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A formação da 
atmosfera

A atmosfera faz parte do conjunto formado por
elementos interdependentes que compõem a
superfície terrestre:

A atmosfera primitiva era composta por gases que não
serviam para a respiração humana.
Graças à evolução dos vegetais clorofilados, a participação
do oxigênio na atmosfera aumentou gradativamente, até
chegar aos níveis atuais.



1 - Troposfera: onde ocorre a 
dinâmica climática;

2 – Estratosfera: presença da 
camada de ozônio;

3 – Mesosfera – presença de 
meteoros;

4 – Termosfera – presença das 
auroras polares; 

5 – Exosfera – onde se localizam 
os satélites artificiais.



Tempo e Clima são diferentes

Tempo

• Conjunto dos fenômenos atmosféricos registrados
em determinado momento. É um retrato do que
está acontecendo em um instante.

Clima

• Conjunto de condições meteorológicas registradas
em determinada região ao longo de um período
compreendido entre 30 e 35 anos.





Análise do climograma

Temperatura
Mês mais quente: Setembro
Meses mais frios: Junho e
Julho

Umidade
Mês mais úmido: Dezembro
Mês mais seco: Junho





Meteorologia

Estudo do tempo e resulta na elaboração de 
boletins que relatam as condições atmosféricas 
de determinada localidade ou do mundo;

Como sempre há mudanças nas condições do 
vento, da temperatura e da umidade do ar, a 
previsão precisa ser constantemente atualizada.



Meteorologia e Economia

• Importante para atividades econômicas como a 
agricultura e o Turismo

a) Período de plantio e colheita;

b) Irrigação;

c) Substituição de cultivo;

d) Destinos turísticos;

e) Enchentes;

f) Deslizamento de terra;

g) Seca extrema.















PRESSÃO ATMOSFÉRICA

• Peso da coluna de ar exercido sobre os corpos (INFLUÊNCIA DA
GRAVIDADE).

• Quanto mais alto, menor a pressão, menos oxigênio, maior
dificuldade para respirar.



ZONAS DE PRESSÃO





Resultado
da ação

das 
diferentes
zonas de 
pressão

Circulação local dos ventos



Atividades influenciadas pelos ventos



CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA

• FATORES INFLUENCIADORES:

a) Movimento de Rotação (Efeito de Coriolis);

b) Distribuição desigual da energia solar na superfície terrestre.





Trópico para o Equador: ventos alísios;

Equador para o Trópico: ventos contra-alísios

Zona polar de alta pressão para subtropical de baixa pressão: regulares. 



O ar quente é dispersado 
em direção à região 
polar e o ar frio é 
deslocado para a região 
equatorial. Esse 
fenômeno resulta no 
equilíbrio térmico do 
planeta.





Massas de 
Ar

Definição: grandes porções do ar atmosférico que se deslocam, 
levando consigo as características do lugar onde se formaram.

De modo geral, uma massa de ar será úmida se tiver como 
origem o oceano, e seca caso se origine sobre o continente;

Gradativamente, ao se deslocarem, as massas de ar perdem as 
características originais



AS MASSAS DE AR QUE ATUAM NO BRASIL

LATITUDE CONTINENTAL (seca) ATLÂNTICA (úmida)

EQUATORIAL (quente) mEc (Quente e úmida*) mEa (Quente e úmida)

TROPICAL (quente) mTc (Quente e seca) mTa (Quente e úmida)

POLAR (fria) - mPa (Fria e Úmida)

* Apesar de continental, é úmida devido a evapotranspiração fornecida da
Floresta Amazônica.







CONSEQUÊNCIAS DA ATUAÇÃO DAS MASSAS NO DF

VERÃO

mEc Chuva

mTa Chuva

CONSEQUÊNCIAS DA ATUAÇÃO DAS MASSAS NO DF

INVERNO

mPa Queda de temperatura

mTc Seca

mTa Seca



OS RIOS VOADORES







FRIAGEM NA AMAZÔNIA

QUEDA DE TEMPERATURA POR CONTA DA ATUAÇÃO DA
mPa no inverno.



Tipos de chuva
• Resulta do encontro de duas massas de ar
com características diferentes de temperatura e 
umidade. A massa de ar quente sobre e o ar
resfria, dando origem à formação de nuvens e 
chuvas.
• Chuva comum no inverno do Centro-Sul do 
Brasil.



As chuvas orográficas são formadas pelo
resfriamento do ar, motivadas pelo relevo
acidentado. O ar úmido é levado pelos ventos para
terras mais altas, onde a temperatura é mais baixa;
ali se condensa e dá origem a chuvas leves
constantes.



Convecção é a subida do ar quente, que é menos denso do
que o ar frio, para níveis elevados da atmosfera.
A convecção costuma ocorrer o ano todo nas áreas quentes
do globo, como a zona equatorial, e durante o verão nas
demais regiões.


