/05, especificados abaixo, por motivos de peculiaridade do comportamento dos indicadores 

hígricos. Os dados serão abordados na seguinte ordem lógica: Umidade Relativa Máxima, Umidade Relativa 

Média e Umidade Relativa no dia 02/05/13. 

4.1. UR máximas 
O primeiro gráfico (ver Figura 18) gerado entre os dados de máxima resultou da análise dos valores 

máximos de ocorrência em cada unidade horária em qualquer um dos dias e em qualquer dos oito pontos. 

Havia uma expectativa de que os pontos mais úmidos (aqueles com valores próximos ou iguais a 100% de 

Umidade Relativa em boa parte do tempo) fossem alavancar os resultados ao nível máximo; essa 

expectativa foi correspondida e, como indica o gráfico, houve saturação máxima do ar em todos os horários 

do dia – pelo menos uma vez. 
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Figura 18- Gráfico da do valor máximo da Umidade Relativa do ar horária. 

 

A segunda análise da sequência de máximas diz respeito às médias dos valores máximos de 

Umidade Relativa dentro do intervalo de um dia (Figura 19). Calculou-se, portanto, a média dos valores 

máximos obtidos em todos os pontos e em todos os horários para cada dia. Pode-se, assim, vislumbrar os 

movimentos do tempo climático e conjeturar uma aproximação ou não da normal climática para essa 

época do ano. 

 

 

Figura 19- Gráfico das médias diárias da Umidade Relativa entre o dia 22/04/13-25/06/13   
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 A interpretação da imagem leva a identificar três eventos notáveis: a existência de picos – 

marcadamente entre 6 e 7/05 –, a existência de vales e uma subida tendencial a partir do último quartel do 

mês. 

 A primeira observação explica-se pela possível chegada de uma frente fria, causando queda na 

pressão atmosférica e inundando o ar de umidade trazida consigo. Deve-se notar que a diminuição da 

pressão atmosférica levaria a um aumento na capacidade de armazenamento de vapor d´água, embora não 

o suficiente para anular o aporte de umidade trazido. O fator predominante é o de queda da temperatura 

média e, consequente aumento da Umidade Relativa do ar, pois as moléculas mais compactas conseguem 

reter menos vapor d´água. 

 A segunda observação, referente às mínimas de pressão máxima média, podem significar bolsões 

de alta pressão ou estabilização após a passagem das frentes frias. 

 Por fim, a subida tendencial da Umidade Relativa é consequência da aproximação do inverno, em 

maio, e segue o movimento normal climatológico. O gráfico abaixo demonstra isso, em comparação com a 

estação climática de Cacheiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo (ver Figura 20). Embora muito 

mais quente que os municípios do PARNA, os dados são significativos para análise. Conforme diminui a 

temperatura média, em razão da menor capacidade de retenção de água e aproximação do ponto de 

saturação do ar, as Umidades Relativas médias tendem a subir. 
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Figura 20- Gráfico da Umidade Relativa média e da temperatura do ar no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Fonte: 

Inmet, 2013. 

 

Em seguida, obtivemos os máximos valores de Umidade Relativa por dia (ver Figura 21). Esses 

dados, mais facilmente obtidos, não são tão significativos quanto os anteriores de média dos valores 

máximos diários, em razão das possíveis distorções que podem levar ao valor máximo e isolado no período 

de um dia. As máximas desconsideram, também, o comportamento médio da atmosfera nos dias. De todo 

modo, como era de se esperar, as máximas foram sempre aos 95%, ou seja, sempre houve precipitação em 

algum dos pontos e em algum dos horários medidos. 

 

Figura 21- Gráfico da Umidade Relativa máxima no período de um dia. 

 

Fonte: Inmet, 2013. 
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A média horária dos valores máximos de Umidade Relativa do ar (Figura 22) permite olhar, através 

das máximas, para o comportamento médio diário da atmosfera nos oito pontos no período de transição 

entre abril e maio. Observa-se que a máxima de Umidade Relativa era alcançada – em algum ou todos os 

pontos – às 17h. Apesar de a atmosfera, ainda aquecida, apresentar maior temperatura e capacidade de 

armazenamento de vapor do que algumas horas depois, às 17h os ventos anabáticos atingiram seu auge. 

 Esse evento é caracterizado pela ascensão do ar frio que se encontra nas cotas inferiores, para as 

cotas superiores. Isso ocorre pois os topos permanecem sob efeito da radiação solar por mais tempo, 

devido à sua altitude mais elevada, fazendo com que o ar nessa região se expanda, diminuindo assim a 

pressão atmosférica. Como consequência, o ar mais frio e com maior pressão dos terrenos com baixas 

altitudes é empurrado para cima.  

