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  A maior parte da Europa está situada entre o Trópico de Câncer e o 

Círculo Polar Ártico, o que determinou a predominância de climas 
temperados nesse continente. 



  Na porção ocidental da Europa, o clima recebe forte influência 
do oceano Atlântico, que ameniza os rigores do calor do verão e 
do frio do inverno provocando boa distribuição das chuvas ao 
longo do ano. Por causa dessa característica ele é denominado 
clima temperado oceânico. 

Maritimidade: A influência do mar provoca as trocas de massas de ar entre 

o continente e o oceano amenizando as temperaturas ao longo do ano. 

Quando o continente está quente, 

sobretudo no verão, o ar mais frio 

vindo do mar refresca a temperatura. 

Quando o continente está frio, 

sobretudo no inverno, o ar mais frio do 

continente vai embora para o mar. 



 Nas regiões de clima temperado oceânico, ocorre a presença de 

florestas temperadas. Essa vegetação é também denominada floresta de 
folhas caducas, por que suas folhas caem no outono/inverno. Suas 
árvores típicas são os carvalhos, bétulas, faias e plantas frutíferas, 
como as macieiras e as videiras. Grande parte dessa vegetação foi 
degradada pelo processo de ocupação humana. 

Legenda: 

Observe na 

imagem que  a 

floresta 

temperada 

possui 

adaptações 

naturais que 

acompanham 

as mudanças 

das estações 

do ano. 



  Já na região Centro-Oriental, cuja influência marítima é 
pequena, o clima apresenta características de continentalidade e 
recebe a denominação de clima temperado continental. Esse tipo 
climático apresenta verões muito quentes, invernos 
extremamente frios e menor regularidade na distribuição das 
chuvas. 

 Imagens do inverno russo, onde há influência da 

continentalidade (verões muito quentes e invernos muito frios).  



 A vegetação típica do clima temperado continental é a 
pradaria, nas áreas que apresentam maior umidade, 
estepes, nas áreas menos úmidas, e florestas temperadas 
e de coníferas.   

 As pradarias são 

caracterizadas por gramíneas. 

Na Europa elas ocorrem em 

países da Europa centro-

oriental, a exemplo da Ucrânia, 

país onde a decomposição do 

material orgânico da pradaria 

deu origem ao fértil solo de 

tchernozion. 



 Uma pequena extensão territorial da Europa situa-se 
ao Norte do Mar Negro e a Noroeste do Mar Cáspio. 
Essa região possui um clima semiárido com estepes 
empobrecidas, baixa pluviosidade (menos de 700mm 
de chuva por ano) e elevadas amplitudes térmicas 
diárias e anuais. 

 Paisagem 

semiárida da 

região do Mar 

Negro. 



 O extremo norte europeu é a parte mais fria do continente. 
Localizado próximo ao Círculo Polar Ártico, seus climas 
dominantes são o subpolar e o frio continental. A única 
exceção é a maior parte do litoral norueguês, onde predomina 
o clima temperado oceânico, que é aquecido pela corrente do 
Golfo, proveniente do Golfo do México. 

 A corrente do Golfo 

leva calor para a 

Europa Ocidental, 

porção litorânea, 

reduzindo o frio do 

inverno. Na Noruega, 

por exemplo, o mar 

não seria navegável 

sem a influência da 

corrente do Golfo 

que não permite que 

o mar se congele. 



  No norte da Europa, próximo ao Círculo Polar Ártico, 
ocorre o clima frio continental, onde pode nevar de 
três a seis meses por ano. Nessa área existem as 
florestas de coníferas, vegetação perene, que estão 
adaptadas naturalmente para suportar os meses mais 
frios.  

 As coníferas são formadas por 

pinheiros, possuem pouca 

biodiversidade, forma de cone e são 

perenes por suportarem às 

mudanças das estações do ano. 



  Nas áreas onde predominam temperaturas abaixo de 0 graus 
ao longo do ano surge a tundra, vegetação temporária, que só 
sobrevive no curto verão cujas temperaturas ficam em torno de 
8 graus positivos. No inverno a tundra morre, congela e só 
voltará a renascer no próximo verão. 

 Área de tundra no verão. 
 Área de tundra no inverno. 



  As áreas montanhosas da Europa apresentam o clima frio de altitude. 
À medida que aumenta a altitude, as temperaturas vão diminuindo e as 
paisagens são modificadas. De modo geral, podem surgir florestas 
temperadas na base, floresta boreal mais para o alto e campos de 
altitude, com ciclo vegetativo parecido com a tundra em áreas mais 
elevadas. Nos picos das montanhas ocorre a formação de neves 
permanentes. 

 Observe na 

imagem que o 

aumento da altitude 

implica em variação 

na cobertura 

vegetal da 

montanha. 



 O sul do continente europeu é banhado pelo mar Mediterrâneo e 
possui um clima com o mesmo nome. Esse clima possui elevada 
amplitude térmica anual, porque seus verões são quentes e secos, e 
as chuvas concentram-se no inverno. Devido às suas características 
de semiaridez, a vegetação que acompanha o clima mediterrâneo é 
constituída por árvores pequenas e por arbustos dotados de 
espinhos. Uma planta típica da região é a oliveira. 

 Vegetação de clima mediterrâneo. 



 


