CLIMA

Fatores Climáticos
Os fatores climáticos são os responsáveis pelas características ou modificações
dos elementos do clima e devem ser analisados em conjunto: uma localidade, por
exemplo, pode estar perto do mar e ser seca, ou pode estar próxima a linha do
equador e ser fria.
Os principais fatores são a latitude, a altitude, a maritimidade (a distância de uma
localidade em relação ao mar), as correntes marítimas e as massas de ar, além
daqueles relacionados às atividades humanas.
Latitude
- Quanto maior a latitude, mais frio será. Junto ao equador os raios solares são
mais concentrados porque atingem uma área menor e nas grandes latitudes são
dispersos pois atingem uma área bem maior.Em função da inclinação dos raios

solares ao incidirem a superfície terrestre, a radiação solar é mais intensa no
Equador e diminui na direção dos pólos.

(Disponível em http://geofagia.blogspot.com.br/2009/06/formacao-daspaisagens-naturais.html)
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Altitude
Quanto maior a altitude, mais frio
será e quanto menor a altitude,
mais quente. Isto ocorre, entre
outros motivos, porque os raios
solares
chegam
com
certo
comprimento de onda e ao
refletirem de volta para o espaço
mudam este comprimento. Além
disso, nas baixas altitudes o ar é
mais
concentrado
(maior
densidade) e por isso tem maior
capacidade de acumular calor,
enquanto nas altas altitudes o ar é
(Disponível em http://geofagia.blogspot.com.br/2009/06/formacao-dasmais rarefeito e possui menor
paisagens-naturais.html)
capacidade de armazenar calor. A
altitude é tão importante para a determinação da temperatura que mesmo em
áreas de baixa latitude podemos encontrar montanhas com neve eterna.
Vegetação
A cobertura vegetal impede que os raios solares incidam diretamente sobre a
superfície, diminuindo, consequentemente, a absorção de calor e a temperatura.
As plantas retiram umidade do solo pelas raízes e a transferem para a atmosfera
pelas folhas (evapotranspiração), aumentando a umidade. Áreas desmatadas têm
diminuição umidade do ar e aumento da temperatura.
Relevo
Além de estar associado à altitude, o relevo influi na temperatura e na pressão,
facilita ou dificulta a circulação atmosférica, dificulta a entrada de massas de ar
oceânicas no interior dos continentes, influencia diretamente nas precipitações e,
conseqüentemente, nos índices pluviométricos.
Maritimidade / Continentalidade
As grandes massas de água possuem a característica de reter o calor dos raios
solares por mais tempo do que o solo. Assim como, também, possuem a
característica de resfriar mais lentamente.
Isso acaba interferindo no clima das regiões próximas, tais como as regiões
costeiras.
Como a água retém calor por mais tempo que o solo, a temperatura das regiões
litorâneas se mantém praticamente constante, pois de dia enquanto ainda está
quente, a água absorve o calor do sol e, à noite, quando deveria estar frio, a
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irradiação lenta do calor absorvido pela massa de água faz com que o ar em torno
se aqueça, mantendo a temperatura.
A proximidade ou o distanciamento do mar interfere nos climas. Regiões
próximas a grandes porções de água têm climas amenos, com baixas amplitudes
térmicas, enquanto regiões distantes dos mares e grandes porções de água
apresentam maiores variações térmicas durante o dia.
Correntes Marinhas
As correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água dentro de
um oceano ou mar. Tal qual a circulação dos ventos, as correntes marítimas têm a
característica de influenciar o clima das regiões em que atuam, possuem direções
e constâncias bem definidas.
As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos ventos na superfície e
pelo movimento de rotação da Terra. Elas são responsáveis pela distribuição da
umidade e do calor entre as zonas climáticas do planeta.

(Disponível em http://wikigeo.pbworks.com/w/page/36429950/Correntes%20Mar%C3%ADtimas)

As correntes marinhas podem ser quentes como a Corrente do Golfo, que se
move no sentido sul-norte pela costa leste dos EUA e depois pela Europa, a
Corrente do Brasil, que se move no sentido norte-sul pela costa brasileira. Essas
correntes têm maior capacidade de evaporação e tornam o clima mais úmido por
onde passam.
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As correntes frias têm menor capacidade de evaporação e por isso tornam os
climas mais frios e secos, como a Corrente de Humbolt ou do Peru, que se move
pelo Oceano Pacífico e é responsável pelo Deserto de Atacama, e a Corrente de
Benguela, que se move da Antártida em direção à costa oeste da África e resulta
no Deserto da Namíbia.

