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Texto base da disciplina de Geografia: Circulação geral da atmosfera. Tempo 
e Clima.  
Obs: Continuação do assunto da semana anterior.  

 
ATIVIDADES 

 
1 – Copie e leia o texto abaixo, para entender melhor o assunto. 
 
- A atmosfera e sua circulação 
 
 Os ventos – a atmosfera, sob a ação da gravidade, exerce pressão sobre qualquer objeto 
imerso nela ou que esteja sobre a superfície terrestre. Essa é a chamada pressão atmosférica.  
 A pressão atmosférica varia entre as diversas regiões da Terra em decorrência do 
movimento de rotação do nosso planeta, da repartição dos continentes e oceanos e como 
resultado da distribuição desigual da energia solar pela superfície terrestre. Essas diferenças de 
pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar 
atmosférico.  
 Os ventos, ou seja, os movimentos do ar em relação à superfície terrestre possuem grande 
importância geográfica. Eles são responsáveis pela distribuição do calor e da umidade na 
atmosfera e, portanto, influenciam o tempo atmosférico e os climas no mundo.  
 Zonas de altas e baixa pressão atmosférica os ventos deslocam-se de zonas de alta 
pressão atmosférica, chamadas de anticiclonais, para as de baixa pressão atmosférica, zonas 
ciclonais. 
 Na zona subtropical, nas latitudes próximas a 30º norte ou sul, existem zonas de alta 
pressão atmosférica, de onde partem ventos em direção à zona equatorial, que é uma zona de 
baixa pressão atmosférica. Esses ventos são chamados alísios: ventos alísios de nordeste, no 
Hemisfério Norte, e ventos alíseos de sudeste, no Hemisfério Sul. Eles se deslocam pelas 
camadas mais baixas da atmosfera.  
 Ao chegar à zona equatorial, o ar atmosférico é aquecido pela energia solar nessa zona; 
torna-se, então, mais leve e ascende 9sobe), voltando para as zonas subtropicais pelas camadas 
mais elevadas da atmosfera. Isso ocorre tanto no Hemisfério Norte como no Sul, e esses ventos 
são chamados contra-alíseos.     
 Os alíseos são ventos secos quando se formam sobre os continentes, mas, ao se 
deslocarem sobre os oceanos, adquirem e transportam umidade. Os alíseos de nordeste e de 
sudeste, ao se encontrarem, dão origem à formação de uma zona de calmaria equatorial, ou seja, 
zonas de ventos muito fracos, que foram percebidos por navegadores do século XVI, como Pedro 
Álvares Cabral e sua tripulação, na viagem de Portugal em direção às terras que viriam a ser o 
Brasil.  
 Também há ventos que se deslocam entre as zonas subtropicais de alta pressão e as 
zonas subpolares de baixa pressão. O mesmo acontece entre as zonas polares de alta pressão e 
as zonas subtropicais de baixa pressão situadas nos dois hemisférios. Os ventos descritos são 
chamados regulares, pois estão sempre se deslocando. Além deles, existem outros: os ventos 
locais, de vale, de montanha, as brisas etc.  


