Disciplina:
ACA 225 – Meteorologia para Licenciatura em Geociências

Classificação Climática

Definições
• Tempo: é o estado da atmosfera num determinado momento e local.
• Clima: é o estado médio da atmosfera (para um determinado
período e região).
– As informações utilizadas para a determinação do clima de uma
determinada região são obtidas de estações meteorológicas e a
Organização Meteorológica Mundial define como clima a média
das variáveis meteorológicas para um período de 30 anos
(normais climatológicas).

Clima
• Fatores ou controles climáticos determinam o
clima de uma região
• Elementos climáticos: observações/medidas
de temperatura, umidade, vento, precipitação,
etc.

Fatores ou controles climáticos
• LATITUDE
• CONTINENTALIDADE/MARITIMIDADE
• ALTITUDE
• TIPO DE SUPERFÍCIE
• SISTEMAS PREDOMINANTES DE VENTOS E PRESSÃO
• Correntes oceânicas e temperatura da superfície do
mar (TSM)

Correntes oceânicas:
 quentes

 frias

CLASSIFICAÇÃO POR ILUMINAÇÃO SOLAR
Divisão da Terra em 5 zonas: uma tropical, 2 temperadas e 2 polares,
limitadas pelos 4 paralelos: Trópicos de Capricórnio e de Câncer (22,5 S e N) e

Círculos Polares Antártico e Ártico (66,5 S e N)
•

Clima tropical: contrastes de temperatura entre as estações do ano são
pequenos, diferenças de temperatura entre dia e noite não muito
pronunciadas.

•

Clima temperado (ou de latitudes médias): contrastes de temperatura
sazonais e diários são significativos, com estações bem definidas
(invernos frios e verões quentes).

•

Clima polar: contrastes grandes de temperatura sazonais, pouca

variação de temperatura no período de um dia (24 horas).

Clima polar
Clima temperado
Trópico Câncer

Equador

Clima tropical
Trópico Capricornio

Clima temperado
Clima polar

Fatores ou controles climáticos
•

Latitude: quanto maior a latitude, menor a quantidade de radiação solar recebida ao
longo do ano

•

Sistemas predominantes de ventos e pressão: a distribuição da precipitação no globo

mostra uma relação muito próxima com a distribuição dos principais sistemas de ventos
e pressão da Terra
•

Distância dos oceanos: capacidade térmica da água > capacidade térmica da superfície

continental, quanto mais próximo de oceanos (ou grandes corpos d´água), menor as
variações de temperatura ao longo do dia
•

Altitude: quanto maior a altitude, menor a temperatura

•

Tipo de superfície: quanto mais “refletora” a superfície (quanto maior o albedo), menor

a temperatura.
•

Correntes oceânicas e temperatura da superfície do mar (TSM)

Latitude - influência na radiação solar recebida.

Hemisfério Sul:
Verão: dezembro
Inverno: julho

Hemisfério Norte
Verão: julho
Inverno: dezembro

O gráfico animado acima mostra um modelo generalizado das variações climáticas da Terra ao longo do
ano, indicando os efeitos latitudinais nos três principais fatores nas características climáticas:
1) Latitude e sua influência na radiação solar recebida.
2) influências de massa de ar.
3) Localização de zonas de alta e baixa pressão globais.
Localização latitudinal anual relativa do Sol no meio-dia solar.
Zona de convergência intertropical e sua área de elevação, desenvolvimento de nuvens e precipitação.
Zona de alta pressão subtropical e suas correntes de ar descendente associadas e céu limpo.
Frente polar e sua área de elevação, desenvolvimento de nuvens e precipitação.
Vórtice polar e suas correntes de ar descendente associadas e céu limpo.
Localização relativa de massas de ar tropical / subtropical (vermelho) e polar (azul claro).
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Normal climatológica temperatura média global

Variabilidade mensal da temperatura do ar

Variações sazonais de temperatura podem ser explicadas em termos das variações latitudinais e sazonais no balanço de
energia superficial. O padrão de temperaturas é uma função da radiação de onda curta líquida, radiação de onda longa
líquida, fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente e mudança no armazenamento de calor.

http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

Variabilidade mensal da precipitação

Variabilidade mensal da pressão ao nível do mar e ventos em superfície

http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

http://www.dca.iag.usp.br/www/material/ambrizzi/clima1/aula4_Clima_clima1.pdf

REGIÕES CLIMÁTICAS E TIPOS
CLIMÁTICOS
• Considera: iluminação solar,
temperatura e precipitação.
• Classificação de Köppen

Classificação de Köppen
i. Temperatura média anual
ii. Temperatura média mensal
iii. Precipitação
iv. Considera que a vegetação nativa
está intimamente relacionada ao clima, de
forma que as fronteiras climáticas são
selecionadas de acordo com os limites da
vegetação.

