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1.- TEMPO E CLIMA
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As correntes mariñas.

o Zonas termoclimáticas
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1.- TEMPO E CLIMA

O clima sería coma unha película dos diferentes tipos de tempo.
Tempo (atmosférico): estado da atmosfera nun lugar e momento concretos. P.ex.: Hoxe en A
Coruña
o tempo é chuvioso.
A meteoroloxía estuda os fenómenos atmosféricos (vento, chuvia,neve, saraiba…) e o mecanismo que os
produce, intentando a súa predición.
Clima: sucesión dos diferentes tipos de tempo durante, como mínimo, un ano. P.ex.: O clima de Galicia é
oceánico.
A climatoloxía é a ciencia que o estuda.
Diferenza entre tempo e clima: En A Coruña e Río de Xaneiro pode facer o mesmo tempo (P.ex.: chuvioso,
frío, soleado,…), pero iso non quere dicir que teñan o mesmo clima (A Coruña: temperado oceánico; Río de
Xaneiro: tropical)
Actividades:
•

Analiza a seguinte frase:
“As malas condicións climatolóxicas na etapa ciclista de hoxe, impediron que os
afeccionados se acercasen a animar aos esforzados corredores”.
Onde se atopa o erro da frase? Razoa a resposta.

•

Asocia as seguintes afirmacións cos conceptos de tempo e clima:
o Os veráns no levante español son secos e cálidos.
o Oforte vento que azoutou as costas galegas ocasionou o amarre da frota pesqueira no
porto.
o O valor medio anual da temperatura na cidade de Santiago de Compostela é duns 13ºC.
o Mañá prognostícase a chegada dunha fronte fría polo noroeste peninsular.

Explica a que se refire cada
personaxe.
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2.- ELEMENTOS E FACTORES DO CLIMA
A. 1º elemento do Clima : A temperatura:
A temperatura é o nivel de enerxía que presenta a atmosfera,segundo a cal podemos dicir que vai
frío ou calor. A temperatura é o elemento meteorolóxico principal.
Dela depende a evaporación,a condensación do vapor de auga e, polo
tanto, a humidade atmosférica e as precipitacións que ocorren cando baixa a
temperatura ata uns determinados niveis.
A temperatura condiciona tamén a presión atmosférica, pois o aire
quente vólvese máis lixeiro e ascende, ocupando o seu lugar o aire frío,
producíndose así os ventos.
Medimos a temperatura cun aparello chamado TERMÓMETRO, que a mide en graos. O termómetro
máis usado entre nós é o inventado por Celsius, no que se marca como 0ºC a temperatura na que se funde
o xeo e como 100ºC a temperatura do punto de ebulición da auga.
En meteoroloxía e climatoloxía interesa o uso da temperaturas medias (TM), que se calcula
facendo unha media entre a temperatura máxima e a temperatura mínima.
As medias máis usadas son:
- TM diaria: suma da T máx. e mín. do día, dividido por 2.
- TM mensual: suma das TM de cada día dividido polo nº de
días do mes.
- TM anual: suma das TM de cada mes dividido por 12.
Un aspecto moi importante na temperatura é ter en conta a oscilación ou amplitude térmica ( AT):
Diferenza entre a temperatura máxima e mínima diaria, mensual ou anual.
Tendo en conta este dato, vamos poder concluír se o clima do lugar é suave (se por exemplo, a AT entre o
mes máis caloroso e o máis frío é pequena p.ex: 10 ºC) ou extremo (se por exem
plo, AT anual é grande,por
mp
exemplo: 25ºC).

A.T.= -15ºC – 35ºC= 50ºC
o O efecto invernadoiro
A temperatura da terra débese á radiación solar que incide sobre a súa superficie
e que se transforma en enerxía calorífica, pero a terra sería moito máis fría
(temperatura media global da orde de -15ºC) sen uns gases da atmosfera, entre os
que destaca o dióxido de carbono (CO2).
Estes gases reteñen a calor como o fai o vidro dun invernadoiro ou
as vidreiras das casas. O resultado desta transformación de luz en calor e
retención deste calor por gases da atmosferra
a coñécese como efecto
invernadoiro, e explica a temperatura actual da terra. É un feito
natural, pero que nos últimos tempos o home está a acelerar,
facendo que aumente a temperatura terrestre.
Actividade: O efecto invernadoiro é bó ou malo para a vida na Terra . Explícao.
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o Factores da temperattu
ura:
 1º factor. Altitude.
A temperatura baixa a medida que se sobe en altura, a razón de 1ºC
(días moi secos) e de entre 0,6ºC (cando hai condensacións e
precipitacións) cada 100 metros que se sobe en altura. Isto é así
porque nas baixas altitudes a calor retense mellor.

