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Classificação climática de Köppen 

 

Resumo 

 

Formação de desertos 

 As diferentes combinações dos fatores climáticos originam vários tipos de clima. Nesse sentido, a 

partir de estudos sobre a vegetação, precipitação e temperatura, Vladimir Köppen conseguiu associá-los e 

criar uma classificação climática geral. Válida para o mundo, sua classificação tinha como proposta ser 

usada por qualquer pessoa com uma simples tabela com os valores de precipitação e temperatura. 

 

 

 

Tipos de clima – 1ª letra 

maiúscula: 

A: Climas tropicais (ou 

equatoriais). 

B: Climas secos (áridos ou 

semiáridos) 

C: Climas temperados 

quentes (mesotérmicos) 

D: Climas de neve (frios e 

microtérmicos) 

E: Clima de polar (gelo) 

 

 

Precipitação - 2ª letra 

minúscula: 

f: chuvas o ano todo. 

m: chuvas o ano todo (com 

uma estação seca). 

s: chuvas de inverno. 

s’: chuvas de outono / 

inverno. 

w: chuvas de verão; 

w’: chuvas de verão e outono. 

 

 

 

 

Temperatura – 3ª letra 

minúscula: 

h: sempre quente. 

a: verão quente e inverno 

brando. 

b: verão brando e inverno 

rigoroso.  
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Exercícios 

 

1. O bioma da figura a seguir é característico de uma importante área do Nordeste brasileiro que possui 

condições climáticas e edáficas particulares no interior do país. Esse bioma, no que concerne às 

condições climáticas, surge dominantemente nos ambientes que apresentam, segundo a classificação 

de Köppen, o clima: 

 

 

 

a) As 

b) Cfa 

c) Am 

d) Aw 

e) Bsh 

 

 

2. De acordo com a classificação climática de Köppen, a sigla “Am” corresponde à: 

a) Temperatura elevada com chuva no verão e no outono. Temperatura sempre maior que 20°C. 

b) Temperatura moderada sem estação seca. Temperaturas sempre maiores que 20°C. 

c) Temperatura moderada com chuva bem distribuída e verão brando. As médias de temperatura são 

inferiores a 20°C, exceto no verão. 

d) Temperaturas elevadas e pluviosidade elevada. As médias de temperatura são maiores que 22°C 

em todos os meses e as mínimas, no mês mais frio, são maiores que 20°C. 

e) Temperaturas altas com chuvas escassas no inverno. Temperaturas maiores que 22°C. 
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3. A classificação climática de Köppen utiliza símbolos alfabéticos para caracterizar os climas. 

Observando-se o mapa da Austrália, pode-se afirmar que as letras A, B e C usadas nessa classificação 

significam, respectivamente, climas: 

 

 

 

a) quentes, secos e temperados. 

b) secos, temperados e frios. 

c) quentes, frios e desérticos. 

d) desérticos, frios e tropicais. 

e) frios, tropicais e temperados. 

 

 

4. Observe o quadro que se refere a tipos de climas brasileiros, segundo W. Köppen. 

 

 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços I, II e III, respectivamente: 

a) a maior parte da Amazônia; chuvas no inverno e outono; Bsh 

b) litoral e interior da Região Sul; chuvas de verão e outono; Cfb 

c) sudeste de São Paulo e parte da Região Sul; chuvas de verão e seca de inverno; Cfa 

d) Amazônia Oriental; chuvas no verão e seca no inverno; Bsh 

e) Região Sudeste e Mato Grosso do Sul; chuvas de verão e seca no inverno; Cwb 
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5. Responda à questão com o apoio das classificações climáticas apresentadas a seguir. 

 

 

 

Apesar de saber que toda classificação é uma simplificação grosseira da realidade, do ponto de vista 

didático ela possui um papel importante, já que permite um entendimento sistemático do fenômeno 

classificado. No presente caso, comparando-se as duas classificações, podemos afirmar que a de 

a) Köppen é mais antiga do que a de Strahler; no entanto, esta última é mais descritiva e menos 

dinâmica. 

b) Köppen é estático-descritiva, pois se baseia na distribuição das chuvas e temperaturas, enquanto 

a de Strahler apoia-se na dinâmica das massas de ar e de suas frentes. 

c) Köppen baseia-se nas quantidades e distribuição das chuvas e menospreza a distribuição das 

temperaturas, enquanto a de Strahler considera os dois elementos como importantes. 

d) Strahler fundamenta-se na distribuição e quantidade das chuvas e temperaturas e Köppen baseia-

se na dinâmica da circulação atmosférica. 

e) Strahler e Köppen enfatizam as variações do tempo atmosférico, decorrentes da natureza das 

massas de ar. No entanto, a classificação de Köppen é mais detalhada. 
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6.  