TESTES
1. (UFRGS) Considere as seguintes afirmações a respeito da influência dos fatores
do clima no comportamento do mesmo.
I. A temperatura média anual de Porto Alegre é de aproximadamente 20°,
enquanto que a de Belém é de cerca de 26°. A diferença da média térmica anual
entre as duas cidades deve-se, principalmente, à influência da altitude, que na
cidade gaúcha é bem maior que na paraense.
II. Quanto menor o albedo, maior a absorção de raios solares e, portanto, maior o
aquecimento.
III. A corrente fria do Golfo, ou Gulf Stream, acelera o congelamento de setores no
mar do Norte, favorecendo os rigores climáticos do inverno na porção noroeste
da Europa.
IV. Por possuir uma quantidade de terras emersas muito maior que o Hemisfério
Sul, o Hemisfério Norte tem uma amplitude térmica anual maior.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.
2. (UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do
enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
Na cidade de Alegrete, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, a
amplitude térmica anual é ............ que na cidade de Tramandaí, localizada no litoral
norte, devido à ............ . Já na cidade de São Francisco de Paula, localizada no
Planalto Meridional, as temperaturas médias sofrem a influência da ..............., que
as ................. .
(A) menor – maritimidade – latitude – aumenta
(B) maior – continentalidade – altitude – diminui
(C) igual – maritimidade – altitude – mantém
(D) maior – continentalidade – latitude – mantém
(E) igual – continentalidade – altitude – diminui
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3. (UFSM) Observe o gráfico:

A partir da análise do gráfico em relação ao turismo de praia, assinale verdadeira
(V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.
( ) A avaliação do número de horas mensais de insolação nas cidades litorâneas
destacadas revela uma vantagem natural dos polos nordestinos de turismo.
( ) Florianópolis tem o maior período de insolação em cerca de 8 meses do ano,
revelando grande vantagem em relação às demais cidades ilustradas.
( ) Na comparação entre Fortaleza, Natal, Salvador e Florianópolis, observa-se
que a capital cearense apresenta o maior período de insolação em cerca de 6
meses, podendo o turista usar esses dados para escolher o seu roteiro de viagem.
A sequência correta é
(A) V - V - F.
(B) F - V - F.
(C) V - V - V.
(D) F - F - V.
(E) V - F - V.
4. (UNISC) A tragédia do Titanic em 15 de abril de 1912 completou cem anos, mas
ainda é motivo para curiosidade da ciência. As teses sobre fatores ambientais para
o desastre são diversas. O clima parece ter sido decisivo para o desfecho do navio.
O New York Times, de 5 de maio de 1912, noticiou: O inverno quente sem
precedentes em todo Ártico é a possível causa do grande número de icebergs
flutuando no Atlântico Norte e para eles terem alcançado latitudes tão baixas .
Acorrente de Labrador, onde estava o Titanic, foi muito mais ao Sul que o normal,
carregando o gelo. Fonte: adaptado de http://www.correiodopovo.com.br
/Impresso/?Ano=117&Numero=198& Caderno=0&Noticia=412538
Sobre as correntes marítimas, podemos dizer que
I- são porções de água que se deslocam pelos oceanos, apresentando
temperatura, salinidade, pressão e velocidade próprias.
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II- as correntes quentes se formam nas áreas equatoriais e irradiam calor para o
ar atmosférico nas áreas por onde circulam.
III- as correntes frias se formam nas áreas polares e provocam a queda da
temperatura nas áreas litorâneas próximas.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente a afirmativa I está correta.
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.
5. (UPF-2012/2) Sobre a dinâmica climática, não é correta a afirmativa:
(A) Nos períodos interglaciais, como o que vivemos atualmente, o derretimento
das geleiras e o desprendimento de gigantescos blocos de gelo, os icebergs,
provoca a elevação do nível dos mares, ou seja, a transgressão marinha,
interferindo nas correntes marinhas que regulam o clima nas costas oceânicas.
(B) A maior parte dos fenômenos atmosféricos e das nuvens ocorre na Troposfera,
onde a densidade do ar e a temperatura diminuem com a altitude (em média 10ºC
a cada 1000 metros).
(C) Algumas áreas do interior da América do Norte e da Ásia são desérticas
porque o ar úmido que vem do oceano sobe ao encontrar cadeias montanhosas e,
com isso, a umidade se precipita, fazendo com que os ventos que chegam ao
interior estejam secos.
(D) Muitas regiões apresentam um clima peculiar, diferente do clima da região
que as cerca, como por exemplo, nas grandes cidades, onde o asfalto, os prédios e
o concreto substituíram as áreas verdes, possibilitando maior irradiação de calor
e menor circulação de ar.
(E) Quanto mais perto uma área estiver do oceano, menor a influência marítima
no clima, pois além de fornecer umidade aos ventos, os oceanos trocam energia
com as terras emersas, assim, a superfície líquida se aquece e se resfria mais
rapidamente, amenizando o clima e possibilitando maior variação térmica.

Gabarito: 1.b / 2.b / 3.e / 4.e / 5.e
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