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O clima de um local, em determinado momento,  
é composto por diversas condições atmosféricas,  
como a luz solar, as nuvens, o vento, a precipitação, 
como a chuva ou a neve, e também pela temperatura. 
A temperatura indica quão quente ou frio está o ar.

Aqui, o clima é  
fantástico! Porque será? 
Vamos descobrir o que 
provoca as alterações  

do tempo.

Sol, chuva e neve
Junta-te à Ana e ao Xavier enquanto procuram 
pistas sobre os diferentes tipos de clima, entre os 
quais, alguns mesmo selvagens! Descobre como  
o vento sopra, por que razão trovões e relâmpagos 
acontecem e por que motivo temos dias de chuva ou 
até de neve! Podes ajudá-los fazendo as experiências 
que eles te sugerem.

Os Geodetetives estão prontos para começar! E tu?
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O clima pode mudar rapidamente. 
Num momento pode estar quente  
e ensolarado, e a seguir fresco  
e chuvoso.

GEO  FACTO
Alguns dos outros planetas  

do nosso Sistema Solar também  
têm clima. Júpiter, por exemplo,  

tem tempestades gigantescas  
que duram centenas de anos.

Oh! O clima aqui é  
terrível. Vamos investigar  

como se formam as 
tempestades!
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O ar que nos rodeia
Uma camada de ar, espessa e gasosa, circunda a Terra.  
Essa camada tem o nome de atmosfera. A atmosfera  
contém o ar que respiramos, bem como o vento, as nuvens,  
as precipitações e as tempestades. Junta-te aos Geodetetives  
e explora as camadas da atmosfera.

A atmosfera tem cinco camadas.  
A camada inferior, a superfície mais próxima 
da Terra, tem o nome de troposfera. É aqui  
que os fenómenos do clima acontecem.

GEO  FACTO
A atmosfera da Terra estende-se 

cerca de 500 quilómetros para cima. 
Acima dos 100 quilómetros, o ar  

vai ficando cada vez menos denso. 

É mais difícil respirar no topo desta 
montanha! Isto acontece porque o ar 

fica menos denso à medida que sobes na 
atmosfera, ou seja, há menos oxigénio, 

um dos gases componentes do ar. 
Espaço

Exosfera

Termosfera

Mesosfera

Estratosfera

Troposfera




