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Os tipos de clima

Existem diversas classificações climáticas que definem zonas da superfície terrestre com
características comuns. Vimos no capítulo 3 que a Terra está dividida em três zonas
climáticas: Tropical (ou Quente), Temperada e Fria (ou Polar).

Como vimos o clima resulta de uma combinação de fatores, como a radiação solar, a
umidade, a temperatura, a presença de massas de ar, a latitude, o relevo, a altitude, as
correntes marítimas, a vegetação, a continentalidade e a maritimidade. Baseados na
combinação desses elementos, diversos autores elaboraram classificações climáticas.







Exercícios

1. Compare o clima Equatorial com o Tropical nos seguintes aspectos: Insolação, amplitude
térmica anual e médias de temperatura.

R.

2.Qual tipo de clima possui estas características?

a) Apresenta baixa pluviosidade (menos de 250 mm por ano). A falta de chuva é consequência das
correntes marítimas frias ou da presença de elevadas montanhas que impedem a chegada das
chuvas, entre outros fatores. A amplitude térmica anual é elevada.

R. Clima desértico

b) Têm verões intensos e secos, os invernos não tão rigorosos e recebe chuvas nos meses de
outono e inverno, com menos intensidade que nos climas Tropical e Equatorial.

R.

c) É o que mais sofre a ação da continentalidade e da maritimidade. As variações de temperatura
ocorrem em períodos definidos pelas estações do ano (primavera, verão, outono e inverno),
resultando em uma amplitude térmica anual maior que a do clima Tropical.

R.

d) Ocorre em altas latitudes, em regiões próximas aos círculos polares. O principal fator que o
influencia é a falta de insolação no inverno, que é longo, chegando a durar meio ano. No verão, as
temperaturas se elevam por causa da insolação, mas a elevada quantidade de radiação solar
refletida pela superfície da camada de neve e gelo não permite que ultrapassem 10 °C.

R.

e) Apresenta baixas temperaturas em função das elevadas altitudes, mesmo quando localizado em
áreas quentes, como ocorre com os Andes, que estão na faixa Tropical da Terra. Em geral, a
temperatura diminui cerca de 0,6 °C a cada 100 m.

R.

f) Possui amplitude térmica maior que a dos climas Tropical e Equatorial e não apresenta estação
seca. Está na transição para o Temperado, sofre a ação das massas de ar tropicais oceânicas.
Apresenta verões intensos e invernos menos frios que os do Clima Temperado.

R.

g) Apresenta baixa pluviosidade (entre 250 mm e 500 mm anuais). Distribui-se na Faixa Tropical
(como no Nordeste brasileiro) e na Temperada (próximo a áreas desérticas africanas e
australianas), com baixa amplitude térmica anual.

R.

h) Apresenta baixa pluviosidade, mas a variação da temperatura é grande, porque a insolação
varia muito, de acordo com as estações do ano.

R.