Sistema de Classificação Climática de Köppen





mais amplamente utilizado para classificar os climas do mundo
categorias são baseadas nas médias anuais e mensais de temperatura e precipitação
reconhece cinco tipos climáticos principais;
cada tipo é designado por uma letra maiúscula.

A - Climas úmidos tropicais: todos os meses têm temperaturas médias acima de
18 ° Celsius.

B - Clima Seco: com precipitação deficiente durante a maior parte do ano.
C - Climas de latitude média úmida com invernos suaves.
D - Climas de latitude média úmida com invernos frios.
E - Clima Polar: com invernos e verões extremamente frios.

Classificação de Köppen
•

•
•
•

v. O efeito da precipitação no desenvolvimento das plantas depende não
só da quantidade de chuvas, mas também da intensidade da evaporação e
transpiração; ou seja, apenas o valor da precipitação não é suficiente para
determinar a vegetação. Assim, combina os valores de precipitação e de
temperatura (por exemplo: uma certa quantidade de precipitação num
clima quente, ou concentrada numa estação quente quando a evaporação
é maior, é menos efetiva para as plantas do que a mesma quantidade
precipitando em um clima ou estação mais fria).
vi. Apesar de útil, nem sempre plenamente satisfatória; mas bastante
simples e com um nível de detalhamento razoável.
vii. 5 grupos de clima (primeira letra: A, B, C, D e E)
viii.11 tipos de clima (segunda e terceira letras)

Classificação do clima de Köppen
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre (com algumas correções...)
A Classificação do clima de Köppen é uma divisão do clima, feita por Wladimir Köppen, em 1900. É
baseado em letras:
1ª letra – maiúscula, representa a característica geral do clima de uma região:
 A: climas mesotérmicos (temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC)/Equatorial ou

Tropical úmido
 B: climas secos (chuvas anuais abaixo de 500mm)
 C: climas mesotérmicos (temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e superior a -3ºC,
ao menos um mês com média igual ou superior a 10ºC)/Climas de latitudes médias/Subtropical
(próximo aos trópicos, até 40 graus de latitude) com invernos amenos

 D: climas microtérmicos (temperatura média do mês mais frio igual ou inferior a -3ºC, ao menos
um mês com média igual ou superior a 10ºC)/ Climas de latitudes médias com invernos
rigorosos
 E: climas polares (temperatura média de todos os meses do ano inferior a 10ºC)

Classificação do clima de Köppen
•

2ª letra – minúscula, representa as particularidades do regime de chuva
(apenas valem para os casos "A", "C" e "D"):
– f: sempre úmido
– s: chuvas de inverno
– w: chuvas de verão

•

2ª letra - maiúscula, apenas caso "B":
– S: clima semi-árido (chuvas anuais entre 250 e 500mm)
– W: clima árido ou desértico (chuvas anuais menores que 250mm)

•

2ª letra - maiúscula, apenas caso "E":
– T: clima de tundra (pelo menos um mês com temperaturas médias entre 0ºC e
10ºC)
– F: clima de calota de gelo (todos os meses do ano com médias de temperatura
inferiores a 0ºC)

Classificação do clima de Köppen
• 3ª letra - minúscula, representa a temperatura característica
de uma região (apenas valem para os casos "C" e "D"):
– a: verões quentes (mês mais quente com média igual ou superior a
22ºC)
– b: verões brandos (mês mais quente com média inferior a 22ºC)
– c: frio o ano todo (no máximo três meses com médias acima de 10ºC)

• 3ª letra - minúscula, apenas caso "B":
– h: deserto ou semi-deserto quente (temperatura anual média igual ou
superior a 18ºC)
– k: deserto ou semi-deserto frio (temperatura anual média inferior a
18ºC)

Dominado por massas de ar
marítimas tropicais durante
todo o ano.