 

1 - Marcelino Ramos 13.9/24.2 (19.2) 

2 - São Borja 14.4/25.9 (20.0) 

3 - Vacaria 10.8/20.3 (15.6) 

4 - Júlio de Castilhos 12.0/22.4 (17.1) 

5 - Uruguaiana 13.5/26.1 (19.6) 

6 - Porto Alegre 13.8/24.8 (19.3) 

7 - São Gabriel 13.1/24.6 (18.7) 

8 - Livramento 12.4/23.8 (17.9) 

9 - Bagé 12.3/23.8 (17.7) 

10 - Rio Grande 12.7/23.3 (18.0) 

11 - S. V. do Palmar 11.3/22.1 (16.5) 

Fonte: Adaptado de Costa & Moreira, 1986. 

 

Convenções  

C - Mesotérmico 

f - Constantemente úmido 

a - Temp. média do mês + quente > 22°C 

b - Temp. média do mês + quente < 22°C 

h - Temp. média anual > 18°C 

k - Temp. média anual < 18°C 

l - Temp. média mensal sempre >10°C < 22°C 

Os números ao lado dos nomes de cada cidade indicam a temperatura mínima e a máxima mensal e, 

entre parênteses, a média anual (°C). 
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Com base na classificação climática de W. Köppen para o Estado, considere as seguintes afirmações. 

I - No Estado predomina o clima subtropical úmido com verões quentes, com temperatura média do 

mês mais quente acima dos 22°C e temperatura média anual acima dos 18°C. 

II - As duas áreas de clima subtropical com verões brandos e temperatura média do mês mais quente 

abaixo dos 22°C são constantemente úmidas. 

III - Partindo-se, em linha reta, de Uruguaiana em direção a Vacaria, tem-se um decréscimo gradual da 

temperatura média anual. 

 

Quais estão corretas ? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas l e II. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

 

7. “O Nordeste brasileiro está situado na região intertropical, em latitudes inferiores a 20°S, possuindo 

assim condições climáticas típicas de regiões tropicais e equatoriais”. 

(Manuel Correia de Andrade). 

 

Essa afirmação do conhecido geógrafo pernambucano nos permite concluir que: 

(  ) o clima semiárido, dominante em grande parte do sertão nordestino, reflete-se na paisagem 

interiorana, sobretudo sobre as caatingas perenifólias arbustivas. 

(  ) no sul da Bahia, as chuvas são bem distribuídas durante o ano, e os valores médios anuais são 

elevados; nessa parte do Nordeste, as condições climáticas assemelham-se às da região norte do 

país. 

(  ) a faixa norte da Região Nordeste tem um regime de chuvas de inverno, pois nessa estação a massa 

de ar Equatorial Continental (EC) sofre a sua dilatação máxima, determinando pesados aguaceiros 

convectivos. 

(  ) nos Estados do Maranhão e do Piauí, predomina um clima que, segundo a classificação climática 

de Köppen, é considerado do tipo Aw'; o regime de chuvas dessa área é determinado pela Zona 

de Convergência Intertropical. 

(  ) a Zona da Mata nordestina, sobretudo aquela entre Sergipe e Paraíba, não tem estação seca; os 

elevados índices pluviométricos anuais (800mm/ano) contribuíram bastante para a instalação da 

cultura canavieira, responsável pelo início do povoamento regional. 
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8. (UEPG 2016) Sobre a classificação climática de Köppen e os climas brasileiros, assinale o que for 

correto. 

(01) Quando o clima começa com a primeira letra maiúscula C, segundo Köppen, significa que ele é 

mesotérmico e temperado. Climas com essa denominação são encontrados na região Sul do Brasil. 

(02) No interior do nordeste brasileiro, encontra-se o clima Bsh, que é semiárido e quente. Porém, o 

litoral dessa região (Zona da Mata) apresenta também o clima Am, com curta estação seca, similar 

ao clima de boa parte da zona oriental amazônica. 

(04) O clima Aw é de inverno seco e é inexistente na bacia amazônica brasileira. Nessa região, há o 

predomínio do clima Af, típico de áreas equatoriais, sempre úmidas. 

(08) O clima predominante das regiões pantaneiras do centro-oeste brasileiro é o Cwa, que é na maior 

parte quente, com invernos secos. 

