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A ocorrência de uma for-

te onda de calor no início
de março é resultado, prin-
-cipalmente, da ausência de
chuvas no período. Deve-se
recordar que estamos ainda
no verão. época em que a
radiação solar é máxima.
EUl regiões que apresen-
tam verões socos, como o
sul da Europa, a Califórnia
e a Austrália, por exemplo,
as temperaturas nessa esta-
ção podem facilmente ul-
trapassar os 40dC.

No Brasil os verões são.
normalmente, chuvosos, o
que permite uma redução
na temperatura do ar, tanto
pela presença de nuvens
como pelo aumento da
umidade, Entretanto, quan-
do ocorrem dias seguidos
sem chuvas, a temperatura
se eleva rapidamente.

No dia 4 de março ela che-
gou a 36.3°C no período da
tarde em fales. conformere-
gistro da Estação Meteoro-
lógica Automática da Em-
brapa Uva e Vinho. 'Toda-
via, também já foram obser-

'vados, em anos anteriores,
valores elevados de tempe-
ratura nesse mês, sendo
queem2005 ela fícou acima
de 37,O°C nos dias 12 o 13
dp março, por exemplo,

Por outro lado, tem se
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o pesquisador Marco Antônio Fonseca Conceição
na Estação f-1eteorológlca da Embraoa em Jales

verificado uma tendência
d.e aumento nas tempera-
turas mínimas [Tmin) diá-
rias. que ocorrem, normal-
mente, durante a madru-
gada, Entre 1995 e .2001 o
valor médio de Trniu, em
março, foi de 1a,Zoe,. en-
quanto que de 2002 a 2U08
ele passou para ZO,O°C.

Outros meses também
têm apresentado esse com-
portamento. Não se sabe se
essa tendência vai confio
n uar nos próximos a nos e
também se desconhece a
causa desse comporta-
mento que, entretanto,
pode estar ligado ao au-
mento do efeito estufa.

A Terra tem uma camada
de gases ao seu redor que
atua como um p lás t íco

transparente de uma estufa
(de hortaliças, por cxorn-
plo]. Essa camada permite
flue FI. radiação solar atinja o
solo, mas reduz ti perda de
calor para o espaço. Entre-
tanto, segundo os especia-
listas, está ocorrendo um
aumento na concentração
de gases na atmosfera, [t3-

duz indo essa perda de ca-
l or e fazendo com que as
temporaturas do ar se ele-
vem. Em nossa regulo, esse
efeito pode estar se refle-
tindo, principalmente. no
incremento das temperatu-
ras no períodonoturno.
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