Af -Andagoya, Columbia 5° N , Elevação: 65 m (6905 mm/ano)

Af - Iquitos, Peru 4° S , Elevação: 104 m (2845 mm/ano)

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Classificação de Köppen - Af – tropical úmido

Classificação de Köppen - Aw e Am – tropical úmido e seco

Aw - Calcutta, India 22.5° N , Elevação: 6 m
(1582 mm/ano)

Aw - Cuiaba, Brazil 13.5° S , Elevação: 165 m
(1375 mm/ano)

Am - Mangalore, India 13° N , Elevação: 22 m
(3467 mm/ano)

Aw - Darwin, Australia 12.5° S , Elevação: 27 m
(1563 mm/ano)

BWh - Berbera, Somalia 10.5° N , Elevação: 8 m
(52 mm/ano)

BWh - Alice Springs, Australia 23.5° S,
Elevação: 579 m (252 mm/ano)

BSh - Monterrey, Mexico 26° N , Elevação: 512 m (606 mm / ano)

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Classificação de Köppen - BWh e BSh – subtropical deserto e estepe

BWk - Lovelock, Nevada, USA 40° N,
Elevação: 1211 m (143 mm/ano)

BSk - Denver, Colorado, USA 40° N,
Elevação: 1611 m (391 mm/ano)

Esse tipo de clima cobre 14% de toda a área terrestre
nos continentes. Regiões com este clima têm as
seguintes características climáticas:

 baixa umidade relativa e cobertura de nuvens.
 baixa frequência e quantidade de precipitação.

 temperatura anual moderada a alta.

BSk - Williston, North Dakota, USA 47.5° N,
Elevação: 579 m (349 mm/ano)

 moderada a altas temperaturas mensais.

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Classificação de Köppen - BWk e BSk – latitudes médias deserto e estepe

Classificação de Köppen - Cf e Df – latitudes médias úmidas

Cf - New Orleans, USA 30° N,
Elevação: 1 m (1371 mm/ano)

Cf - London, England 51.5° N,
Elevação: 5 m (595 mm/ano)

Cf - Buenos Aires, Argentina 34.5° S,
Elevação: 27 m (1026 mm/ano)

Df - Winnipeg, Canada 50° N,
Elevação: 240 m (517 mm/ano)

Cs - Santiago, Chile 33.5° S,
Elevação: 512 m (360 mm/ano)

Cs - Los Angeles, USA 34° N,
Elevação: 37 m (373 mm/ano)

Cs - Rome, Italy 42° N, Elevação: 131 m (881 mm/ano)

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Classificação de Köppen - Cs – latitudes médias verão seco

Classificação de Köppen - ET – tundra polar

ET - Isachsen, Canada 79° N,
Elevação: 35 m (98 mm/ano)

ET - Barrow, Alaska, USA 72° N,
Elevaçãon: 9 m (113 mm/ano)

O clima de tundra polar é caracterizado por invernos frios, verões frescos e um regime de chuvas
de verão. As áreas que sofrem com esse clima são a costa norte-americana do Ártico, a Islândia, a
costa da Groenlândia, a costa ártica da Europa e Ásia, e as ilhas do Hemisfério Sul de McQuarie,
Kerguelen e Geórgia do Sul. A média anual de precipitação é inferior a 250 mm para a maioria das
localidades e a maior parte dessa precipitação cai durante o verão.
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Classificação de Köppen - EF – calota de gelo polar

EF - Eismitte, Greenland 71° N,
Elevação: 2953 m (111 mm/ano)

EF - Plateau Station, Antarctica 79° S,
Elevação: 3625 m (não tem chuva!!!)

As regiões de climas da calota polar estão localizadas nas altas latitudes das áreas continentais, como a

Groenlândia e a Antártida. Este tipo de clima cobre uma vasta área do planeta. Na metade do ano,
nenhuma radiação solar é recebida. Durante os meses de verão, a insolação disponível é bastante alta
por causa de dias longos e uma atmosfera relativamente transparente. No entanto, o albedo das
superfícies cobertas de neve reflete 90% da insolação no espaço. Temperaturas mensais médias são
geralmente abaixo de zero ° Celsius. Os ventos são consistentes e a velocidade é alta o suficiente para
produzir condições de nevasca a maior parte do tempo.
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

Climas zonais
Equador

ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/clima.pdf

www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br

http://www.wwiuma.org.br/efeito_estufa_2_onu.htm