 

Figura 22- Gráfico da média horária dos valores máximos de Umidade Relativa.   
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 Por fim, a última análise dos dados máximos em conjunto se refere aos valores limítrofes por ponto 

(ver Figura 23). Aí priorizaram-se os dados dos horários de maior umidade – cerca de 17h – e os dias mais 

úmidos – passagem de frente fria ou segunda metade de maio. 

  

Figura 23- Umidade Relativa Máxima por pontos de instalação dos Postos microclimáticos. 

  

 A primeira curiosidade a se notar é a dissonância entre os valores indicados por sensores em todos 

os pontos em que dois dataloggers foram instalados. Pode-se, assim, imaginar que, caso fossem instalados 

dois sensores em todos os pontos, sempre haveria discordância entre os dados. 

 Excluindo-se a variação entre os sensores do ponto 4, que é mais abrupta, percebe-se que alguns 

pontos não registraram ar completamente saturado (apesar de bem próximo a isso, com evento de chuva). 

Os pontos mais baixos podem apresentar taxas média de temperatura do ar mais elevadas, e, por isso, 

menores Umidades Relativas. Quanto aos pontos em cotas mais elevadas, sabe-se que a chuva orográfica 

encontra barreiras a cotas inferiores àquelas em que se instalou alguns dos pontos. Essa descarga de 

umidade é o suficiente para fazer com que os pontos mais altos não sejam os mais úmidos em valores 

máximos. 

4.2. UR média 
O primeiro gráfico gerado sobre a UR média (Figura 24) foca nas variações de UR ao longo das 

horas do dia, através de uma média de todos os pontos e de todos os dias em que os medidores 

trabalharam, de modo que outros fatores além das variações diárias fossem suprimidos, permitindo a 
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análise ao longo das 24h de um dia. 

 

Figura 24- Gráfico da Umidade Relativa média horária 

 Fica visível no gráfico uma elevação na UR em torno das 14h até as 18h, e uma redução a partir das 

7h até as 9h. A explicação mais provável é o evento dos ventos anabáticos. Reexplicando: o aquecimento 

diferencial das superfícies dos picos das montanhas e dos vales leva a que, por diferença de densidades e, 

portanto, pelo balanço das pressões atmosféricas, o ar das cotas mais elevadas e mais expostas ao sol 

durante o dia ascendam, enquanto que o ar mais denso e frio das cotas mais baixas seguem para cima para 

preencher a área de menor pressão. Esse vento ascendente carrega consigo umidade e o resfriamento 

adiabático eleva a Umidade Relativa do ar ascendente – que forma neblina após subir alguns metros. Ao 

longo da noite, no entanto, sem a influência da radiação solar, o ar nos topos atingem temperaturas 

menores as porções inferiores, por sua altitude mais elevada, o que faz o ar, mais denso, ser "empurrado" 

para baixo pela diferença de pressão e pela gravidade, gerando uma suave redução da UR, como 

demonstrado no gráfico no início da manhã. Dependendo da intensidade dessa descida do ar frio, podemos 

ter a ocorrência do fenômeno chamado "inversão térmica". 

É importante lembrar que esse gráfico é de médias, o que significa que esse evento pode ter 

ocorrido com mais intensidade em alguns dias, e menos intensidade, ou até mesmo não ter ocorrido, em 

outros. Mas no geral o evento se fez predominante, já que aparece claramente na média geral. 

No gráfico seguinte (Figura 25), ao se realizar a média de todos os pontos em cada dia, retira-se a 

influência da altitude e das variações diárias, apresentando as variações que ocorreram ao longo dos dias 

em que ocorreram a coleta de dados. 
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Figura 25- Gráfico da Umidade Relativa média diária 

  

Os resultados demonstrados no gráfico permitem inferir a entrada de "frentes frias" na área da 

medição. Os picos abruptos, seguidos de quedas abruptas, são típicos da passagem de uma frente fria, que 

reduz consideravelmente a temperatura do local, elevando a UR como consequência. Após a passagem da 

frente, a radiação solar se encarrega de aumentar a temperatura, diminuindo assim a UR. A entrada de 

massas de ar vindas do oceano Atlântico, através dessas frentes frias, pode aumentar a UR também por 

carregar umidade, já que decorre de um oceano. 

