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As nuvens são um sinal da natureza, saiba a mensagem que nos trazem! 

O céu é talvez das coisas em que menos reparamos, a não ser naqueles dias frios, escuros, chuvosos…ou 

quando nele se atravessam pássaros, aviões, helicópteros…mas o céu é um dos maiores mensageiros 

que a natureza nos oferece, saberá interpretar o que ele nos diz? 

 

As cores do céu podem variar de acordo com o estado do tempo, podemos ainda ter nuvens ou não e 

a sua cor também mudará, pois são elas que nos vão dizer o que nos espera nas próximas horas. 

Normalmente céu limpo, é sinal de sol e calor…mas já sucedeu termos céu escuro e trovoadas secas e 

ser também sinal de calor…uma realidade cada vez mais notória, tendo em conta as alterações 

climáticas, que viemos actualmente. 

O site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.), oferece-nos o estado do tempo, 
assim como outros temas de grande interesse e relacionados com o tempo/clima. Também 
conseguimos saber os sismos que ocorreram na nossa zona e em tudo o lado, sua intensidade e se 
provocaram danos ou não.  

O estado do tempo é muito importante em vários sentidos, se por um lado nos diz se devemos levar 
chapéu de chuva, também nos diz se as estradas estarão boas , escorregadias, quando devemos plantar 
ou cultivar, permite conhecer a previsão de enchentes, geadas… 

As condições atmosféricas são estudadas pela meteorologia onde os técnicos fazem a previsão do 
tempo estudando vários aspectos da atmosfera: massas de ar, frentes fria ou quentes, umidade do 
ar, temperatura do lugar, pressão atmosférica, etc. 

As palavras tempo e clima parecem-se confundir muitas vezes nas nossas cabeças, mas elas não se 
referem ao mesmo, vejamos: 

• tempo refere-se a uma situação de momento. Indica o estado atmosférico em determinado 
tempo e lugar.  
 

• clima corresponde ao conjunto de condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência 
em uma determinada região.  

As nuvens são as maiores mensagens que podemos receber do céu, pois ajudam-nos a conhecer e a 

prever o tempo. Nuvens escuras possuem gotículas de água tão próximas umas das outras que a luz 

do Sol quase não consegue atravessá-las. E a chuva pode se formar justamente quando as gotículas se 

juntam e formam gotas maiores, que não ficam mais suspensas na atmosfera, e caem. 

As nuvens podem ter várias formas e diferentes altitudes, que dependem de como a nuvem sobe e 
da temperatura do ar.  
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Tipos de nuvens 

(1)Cirrus ou cirros - Nuvens altas e de cor branca. Cirru significa 'caracol' em latim. Muitas vezes essas 
nuvens se parecem com cabelos brancos. Podem ser formadas por cristais de gelo. Essas nuvens 
parecem algodão. Se você olhar para um céu cheio de cumulus, notará que elas têm bases planas, 
todas no mesmo nível. Essas nuvens geralmente não chovem – significam bom tempo. 

Quando são transportadas horizontalmente ppor diferentes velocidades de vento, assumem uma 
forma característica de gancho. Apenas em altitudes ou latitudes muito altas, produzem chuva no nível 
do solo. 

Mas, se você perceber que cirrus começam a cobrir mais o céu e ficar mais baixas e mais espessas, isso 
é uma boa indicação de que uma frente quente está se aproximando. Em uma frente quente, uma 
massa de ar quente e fria se encontram. O ar quente mais leve é forçado a subir sobre a massa de ar 
fria, levando à formação de nuvens. As nuvens baixas indicam que a frente está se aproximando, 
causando um período de chuva nas próximas 12 horas. 

(2)Cúmulos - Nuvens brancas formando grandes grupos, com aspecto de flocos de algodão. Cumulu, 
em latim significa 'pilha', 'montão' . 

(3)Estratos ou stratus - Formam grandes camadas que cobrem o céu, como se fossem um nevoeiro, e 
torna o dia nublado. Estratu significa 'camada', são nuvens contínuas e baixas cobrindo o céu. Elas se 
formam subindo pelo ar devagar, como com um vento suave, trazendo ar húmido sobre terra ou 
superfície do mar frias.  As nuvens stratus são finas, então, embora o tempo pareça sombrio, chuva é 
improvável. No máximo, haverá um leve chuvisco. Stratus são idênticas a cerração ou nevoeiro. 

(4)Cumulonimbus - Enquanto as pequenas cumulus não chovem, se você notar que estão ficando 
maiores e mais altas na atmosfera, é um sinal de que chuva intensa ou tempestade está a caminho.É o 
que sucede frequentemente no verão,com as cumulus matutinas se desenvolvendo em nuvens 
cumulonimbus (ou cúmulo-nimbos) à tarde. Essa transição indica que a nuvem não é mais feita de 
gotículas de água, mas sim de cristais de gelo. 

Quando rajadas de vento sopram gotas de água para fora de uma nuvem, elas evaporam rapidamente 
no ambiente mais seco. Por outro lado, cristais de gelo transportados para fora da nuvem não 
evaporam rapidamente, dando a nuvem uma aparência mais fina. As cumulonimbus geralmente têm 
a parte superior plana, e uma forma característica de bigorna. 

(5)Lenticular - Nuvens lenticulares lisas, por exemplo, se formam à medida que o ar é soprado para 
cima ao longo de uma cadeia de montanhas. Depois de passar pela montanha, o ar volta ao seu nível 
anterior. Quando abaixa, aquece e a nuvem evapora. Em alguns casos, a massa de ar sobe de novo, 
permitindo que outra nuvem lenticular se forme. Isso pode levar a uma série de nuvens, estendendo-
se um pouco além da cordilheira. A interação do vento com montanhas e outras características da 
superfície terrestre é um dos muitos detalhes que precisam ser levados em conta nos simuladores 
computacionais para realizarmos previsões precisas do tempo. 
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(6)Kelvin-Helmholtz - A nuvem Kelvin-Helmholtz, ou cirrus Kelvin-Helmholtz, se assemelha a uma onda 
oceânica. Quando massas de ar em alturas diferentes se movem horizontalmente a velocidades 
diferentes, a situação torna-se instável; o limite entre as massas de ar começa a ondular. 

As nuvens Kelvin-Helmholtz são raras porque só podemos ver esse processo ocorrendo no céu se a 
massa de ar inferior contiver uma nuvem. A nuvem pode então “formar” as ondas quebrantes, 
revelando a complexidade dos movimentos atmosféricos de outra forma invisíveis acima de nossas 
cabeças. 

                  

        (1)                         (2)                      (3)                       (4)                          (5)                           (6) 

Quando estamos a descrever as nuvens recorremos a palavras mais especificas: nimbos e altos. 
Nimbos são nuvens de cor cinza-escuro. A presença de nimbos no céu é sinal de chuva. Nimbos 
significa 'portador de chuva'. E altos são nuvens elevadas.  

Podemos associar estas palavras aos tipos de nuvens, por exemplo: Cúmulos-nimbos, são nuvens 
altas que costuma indicar tempestade.  

Será que agora vai começar a observar mais as nuvens? Espero ter conseguido isso! O céu o infinito, e 
diz tanta coisa, vamos ver e ouvir as suas mensagens!  
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