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Que é o tempo atmosférico?

Antes de centrarnos na unidade, é importante saber distinguir o

tempo atmosférico do clima. Sabedes a diferencia?

O tempo atmosférico é o estado da atmosfera nun lugar en un

momento determinados. Este estado depende da chuvia, vento ou a

temperatura polo que o tempo é moi variable, cambiando no mesmo

día.



Quen son os expertos do tempo?

Os meteorólogos son as persoas que se dedican a estudar e

explicar que tempo vai non seguintes días. Para iso, teñen en conta:

VENTO
Está provocado polos 
movementos que se 

producen entre o aire 
quente que pesa 

menos que e o aire 
frío.

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA

É o peso do aire 
sobre a terra. Canto 

máis baixa sexa a 
presión, maior

probabilidade de 
chuvia.

TEMPERATURA
Mide a calor ou o frío 

do aire. 

PRECIPITACIÓNS
É a auga que cae da 
atmosfera sobre a 

terra grazas ao ciclo 
da auga.



Exemplo de mapa de tempo atmosférico

Nos mapas do tempo hai os
chamados signos convencionais
que son cores e debuxos ou
signos que se identifican en
calquera mapa e teñen un
significado. Moitos teñen o seu
significado escrito nunha lenda.



Que é o clima?

O clima é o conxunto de características meteorolóxicas que se

repiten ao longo do tempo nunha zona. Para medilo, hai que estudar o

tempo atmosférico durante máis de 30 anos.



Factores que determinan o clima

O clima depende de varios factores que son iguais en

determinadas zonas do mundo. Son:

LATITUDE. É a distancia que hai desde un punto da superficie terrestre ao ecuador. Canto
máis cerca do ecuador, máis calor vai nesa zona.

ALTITUDE. Está relacionado coa elevación dun lugar respecto ao nivel do mar. Canto máis
elevado está o lugar, máis baixa é a súa temperatura.

PROXIMIDADE DO MAR. O mar absorbe a calor do sol e pérdea lentamente. Por iso, na costa
as temperaturas son máis suaves e estables.



As zonas climáticas do mundo

A través do factor climático da latitude, distinguimos 3 zonas

climáticas no mundo:

ZONA TEMPERADA

ZONA TEMPERADA

ZONA CÁLIDA

ZONA FRÍA

ZONA FRÍA

ZONA TEMPERADA



A zona cálida

É a zona máis quente do planeta e está ubicada entre os trópicos de Cáncer

e Capricornio. Os raios solares chegan máis directos e en forma perpendicular á liña

do Ecuador.

Hai paisaxes de climas secos como os desertos e tamén paisaxes de climas

tropicais con abundante vexetación como na selva ou na sabana.



A zona temperada

Hai dúas zonas temperadas, unha no hemisferio norte e outra no hemisferio

sur. Está ubicada entre os trópicos e os círculos polares. Os raios do sol chegan

medio inclinados polo que as temperaturas non son nin moi calurosas nin moi frías.

Destacan as paisaxes mediterráneas, paisaxes de pradera e as paisaxes

oceánicas.



A zona fría

É a zona máis fría do planeta. Está zona está presente tanto no hemisferio

norte como no hemisferio sur. Nalgúns momentos do ano estas zonas

experimentan periodos de luz ou de oscuridade de 24 horas, polo menos.

Paisaxes típicas desta zona son a taiga, a tundra e a paisaxe glacial.



Que son os climogramas?

Os climogramas son gráficos que serven para representar a

distribución das temperaturas e precipitación dunha zona determinada

ao longo dun ano.
CLIMA MEDITERRÁNEO



Tipos de climas en España (páxinas 34-35)

Hai unha grande variedade climática no noso país pois gran parte do noso

territorio está ubicado na zona temperada pero as illas Canarias están próximas á

zona cálida. Amais, están as zonas de montaña.

Os cinco climas de España son:

Clima oceánico

Clima mediterráneo 
interior

Clima mediterráneo 
litoral

Clima subtropical

Clima de montaña


