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O clima é influenciado pela incidência dos raios

solares sobre a Terra, pela circulação das massas

de ar, ventos e por fatores geográficos, como

latitude, altitude, maritimidade, continentalidade,

vegetação, correntes marítimas, solo, relevo e até

mesmo a ação humana.







Clima Equatorial



Quente e úmido;

Baixa amplitude térmica;

Abrange as regiões de baixas 

latitudes.



Clima Tropical



Médias térmicas elevadas na 

maior parte dos meses do ano;

Duas estações bem definidas: 

uma seca e outra chuvosa.



Savana 

na Índia



Clima Subtropical



De modo geral, o verão é quente e

o inverno é frio. As chuvas distribuem-

se ao longo do ano



Clima Desértico

Mandalgovi -

Mongólia



Chuvas escassas;

Deserto quente – Saara;

Deserto frio – Deserto de Gobi/Antártida;

Precipitação abaixo de 250mm/ano.



Clima

Semiárido ESTEPES SÃO DESENVOLVIDAS EM AMBIENTES DE TRANSIÇÃO 
– SEMIÁRIDO PARA ÁRIDO.



Geralmente ocorre nas bordas das áreas 

de clima desértico;

Entre 250mm e 750mm/ano;

Em muitos casos o relevo dificulta a 

penetração de massas de ar úmidas.



Clima Mediterrâneo



Apresenta verões quentes e

secos/invernos com temperaturas

amenas e chuvas modestas.



Clima Temperado

Tóquio – Japão.



Ocorre nas regiões da Terra

localizadas aproximadamente entre

os trópicos e os círculos polares de

cada hemisfério;

As quatro estações do ano são bem

definidas.



Clima FRIO

RÚSSIA



Regiões situadas ao sul do

Círculo Polar Ártico;

Inverno rigoroso;

Regiões pouco povoadas



FRIO DE MONTANHA



Montanhas de elevadas 

altitudes;

Precipitação de neve;

Geleiras nos picos das 

montanhas.



Clima Polar



Ocorre nas áreas polares;

Invernos são longos;

Geleiras permanentes.



Características gerais

Maior parte do território na zona tropical;

Relevo de baixas altitudes;

Predomínio de climas quentes;

Território bem regado pelas chuvas;

Sertão nordestino é uma exceção (clima 

semiárido).







Clima e Agricultura

 Temperatura x sensibilidade dos 
alimentos

 Escassez x preços;
Os outros climas;

 Outros tipos de produtos;

 Situações inusitadas como 
geadas, tornados, terremotos, 

tufões;

 Safra e entressafra;

 Possibilidade de plantio do 
mesmo produto em diferentes 

regiões;



Manaus - AM

• Baixa amplitude

térmica anual;

• Chuvas abundantes;

• Clima quente e

úmido.





Clima tropical típico• Duas estações bem definidas;

• Verões chuvosos;

• Invernos secos;

• Períodos regulam a atividade 

agrícola;

• Preparo do solo ocorre 

durante a seca;

• Plantio, um pouco antes das 

chuvas.





Clima semiárido (Juazeiro – BA)• Temperaturas 

elevadas;

• Chuvas irregulares;

• As chuvas causam 

grandes perdas aos 

agricultores e escassez 

de alimentos para a 

população sertaneja.





Clima tropical litorâneo (Rio de janeiro)

• Úmido;

• Chuvas provocadas 

pela massa tropical 

atlântica (mTa);

• Médias térmicas anuais 

mais elevadas no litoral 

do Nordeste.





Tropical de altitude

• Temperatura menor que a do 

Tropical Típico;

• Ocorre em locais de altitudes 

elevadas (regiões serranas);

• Encostas das serras voltadas para 

o mar, a precipitação é maior 

(chuva orográfica);



Clima subtropical (Porto alegre)

• Território na zona 

temperada do sul;

• Chuvas bem 

distribuídas no 

decorrer do ano;

• A massa polar 

atlântica (mPa) 

colabora com a 

queda da 

temperatura no 

inverno.






