
GEOGRAFIA 
1º ANO 
Prof. Gustavo Macieira 





•Latitude 
 
•Altitude 
 
•Continentalidade 
 
•Maritimidade 
 
•Correntes Marítimas 

Fatores que influenciam o clima 



Latitude 









Altitude 

 A altitude é outro fator que influência na temperatura do ar atmosférico, 
pois o aquecimento da atmosfera se faz por irradiação do calor absorvido 
pela Terra. 
 
 Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar (menor pressão 
atmosférica) ocorrendo também menor irradiação , por consequência, 
menores temperaturas. 
 
 Além de que, nas maiores altitudes, a área de superfície que recebe e 
irradia calor é menor. 
 
 Mais elevado – menor temperatura 
 
 Áreas mais baixas – temperatura maior 
 





 Ao se deslocar, as massas de ar se encontram com outras de características 
diferentes. 
 
 A área de transição entre duas massas de ar chama-se FRENTE. 

 
 No encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente forma-
se FRENTE FRIA. 
 
 O ar quente, menos denso, sobe e o ar frio se desloca em superfície, 
provocando queda de temperatura, trovoadas e temporais. 

Massas de Ar 







MARITIMIDADE 
 
 Torna a atmosfera mais úmida 

 
 Amplitude térmica menor 
 
 Clima mais moderado 
 
 
CONTINENTALIDADE 
 
 Atmosfera mais seca 
 
 Amplitude térmica maior 

Continentalidade e Maritimidade 





 Extensas porções de água que se deslocam pelo oceano, quase 
sempre nas mesmas direções, como se fossem larguíssimos “rios” 
dentro do mar, movimentadas pela ação dos ventos pela influência 
da rotação da Terra, que se desloca para Oeste – no Hemisfério Norte 
as correntes circulam no sentido horário, no Hemisfério Sul no 
sentido anti-horário. 
 
 Causam forte influência no clima, principalmente porque alteram 
a temperatura atmosférica. 

Correntes Marítimas 





FRIAS  Formação de Desertos, diminui a umidade atmosférica 
 
QUENTES  Aumento da temperatura e do índice de chuva 
 
 
 
 
 A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do 
Norte e ameniza os rigores climáticos do inverno em toda a faixa ocidental 
da Europa. 
 
 
 A corrente de Humboldt, no Hemisfério Sul e da corrente da Califórnia, 
no Hemisfério Norte, ambas frias, causam queda da temperatura nas 
áreas litorâneas. Isso provoca  condensação do ar e chuvas no oceano, 
fazendo que as massas de ar percam a umidade. Ao atingirem o 
continente, as massas de ar estão secas e originam, assim, desertos, como 
o de Atacama (Chile) e o da Califórnia (Estados Unidos). 



Elementos do Clima 

Temperatura 
 

Pressão Atmosférica 
 

Ventos 
 

Umidade do Ar 
 

Precipitações 





Brasil 


