
Dinâmica climática



Atmosfera

Ionosfera: partículas carregadas; reflexão de rádio; auroras
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Gás Volume

Nitrogênio (N2) 78%

Oxigênio (O2) 20%

Argônio (Ar) 0,93%

Dióxido de carbono (CO2) 0,03%



Conceitos
ERRADO!

ERRADO!

Meteorologia, climatologia, previsão do 
tempo e do clima, trabalham, todos, 

elementos e fatores do clima.

•Brisa marítima
•Maritimidade
•Correntes



Altitude



Latitude

maior latitude – menor temperatura



As condições climáticas de um dado lugar estão relacionadas à atuação de um 
conjunto de elementos e fatores, dentre os quais se destaca a latitude.
Observando-se a figura a seguir, fica evidente que a cidade de Belém apresenta 
temperaturas médias anuais mais elevadas que a cidade de Porto Alegre. Essa 
diferença acontece porque
a) Belém apresenta maiores temperaturas, tendo em vista receber maior 
incidência de raios solares, por estar localizada em áreas de altas latitudes.
b) Porto Alegre se encontra em baixas latitudes, ocorrendo uma menor incidência 
dos raios solares, e, portanto, apresenta maiores médias de temperatura.
c) Belém está localizada em baixa latitude e recebe uma maior incidência dos raios 
solares, o que contribui para a não ocorrência de grandes variações de 
temperatura.
d) Porto Alegre está localizada em áreas de alta incidência de raios solares, 
portanto, de altas latitudes, o que contribui para elevadas variações de 
temperatura.



Brisa marítima

Nas imagens constam informações sobre a formação de 
brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de

b) aquecimento diferencial da superfície.



Maritimidade-continentalidade
Influência oceânica: maior umidade e pluviosidade; menor 

amplitude térmica
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Correntes marítimas e clima
•Quentes: aumento da temperatura, umidade e pluviosidade
•Frias: redução da temperatura, umidade e pluviosidade

As correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam 
superficialmente pelos oceanos. Constituem um dos fatores do clima, ou seja, 
exercem uma influência no comportamento da temperatura e no regime de 
chuvas  das regiões costeiras. Observe no mapa as principais correntes 
marítimas do planeta.

Explique a relação entre as 
correntes marítimas e as 
áreas de ocorrência de 
desertos litorâneos e 
aponte a influência da 
corrente do Golfo no clima 
da Europa Ocidental.



Massas de ar

• Porções 
atmosféricas

• Deslocamento
– Transporte de 

calor e umidade Floresta 
Amazônica

Saara



Massas de ar
Deslocamento: da alta para a baixa pressão

ALTA PRESSÃO BAIXA PRESSÃO

Ar quente
Ar frio



Massas de ar

• Temperatura
– Quente 

• Equatorial
• Tropical

– Fria
• Polar

• Unidade
– Úmida

• Oceânica
• Floresta equatorial

– Seca
• Continental

Tipos: temperatura e umidade



Tipologia climática

• Temperatura
– Microtérmico
– Mesotérmico
– Megatérmico

• Umidade
– Superúmido
– Úmido
– Subúmido
– Semiárido
– Árido
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