 Outro fator que indica a incidência de frentes frias é sua periodicidade, já que é comum a 

frequência de entradas apresentada no gráfico (entre 4 e 8 dias). 

 A proximidade do inverno e a permanência de temperaturas mais baixas pode explicar a 

manutenção de índices mais elevados de UR no final de maio. 

No terceiro gráfico relativo as médias (Figura 26) procuramos focar nas variações entre os pontos, 

ou seja, na variações altitudinal. Nesse gráfico fica visível a variação da UR ao longo de diferentes altitudes, 

onde há a diminuição desse índice conforme aumenta-se o último. No próximo gráfico nós traçamos uma 

linha de tendência para visualizar melhor a influência de altitude na UR. 
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Figura 26- Gráfico da Umidade Relativa média por pontos de instalação dos postos. 

 

Neste último gráfico (Figura 27) nós utilizamos a regressão linear para achar matematicamente o 

grau de influência da altitude na UR. Esse grau pode ser medido pelo R², ou "coeficiente de determinação". 

Esse valor varia de 0 até 1, sendo o último uma correlação perfeita entre as duas variáveis. 

Como podemos observar no gráfico, o R² foi de 0,9436, ou seja, uma correlação muito forte, comprovando 

estatisticamente que existe uma grande influência da altitude na UR. 

 É interessante notar que pode haver certa confusão na interpretação desse resultado. A UR diminui 

conforme ocorre o aumento da temperatura do ar, e aumenta no caso oposto. Também sabemos que 

quanto maior a altitude, mais frio fica o ar, em média. Portanto poderíamos pensar que conforme 

aumenta-se a altitude, aumenta-se também a UR, mas é justamente o oposto que ocorre. 
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Figura 27 - Gráfico de relação entre a Umidade Relativa média e a altitude. 

 

 Para tirarmos essa dúvida, é importante lembrar que a característica do ar frio é o pouco 

movimento de suas moléculas, e não seu adensamento, apesar desse último ocorrer na maioria dos casos 

como consequência da diminuição do movimento das moléculas. O que aumenta a UR não é a diminuição 

do movimento molecular, ou seja, não é o esfriamento do ar em si, mas sim a consequência mais comum 

do processo, que é o adensamento do ar. Ar mais denso significa que há mais moléculas por unidade de 

volume, ou seja, há menos espaço entre elas, cabendo portanto menos umidade, aumentando assim a UR. 

 O aumento da altitude, no entanto, naturalmente diminui o adensamento molecular do ar, pois 

diminui a força do campo gravitacional, diminuindo portanto a "pressão gravitacional" que força as 

moléculas a ficarem juntas. Podemos perceber, portanto, que o fator que realmente aumenta a UR, o 

adensamento do ar, não ocorre em elevadas altitudes, mesmo que haja uns esfriamento do mesmo. Pelo 

contrário, há uma rarefação molecular do ar, diminuindo assim a UR. 

 É importante ressaltar também que a ausência de vegetação, ou sua diminuição, também contribui 

para a diminuição da UR, pois há menor transpiração, uma importante fonte de vapor. 

 É interessante lembrar também que é mais difícil chover em elevadas altitudes, pois existe o 

fenômeno da "chuva orográfica", ou seja, quando a massa de ar úmida eleva-se junto com a elevação do 

terreno, ela satura-se rapidamente e provoca a chuva na "meia encosta" da montanha, chegando mais seca 

ao pico. 
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4.3. O caso do dia 02/05/2013 
Por fim escolhemos um dia em especial, foi o dia 02 de maio de 2013, devido à grande amplitude 

de Umidade Relativa do Ar apresentado ao decorrer de 24 horas. 

Neste primeiro gráfico (ver Figura 28), percebemos novamente a brisa anabática, bem como já 

observado anteriormente neste trabalho e neste dia ela fica mais nítida. Vemos uma amplitude de cerca de 

30% na Umidade Relativa do Ar nas médias dos pontos neste dia. E também posteriormente vê-se a 

gradual diminuição tanto da Temperatura do Ar, quanto da Umidade Relativa. 

 

Figura 28- Gráfico da Umidade Relativa média horária e a da temperatura do ar, no dia 02/05/13. 

 

Já no próximo gráfico do dia 02 de maio de 2013 (Figura 29), podemos ver que a Umidade Relativa 

do Ar Máxima varia inversamente proporcional a Temperatura do Ar Máxima, isto se deve a densidade 

maior do ar frio na qual cabe menor quantidade de partículas de água e por isso conforme a Temperatura 

diminui a Umidade Relativa aumenta e conforme a Temperatura aumenta, a Umidade Relativa diminui. 
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Figura 29- Gráfico das máximas horárias da Umidade Relativa e da temperatura do ar no dia 02/05/13. 