 2º factor: Latitude.
Este factor está en relación directa coas estacións do ano e a
inclinación da terra con respecto ao plano da súa órbita con respecto ao sol. A inclinación dos raios solares
aumenta a medida que nos afastamos do Ecuador (ao aumentar a latitude).
A temperatura vai baixando a medida que nos imos
alonxando do Ecuador cara aos Polos. A causa é a
inclinación do eixe de rotación con respecto ao plano
da órbita terrestre arredor do sol, o que fai que a
inclinación dos raios solares sexa diferente segundo a
estación do ano, provocando á súa vez que a
insolación sexa diferente: maior cando é vertical e
menor canta máis inclinación teñen os raios solares.
Actividade:

•
•
•
•
•

Cantos raios solares inciden en cada unha das tres zonas?
As tres zonas teñen a mesma superficie? Debuxa un cadrado que represente a superficie de cada
unha.
Polo tanto, como influirá isto na temperatura en cada unha delas?
Onde localizarías ti cada zona? Escolle: Ecuador, Europa Central, Círculo Polar.
Poñamos por caso que as tres inclinacións dos raios solares son no mesmo lugar. A que época do
ano correspondería cada unha?
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3º factor: Estacións.
A inclinación da Terra con respecto ó Sol, fai que nas diferentes estacións a insolación
sexa diferente debido á diferente inclinación dos raios solares. Isto fará que as teem
mperaturas sexan maiores
no verán do H.N. e menores no inverno do H.N. ( ó revés no H.S.)


Actividade:
• Cos coñecementos que tes agora sobre a temperatura, fai un pequeno texto explicativo sobre a
ilustración inferior poñendo en relación os seguintes termos:
• Temperatura
• Raios solares
• Inclinación da terra con respecto ao sol
• Latitude
• Estacións
• Superfiiccie
4º factor: Proximidade ó mar.
A terra e o mar teñen diferente capacidade térmica:No caso da auga é máis de 2
veces que a da terra. Isto significa que a auga necesita maior cantidade de calor que a terra para acadar a
mesma temperatura, pero unha vez quente debe perder moitas máis calorías que o solo para diminuír o
mesmo número de graos a súa temperatura.
Quentándose e arrefriándose a auga do mar, proceso dúas veces máis lento có da terra, rebaixa
considerablemente as temperaturas extremas, e fai que os países sometidos á súa influencia teñan veráns
mellores. Deste xeito, o mar actúa coma un regulador da temperatura.
As zonas máis próximas ao mar teñen unhas temperaturas máis suaves, cunha Amplitude Térmica
menor. Nas zonas interiores ocorre ao revés: a amplitude térmica entre o día e a noite ou entre o verán e
o inverno é maior


Actividade:
Calcula as diferenzas de temperatura no verán e inverno da Coruña e de Moscova e explica as diferenzas.
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5º factor: As correntes mariñas.
A auga dos océanos móvese constantemente en grandes círculos: son as correntes
mariñas, que poden chegar a ter miles de quilómetros e que están gobernadas ou son provocadas por 3
causas principais:
O vento, o movemento de rotación terrestre e a corrente termohalina


Así créase un sistema de grandes correntes, que ten a súa orixe na zona ecuatorial. As correntes
ecuatoriais cálidas vanse desprazando cara ao oeste e ao chocar cun continente desvíanse cara ao norte e
ao sur. Son:
• a corrente nor e sur–ecuatorial
• a corrente do Golfo (Gulf Stream)
• a corrente de Kuro-Chivo
Ao moverse atraen cara á zona intertropical augas frías dos fondos ou das zonas polares. Son as
correntes frías de:
• Groenlandia e Labrador
• Canarias
• Benguela
• California
• Humbolt ou de Perú
• Malvinas (ou Falkland)
• Oya-Chivo
As correntes mariñas teñen moita influencia sobre os climas da Terra, xa sexa suavizándoo (por
exemplo a corrente do Golfo suaviza o clima de toda a costa atlántica de Europa), xa sexa desertizándoo
(por exemplo, o deserto costeiro de Atacama en Sudamérica está influído decisivamente pola corrente fría
de Humboldt, ou o de Namibia pola corrente fría de Benguela), ou provocando certos trazos de dureza
coma fortes vagas de frío (por exemplo, na costa leste de EE.UU grazas á corrente fría deLabrador ou no
Xapón pola corrente de Oya-Chivo). E non podemos esquecer que nas correntes frías existen ricos
caladoiros de peixe que fan que a frota pesqueira galega percorrera máis de medio mundo: Terranova,
Malvinas ou Namibia, por poñer tres claros exemplos.
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Actividades:

•

•
•

Responde cun SI ou un NON a estas preguntas:
o Teñen a mesma latitude aproximadamente?
o Están á mesma altitude?
o Están á mesma distancia do mar?
Que fai entón que as temperaturas teñan esas diferenzas?
Neva en ambas cidades no inverno? Por que?

