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o CLIMA DA AMAZONIA BRASILEIRA SEGUNDO KOPPEN
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Atualmente o nível de informações climiticas na Amaz6nia
vem se ampliando bastante especialmente na irea de pluviometria, el~
vando-se de cerca de 50 estações pluviométricas em 1971 para aproxi.
madamente 300 estações. Paralelamente a essa expansão de dados climE.
ticos motivada principalmente pelo interesse voltado aos estudos li
gados a pesquisas ambientais ou as atividades diretamente ligadas ao
clima como é o caso da agricultura, a região passa também pelo pro
cesso de expansão de sua fronteiras geogrificas, havendo assim neces
sidade de se atualizar o nivel de informações no momento disponiveis,
embora este trabalho seja um processo continuo voltado sempre a no
vas atualizações a medida que maior número de informações foram obti
das.
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O processo mais ripido de atender a essa necessidade é pela
utilização de sistemas de classificação climitica que é uma maneira
ordenada e objetiva de armazenar as informações climiticas para faci.
lidade de referências de tal maneira que generalizações sobre os as
pectos descritivos e analiticos possam ser efetuados.

Dentre os inúmeros sistemas da classificação climitica, o
sistema mais conhecido sob o ponto de vista climitico ou para estu
dos de revestimento natural é o de ~ladimir KHppen que se baseia em
temperaturas, precipitação pluviomêtrica e suas variações sazonais.

A metodologia de KHnnen inclui cinco categorias principais
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de clima que são descritos com as cinco primeiras letras maifisculas
do alfabeto. Essas cinco categorias climáticas abrangem cerca de 11

tipos de clima mais importantes que são simbolizados por três letras,
sendo que a primeira letr~ relaciona-se com a temperatura, a segunda
com a variabilidade da chuva e a terceira com a oscilação termica
estacional. Constitui exceção a segunda categoria climática onde a
primeira letra estabelece relação entre a evaporaçao e a precipita-
çao ,
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Das cinco categorias principais de clima do sistema'~ de
Ktlppen,apenas uma ocorre na Amazônia Brasileira que ê a categoria
de clima tropical chuvoso, constituindo o habitat da floresta tropi
cal, sem estação fria e com temperatura media do mês menos quente
acima de l80C, cuja simbolo~ia e representada pela letra A. Essa ca
teporia de clima apresenta na região três subdivisões Afi, Ami e Awi
que são semelhantes com relação ao repime termico, simbolizados Dor
A e i* e distintos na distribuicão das chuvas. Para distinguir esses
três tipos climáticos K~ppen estabeleceu valores limites em função
da altura anual das chuvas e do mês menos chuvoso.

Assim e que o tipo Afi, caracterizado por apresentar auSen
cia de período seco com todos os meses registrando-se total de chuva
superior a 60 mm, ocorre princinalmente no Estado do Amazonas atin
gindo toda sua porção noroeste sem atingir porem a cidade de Manaus.
Ocorre tambeM nas áreas ã oeste e sul, do Território de Roraima, em
pequenas áreas do Territorio do Amapá, em torno da Serra do Navio e
Estado do Pará em volta da cidade de Belem e a oeste da ilha de Mara
jó. O tipo Ami caracterizado por apresentar elevado índice pluviom~
trico anual, apresenta pequeno período seco (onde pelo menos um mês
pode apresentar altura pluviometrica inferior a 60 mm); abrange pa,E
tes leste e sul do Estado do Amazonas, norte e centro do Territóri
Federal de Roraima, quase toda área do Território do Amapá, partes
norte e central do Fstado do Pará, norte do Estado de Rondônia e
oeste do Estado do Acre.

Finalmente o tipo Awi que se caracteriza por apresentar
dice pluviometrico relativamente elevado com nítido período
ocorre a leste do Estado do Acre e sul do Estado de Rondônia, a
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~oeste do Território de Roraima, ao sul do Estado do Pará e em todas
as áreas dos Estados do ~ato Grosso, Goiâs e Maranhio que abrangem a
~mazônia Legal.

:E preciso todavia convir que nesta etapa de trabalho, os re
sultados obtidos ainda nio atinp.iram o prau de exatidão desejado,
visto que o volume de informações obtidas ainda é mui~o insatisfató
rio para a extensão da área em estudo. Por outro lado, outros siste
mas de classificação vêm sendo empregados com objetivo de se detectar
qual o modelo Que melhor define as condições climáticas da Amazônia.
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