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TEMPO é diferente de CLIMA

• Tempo atmosférico: combinação de temperatura e umidade
momentâneas;

• Clima: combinação duradoura desses elementos. Para determinar o
clima de uma localidade, são necessários (mínimo) 30 anos para
conhecer o seu comportamento habitual.



Fatores e Elementos do Clima

• Latitude;

• Altitude;

• Maritimidade;

• Continentalidade;

• Vegetação;

• Correntes marítimas;

• Solo;

• Relevo.

Os fatores do clima: aspectos geográficos locais que determinam as
características de temperatura e umidade em um lugar.



Latitude

• Proximidade com o Equador – Elevadas temperaturas;

• Proximidade com os Polos – Baixas temperaturas.



Zonas 
Térmicas da 

Terra



Altitude

• Quanto maior for a altitude
de um lugar, menor será a
sua temperatura média;

• Em média a cada 200 metros
de altitude, ocorre uma
diminuição de cerca de 1°C
na temperatura do ar;

• Geleiras nos topos de
montanhas, mesmo em
ambientes tropicais.



Chimborazo - Equador



Fatores que 
permitem a 

existência de neve 
na América do Sul?



Neve no Brasil?

• Massa de Ar (mPa);
• Altitude (Serras);
• Estação do ano (inverno);
• Zona Subtropical.



Maritimidade e 
Continentalidade

• Tanto a água dos oceanos
como as terras emersas
(continentes e ilhas)
absorvem calor solar e o
irradiam de volta para a
atmosfera.



• Águas oceânicas demoram mais para aquecer e absorvem o calor mesmo
em grandes profundidades;

• As terras emersas, ao contrário, aquecem-se mais rapidamente, e o calor
absorvido durante o dia permanece próximo à superfície;

• Ao anoitecer, quando diminui a irradiação de energia solar e as
temperaturas caem, o calor retido pelo continente é rapidamente
liberado para a atmosfera;

• Nos mares e oceanos, porém, a perda do calor é mais lenta e a variação
de temperatura é menor.



João Pessoa - PB



Amplitude Térmica

Diferença entre a maior
e a menor temperatura
de um dia, de um mês
ou de um ano.



Vegetação

• As plantas retiram água do solo através de suas raízes, e parte dessa água é
transferida para a atmosfera pela transpiração – perda ou emissão de água
na forma de vapor, que ocorre principalmente nas folhas.

•Principal efeito: umidade do espaço.









Correntes Marítimas

• Grandes massas de água, de largura e profundidade variáveis, que se 
deslocam através  dos oceanos. 

• Formação:

a) Movimento de rotação da Terra;

b) Diferença de densidade das águas;

c) Conformação das bacias oceânicas.



• As correntes marítimas seguem trajetórias regulares e
apresentam características bem definidas (quentes ou frias);

• Elas geralmente influenciam o clima porque os deslocamentos
alteram:

a) umidade;

b) Temperatura.

• As massas de ar que se deslocam sobre as correntes marítimas
adquirem a temperatura das águas por onde passam.





Corrente do Golfo

• Oceano Atlântico;

• Quente;

• Segue para o norte da 
Europa;

• As águas quentes 
amenizam o inverno;

• Evitam o 
congelamento de 
portos importantes.



Corrente de Humboldt

• Oceano Pacífico;

• Fria;

• Contribui para a pesca na região com o transporte de plâncton;

• Águas frias evaporam pouco e não dão origem às nuvens e chuvas que se
formam no mar e atingem continentes;

• Formação de desertos.



Ressurgência







Solo/ALBEDO



• Solos de cores claras absorvem menos a radiação
solar que os solos de cores escuras, pois seu poder de
reflexão é maior;

• Em consequência, ao ficarem menos quentes durante
o dia, aquecem menos o ar atmosférico que está
sobre eles.



O Relevo

• Forma e disposição influem na temperatura e na umidade ao facilitar 
ou dificultar a passagem dos ventos e a circulação das massas de ar.