No teu caderno fai un pequeno esquema-resume sobre as correntes mariñas seguindo estas indicacións:
Que son?
Causas.
Tipos principais.
Consecuencias sobre o clima.
• Fai un esquema básico dos factores que inflúen na temperatura, cunha pequena explicación de
cada un.
•
• Zonas termoclimáticas
Podemosdividir o planeta en tres grandes zonas termoclimáticas:
• Tropical ou Cálida: zona delimitada polos trópicos
deCáncer e Capricornio. As temperaturas son altasdurante
todo o ano, non baixando as medias mensuaisdos 18ºC, e
cunha AT anual baixa.
• Temperada: entre os trópicos e os círculos
polares.Temos unha zona no hemisferio norte e outra
o
no
sur.
o A nivel do mar e ao lado do océano as
temperaturasson suaves todo o ano, cunha AT anual
moderada.
o A medida que avanzamos cara ao interior do continente e nos afastamos do mar, a AT vai
aumentando,facéndose as temperaturas extremas.
• Fría ou Polar:: dentro dos Círculos Polares. As
temperaturasson frías ou moi frías todo o ano, sendo
raroque suban por riba dos 5ºC no verán.
Actividades:
• Busca dous paíse e dúas cidades de cada zona termoclimática.
• Di a que zonas termoclimáticas pertence cada continente.
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B. 2º elemento do Clima : A Presión. Os ventos.
o Pesa o aire?
O aire pesa sobre a superficie terrestre exercendo presión sobre ela.
Actividade:
Pesa o aire?
Que tipo de aire pesa máis e cal menos?
Que ocorre co aire máis pesado e co aire máis frío?
Cal é a consecuencia máis importante?
Como ocorre isto? Explica o proceso.
o A presión atmosférica.

Cantidade de forza que o aire da atmosfera exerce sobre unidade de
superficie. Medimos a presión atmosférica en mm de mercurio ou en bares utilizando
un barómetro.
o Os centros de acción: Circulación atmosférica.
 Anticilóns.
Centro de altas presións: máis de 760 mm de mercurio ou 1.013 mb. O seu aire xira
en sentido descendente seguindo as agullas do reloxo no hemisferio norte e ao revés no
hemisferio austral,diverxendo ou afastándose do seu punto central.
Depresións ou borrascas.
Centro de baixas presións (menos de 760 mm de mercurio ou de 1013 mb). Xiran en
sentido ascendente en contra das agullas do reloxo no hemisferio norte e ao revés no sur,
Converxendo no seu punto central.


•

Circulación atmosférica
As áreas de baixa presión (borrascas) atraen cara a elas o aire das rexións próximas onde
a presión é máis alta (anticiclóns), que son áreas que o lanzan ao seu arredor. Polo efecto de rotación da
terra xira cara á dereita no hemisferio norte e cara á esquerda no sur.
Polo tanto o aire sempre se move seguindo a dirección:
Anticiclón  Depresión
É o vento, é dicir, o movemento do aire,que terá máis forza canto maior sexa a diferenza
de presión entre os centros de acción.
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Actividade:
Observa esta fotografía:

•
•
•

Que ocorre co fume.
Por que non sobe?
Que tempo indica iso?Explícao.

C. 3º elemento do Clima: A humidade: as precipitacións.
o A humidade do aire.
O aire contén sempre unha cantidade de vapor de auga, maior ou menor, procedente da
evaporación da auga dos mares, das terras húmidas e da transpiración dos vexetais, e que representa
menos do 0,001% da auga que temos en todo o planeta Terra.
Cando o aire contén a máxima cantidade de vapor de auga que pode manter nesa presión e temperatura
( aire saturado), se baixa a temperatura máis, empeza a precipitar, transformándose o vapor de auga en
auga líquida. Isto provoca que a cantidade de auga que hai no aire atmosférico acaba precipitándose en
f o rma d e :
Chuvia
Neve
Saraib a

Para medir a cantidade de precipitacións (normalmente auga en forma de chuvia) usamos un
aparello chamado pluviómetro que nos indica a cantidade de litros de auga caídos por metro cadrado
(l/m2).
A diferenza da temperatura, en climatoloxía non se adoitan usar medias nas precipitacións, senón
que se dá o total mensual ou anual, indicándonos se o clima dunha zona é máis ou menos seco ou húmido.
O aire quente ocupa máis espazo có aire frío, porque as súas partículas (moléculas
principalmente dos gases osíxeno e nitróxeno) están máis separadas, deixando espazo para que se
incorporen moléculas da auga en estado de vapor. Polo tanto, o aire quente admite máis humidade có frío,
recollendo auga evaporada de onde está na terra como é caso de ríos, lagos e mares. Cando o aire contén
a cantidade máxima de vapor de auga que pode conter, dise que está saturado de humidade. Por tanto esa
cantidade máxima que pode conter varía coa temperatura tal e como se indica na seguinte táboa:

