
CARA A 
3-O VENTO 

O concepto 
A natureza gasosa da nosa atmosfera implica que se rexistre nela un movemento incesante 

de masas de aire. A causa é a existencia de puntos a diferente temperatura que fai que as 

masas de aire quente se mesturen coas frías mediante as chamadas correntes de 
convección.  
O movemento de aire dunha zona a outra da atmosfera coñécese como vento (lembra que o 

que ten existencia física é o aire, non o vento. Vento é unha palabra que define un 

concepto abstracto e fai referencia ao movemento do aire) 

Nos mapas meteorolóxicos identificamos a existencia de vento pola proximidade dunhas 

isóbaras a outras. As isóbaras son as liñas imaxinarias que unen os puntos de igual presión 

a nivel de superficie; cando están moi xuntas significa que en poucos quilómetros de 

distancia, a presión cambia de xeito considerable e as masas de aire son “empuxadas” a 

maior velocidade dos puntos de maior aos de menor presión. Por convenio, nos mapas do 

tempo aparecen as isóbaras trazadas de 4 en 4 HPa. 

Despois hai que ter en conta que todas esas 

masas de aire están moi afectadas polo propio 

movemento de rotación da Terra, curvándose e 

creando ese típicos remuíños, propios das 

borrascas, nas cales, no hemisferio norte, as 

masas de aire xiran no sentido contrario ás 

agullas do reloxo. 

Desde sempre o interese da humanidade polo 

vento foi moi grande xa que a economía 

baseábase no transporte marítimo a vela; de aí 

que se teñan estudiado en profundidade as súas 

características. Termos como brisas, furacáns, 

temporais, tornados, tifóns, etc resúltanos 

familiares.  

Para medir a velocidade do vento empregamos os anemómetros e para determinar a súa 

dirección temos os cataventos.  

Neste senso a escala de Beaufort é a mais empregada para catalogar o tipo de vento en 

función da súa intensidade. Consta dunha gradación do 0 ao 12 para identificar diferentes 

situacións, desde a calma ao temporal furacanado respectivamente, pasando por frouxo, 

forte, duro, moi duro… 

Como curiosidade dicir que a maior velocidade de vento rexistrouse en 1934 no Monte 

Washington de New Hampshire (EEUU), chegando a alcanzar unha velocidade de 372 km/h. 

Aínda que o lugar máis ventoso do planeta é a Baía Commonwealth na Antártida, onde é 

habitual superar os 300 km/h. 

Ultimamente está empezando a popularizarse o termo 

cicloxénese explosiva. ¿En qué consiste exactamente?. 

Pois non é máis que a formación dunha borrasca pero que 

se produce en moi pouco tempo (de aí o de explosiva). 

Cando unha masa de aire moi frío choca con outra moi 

quente pode ter lugar un descenso moi brusco da presión 

porque o aire ascende rapidamente. Se o descenso é 

maior de 20 HPa en 24 horas temos formada a 

cicloxénese. É un fenómeno difícil de predicir con 

antelación e que trae como consecuencia ventos 

fortísimos e mar ar bolada ou montañosa. 


