
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS: 

O ENTENDIMENTO DOS ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO SOBRE CONCEITOS BÁSICOS DE 

METEOROLOGIA

Rosana dos Santos, Angelo Carlos, Paulo Albuquerque, Nisia Krusche

rosamat@bol.com.br, angelo.carlos@gmail.com, nkrusche@furg.br

INTRODUÇÃO:

RESULTADOS:

Nota-se uma dispersão acentuada das respostas no

gráfico ao lado, revelando desinformação diante das

questões abordadas e não uma simples falta de

clareza com relação aos conceitos explorados.

O curso de Oceanologia foi o que obteve melhor

desempenho entre todos os cursos pesquisados, o que

mostra o gráfico da figura 2.

CONCLUSÕES:

Em suma, resultados melhores foram obtidos após uma abordagem mais focada e

preocupada no esclarecimento dos conceitos aqui abordados através da aplicação da

disciplina de Meteorologia no curso de Oceanologia, revelando a grande importância de

trabalhá-los em sala de aula. Quanto à dispersão das respostas, torna-se difícil atribuir a

causa a um único fator. A mídia, diariamente, despeja informações desencontradas e

incompletas em massivos meios de comunicação, além disso, o incentivo ao

conhecimento científico deveria ganhar força nos anos iniciais de escolaridade, com um

embasamento mais sólido a respeito de temas de relevante importância como o das

mudanças climáticas globais, desenvolvendo desta forma, nos estudantes, senso crítico e

visão científica para um posicionamento adequado.

Questão Resposta correta Item

1. Qual a descrição para o tempo

metereológico?
É o estado instantâneo da atmosfera. A

2. Qual a descrição para o clima?
São as variações temporais de longo prazo

das variáveis meteorológicas.
D

3. Quais as condições para que o

planeta Terra não apresentasse

estações do ano?

Bastaria que o eixo de rotação da Terra não

fosse inclinado em relação ao plano de sua

órbita.

A

4. Qual a causa do buraco da

camada de ozônio, em conjunto com

a ocorrência do vórtice polar?

Altas concentrações de gases do tipo

clorofluorcarbono na estratosfera.
B

5. O que é o efeito estufa

atmosférico?

É a absorção da radiação infravermelha

emitida pela superfície terrestre para

atmosfera, causando o seu aquecimento.

A

6. A absorção de radiação no efeito

estufa é realizada por gases, sendo

os principais o vapor d’água, o

dióxido de carbono e o metano. O

aumento da concentração dos

últimos dois é devido?

A queima de combustíveis fósseis desde a

revolução industrial.
C

7. Qual a origem do ciclone

extratropical?

É na instabilidade dinâmica gerada pelo

encontro das massas de ar tropical e polar.
A

8. Qual a origem do ciclone tropical?

Na instabilidade atmosférica que se propaga

em uma região de oceano quente que

intensifica uma tempestade tropical.

B

No gráfico da figura 3 nota-se uma diferença

positiva com respeito ao desempenho dos

entrevistados no curso de Oceanologia com

relação aos seus conhecimentos antes e após

as instruções da disciplina de meteorologia. O

gráfico da figura 4, revela uma ligeira

vantagem dos entrevistados do sexo feminino

em relação ao desempenho nas questões

abordadas.
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Figura 4: Desempenho de entrevistados de acordo 

com o gênero.

Figura 3: Desempenho do curso de Oceanologia 

antes e depois de disciplina específica.

Figura 2: Média de notas das turmas para os cursos  

entrevistados

Figura 1: Alternativas assinaladas para o total de cursos.

Tabela 1: Questões e respostas do questionário aplicado.

As constantes mudanças de clima a nível mundial, atualmente, são

um assunto de grande importância. Há cada vez mais relatos sobre

fatos envolvendo os assuntos relacionados a este tema nos noticiários

e representantes políticos de todo o mundo estão a debatê-lo

constantemente.

Realizou-se, então, uma pesquisa com dez turmas de estudantes da

Universidade Federal de Rio Grande (Biologia, Engenharias da

Automação e da Computação, Sistemas de Informação, Física,

Geografia, Química, Matemática Aplicada, Licenciatura em Matemática

e Oceanologia) sobre conceitos básicos que fundamentam as

mudanças climáticas. Com esses resultados, visa-se auxiliar na

criação de condições favoráveis à educação, com a divulgação e

disponibilização de materiais didáticos.

METODOLOGIA:

Na pesquisa analisaram-se respostas de um questionário com oito

questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, sendo

apenas uma correta A seguir, na tabela 1 abaixo, encontram-se às

questões abordadas com suas respectivas respostas.
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