A atmosfera a maior temperatura é capaz de almacenar máis auga.
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o O cilco da auga.
Cando a temperatura do aire descende por debaixo do punto de orballo ou punto de
saturación, ou dito doutro xeito, o arrefriamento da atmosfera fai aumentar a humidade relativa ata
acadar o 100%, os g de auga que non poden manterse en estado de vapor condensan en pequenas gotas
que acabarán dando lugar a néboa, ou choiva. Por iso, ao arrefriarse, fórmanse nubes, néboas,orballo,
xeada, que precipita e auga volta como auga líquida aos lugares da superficie da terra onde se acumula a
auga líquida.
Por iso isto coñécese como ciclo da auga.

1. EVAPORACIÓN:
A auga dos ríos, mares, lagos, da transpiración vexetal… evapórase, facendo que as masas de
aire teñan unha porcentaxe de humidade.
2. SATURACIÓN:
Esas masas de aire móvense (se o fan, por exemplo, por riba do océano vanse cargando con máis
humidade), pero tamén (dependendo de moitos factores como atopar outra masa de aire con diferente
temperatura ou chocar cunha cadea montañosa e subir por ela, … ) cambian de temperatura.
Se o que ocorre é que se arrefría (xa vimos que a temperatura baixa a medida que se sobe),
chégase ao que se chama punto de saturación, ou punto de orballo é dicir,a masa de aire “fártase de
humidade“.
3. CONDENSACIÓN:
Chegado ao punto de orballo, e habendo núcleos de condensación (sales minerais, po… ) aparecen
as nubes, que non só máis que vapor e gotas de auga en condensación. Se a condensación ocorre ao nivel
do chan, aparece néboa, ou orballo, e en altura chuvia ou sarabia ou neve, se se acadan temperaturas
baixo cero.
4. PRECIPITACIÓN:
As gotas de auga (ou folerpas de neve, ou saraiba, se a temperatura do aire é inferior a 0ºC),
por arrastre, vanse facendo máis grandes, caendo polo seu propio peso (debido á forza da gravidade). É
dicir, chove, neva ou cae sarabia.
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o Tipos de chuvias.
Chuvias por Convección (ou Ascensión)

Prodúcense cando unha parcela de aire, en contacto co chan
requentado, se requenta á súa vez, sobe (ascende),arrefríase,
satúrase, condensa e precipita (chove). É o caso, por exemplo, das
tormentas estivais ( do verán ) de zonas do interior ou das chuvias das
selvas ecuatoriais.

Chuvias orográficas
O aire húmido que se despraza pola superficie
do océano vese obrigado a ascender cando se atopa
con montañas,o que provoca a disminución de
temperatura e a precipitación na cara das montañas
que mira ao océano,mentres que na cara oposta o
aire descende, aumentando a súa temperatura o que
xunto coa perda de humidade no ascenso fai que as
precipitacións nestas caras opostas ao océano sexan
menores.
Mentres no lado de barlovento (de onde vén o
vento) dunha cadea montañosa hai abundantes
precipitacións, no lado de sotavento ocorre o
contrario: o aire vai baixando e quentándose, polo que son as precipitacións moito menores ou incluso
nulas. En casos extremos pode chegar a formarse un deserto chamado de “barreira” (a que forma a cadea
montañosa). É o caso do deserto do oeste de norteamérica (neste caso a barreira son as Montañas
Rochosas).

Chuvias por frontes
As baixas presións das zonas de borrasca atraen cara a elas masas de aire diverso que tenden a
converxer na súa parte central. Así por exemplo pode acceder aire ártico e aire tropical marítimo. Cando
aires destes dous tipos entran en contacto, establécese unha superficie frontal de contacto. O aire quente
máis lixeiro ascende sobre o frío máis denso. Cando a diferenza de temperatura é tan grande como no
contacto do aire polar e do tropical marítimo, fórmase o coñecida como fronte fría que se caracteriza por
un ascenso rápido do aire húmido e quente, empuxado pola corrente fría polar e seca (aire denso). Isto
produce nubes moi desenvolvidas, compañadas de fortes chuvascos. Polo contrario cando as diferenzas
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non son tan acentuadas, fórmanse as frontes cálidas, onde o aire máis quente ascende lentamente por riba
do aire menos quente ou relativamente frío, dando lugar a nubes estratiformes, néboas e orballos ou
chuvias moi finas.
As chuvias por frentes son as máis frecuentes en Galicia.
Actividade:
Fai un sinxelo esquema dos elementos do clima e dos aspectos máis importantes de cada un deles. Non
uses frases, só palabras clave e símbolos ( frechas, corchetes,….)

Tema 3 . O clima 1ª parte - viaxeaitaca.blogaliza.org

12