 

O ponto 8 serve de exemplo e reforço para a hipótese das brisas anabáticas, como pode ser visto 

no gráfico abaixo (Figura 29), o aumento da umidade ocorre a partir das 10 horas da manhã, e segue 

elevada praticamente até as 18 horas. A temperatura não mostra grande variação, permanecendo com 

temperaturas em torno dos 10°C. Essa umidade que provém das cotas mais baixas, como explicado 

anteriormente, aumentam a UR do ponto 8, o ponto mais alto, e coincidentemente, o horário que 

chegamos ao Pico da Bandeira nos campos foi durante esse período, impossibilitando a visão de grande 

beleza cênica. 

 

 

Figura 30- Gráfico da média horária da Umidade Relativa e da temperatura do ar no dia 02/05/13, no ponto 8. 
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4.4. Mapas Gerados 
  Os mapas foram produzidos a partir de imagem SRTM, provenientes de uma missão espacial da 

NASA. Essas imagens nos permite obter um modelo digital do terreno. Utilizamos essas imagens já tratadas 

pelo INPE. 

 Geramos inicialmente o mapa hipsométrico (Figura 31). Ele nos mostra o relevo do PARNA de 

altitudes elevadas e dissecadas, a distribuição geológica rochosa se dando na orientação norte-sul, detalhes 

tratados anteriormente. É interessando notar que a distribuição dos pontos de instalação dos sensores foi 

apenas na porção oeste do parque, o que limita nossa análise, já que a porção leste apresenta vertentes 

escarpadas e está mais sujeita a maritimidade.  

 

Figura 31- Mapa hipsométrico da área de estudo gerado por imagem SRTM. 

  

 O mapa barométrico (ver Figura 32) foi gerado a partir dos valores obtidos pelo altímetro para a 

pressão do ar para cada ponto de instalação e cruzamos com as altitudes desses pontos. A partir da 

equação linear e uma imagem SRTM desenvolveu-se tal mapa. Ele revela a relação conhecida em que os 
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terrenos nas cotas mais baixas apresentam uma maior pressão atmosférica, já que a coluna de ar sobre ele 

é maior do que nos terrenos em patamares mais elevados.  

 

 

Figura 32- Mapa barométrico do PARNA do Caparaó gerado a partir dos dados de pressão do dia 21/04/13. 

 

O mapa higríco mostra a relação existente entre a altitude e Umidade Relativa do ar, a partir do 

cruzamento dos dados de UR média dos postos com suas respectivas altitudes de instalação. Nota-se que 

quanto maior a altitude menor é a UR. Isso pode ser explicado pela possibilidade da umidade chegar as 

cotas mais altas enfraquecida, por descarregar a umidade nas cotas inferiores do relevo principalmente 

através das chuvas orográficas. 
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Figura 33- Mapa hígrico do PARNA do Caparaó gerado pela média dos valores de Umidade Relativa do ar nos pontos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O clima do PARNA do Caparaó resulta da interação de diversos fatores. 

Destaca-se a mudança de capacidade de retenção de vapor d’água do ar causada pela diferença de 

temperaturas. Temperaturas do ar mais baixas permitem menor retenção, portanto a mesma quantidade 

de umidade absoluta ocupa uma porção maior do espaço disponível, aumentando a UR, enquanto 

temperaturas maiores permitem maior retenção, fazendo com que a mesma quantidade de umidade 

absoluta resulte em uma UR menor. 

Neste trabalho notamos a grande atividade dos ventos anabáticos, gerados por um conjunto de 

variáveis do meio físico da região: , o porte da cobertura vegetal (Floresta Ombrófila densa e estacional 

semi-decidual nas cotas até 1800m, e campos de altitudes e limpos, nas cotas superiores), o grande 

gradiente altimétrico, as rochas metamórficas resistentes que afloram nas altitudes mais altas se 

aquecendo rapidamente durante o dia, ou se esfriando durante a noite, acelerando os processos 

adiabáticos. Esses ventos acabam trazendo umidade já que a capacidade de retenção da UR é diferente na 

atmosfera, dependendo diretamente da temperatura, que também tem uma relação bem conhecida com a 

altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. 
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Anexo 

Perfil Longitudinal da Trilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