Soma (     ) 

 

 

9. (UFPE 2011) Observe, com atenção, a imagem de satélite a seguir. Nessa imagem, a seta aponta para 

um importante sistema atmosférico. Esse sistema: 

 

 

 

(  ) é composto pela divergência de ventos planetários, conhecidos como “alísios”; é um sistema 

anticiclônico dos mais notáveis do planeta. 

(     ) age o ano inteiro na região centro-sul da Amazônia, provocando pesados aguaceiros frontológicos, 

responsáveis pelo regime fluvial da região. 

(    ) é uma faixa de baixas pressões de ar convergente e ascendente; esse sistema migra para o norte 

e para o sul do equador geográfico, de acordo com a marcha aparente anual do Sol em torno da 

Terra. 
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(  ) age no verão-outono sobre a região nordeste do Brasil, propiciando a existência de aguaceiros 

de caráter convectivo; é responsável pelo regime de chuvas w’, segundo Köppen. 

(  ) é acompanhado de intensa nebulosidade; a confluência de fluxos de ar nessa área resulta em 

consideráveis movimentos ascendentes com elevado teor de umidade. 

 

 

10. Em relação aos climogramas a seguir, é correto afirmar: 

 

 

 

(01) O gráfico I é típico de uma região com invernos moderados e chuvas irregulares durante o ano. 

(02) Os gráficos II e III representam regiões do hemisfério Sul. 

(04) A curva que representa as variações da temperatura ao longo do ano no gráfico III é típica de uma 

região temperada do hemisfério Norte. 

(08) Os gráficos I e II, de acordo com Köppen, descrevem regiões que podem ser classificadas como 

Am, caracterizando áreas de umidade elevada o ano todo. 

(16) O gráfico II é típico de uma região temperada com amplitude térmica anual elevada. 

Soma (     ) 
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Gabarito 

 

1. E 

O bioma corresponde ao da Caatinga, com clima seco (B), chuvas de inverno (s) e sempre quente (h). 

Por isso, a alternativa correta corresponde à classificação climática Bsh. 

 

2. D 

O clima Am corresponde ao clima equatorial, com chuvas o ano todo. Por isso, apenas a alternativa D 

está correta. 

 

3. A 

A corresponde ao clima tropical (quente), B corresponde ao clima seco (árido) e C corresponde ao clima 

temperado. 

 

4. D 

O espaço I corresponde à Amazônia Oriental. O espaço II possui chuvas no verão e inverno seco (Aw). 

O tipo de clima do Sertão Nordestino com poucas chuvas e mal distribuídas é o Bsh. 

 

5. B 

Köppen apresenta sua classificação a partir da precipitação e temperatura, enquanto Strahler apoia-se 

na dinâmica das massas de ar e de suas frentes para classificar os climas. 

 

6. D 

O item I está incorreto, pois a temperatura média anual predominante no estado do Rio Grande do Sul é 

abaixo dos 18°C, e não acima. 

 

7. F V F V F 

1ª alternativa: Falso. As Caatingas arbustivas não são perenifólias, mas caducifólias. 

2ª alternativa: Verdadeiro. As condições climáticas do sul da Bahia assemelham-se às da região 

amazônica, ou seja, apresentam elevados índices pluviométricos e uma estação seca muito curta. 

3ª alternativa: Falso. A faixa norte da Região Nordeste não possui um clima com regime de chuvas de 

inverno. E mais, nessa estação, a massa EC situa-se praticamente na sua região de origem. 

4ª alternativa: Verdadeiro. No Maranhão e no Piauí, o clima dominante é o Aw’, e o regime de chuvas é 

determinado pela Zona de Convergência Intertropical. 

5ª alternativa: Falso. O índice pluviométrico de 800mm/ano é característico de ambientes secos 

(semiáridos), e não da Zona da Mata, que é bastante úmida. 

 

8. 01 + 02 = 03 

01) Correto. A classificação de mesotérmicos e temperados corresponde ao Sul do país. 

02) Correto. No Sertão Nordestino, predomina o clima Bsh (semiárido e chuvas de inverno), enquanto na 

Zona da Mata predomina o clima Am (quente e úmido). 

04) Incorreto. O clima Aw é quente e úmido, com chuvas no verão. 

08) Incorreto. Aw é o clima predominante nas regiões pantaneiras do Centro-Oeste. 
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9. F F V V V 

1ª alternativa: Falso. Ventos alísios deslocam-se do paralelo 30°N e 30°S para a linha do Equador, 

levemente inclinados em direção oeste, contrário ao mostrado na figura, que identifica a Zona de 

Convergência Intertropical. 

2ª alternativa: Falso. O fenômeno mostrado na figura ocorre sobre a linha do Equador, e não na porção 

centro-sul da Amazônia. Resulta em chuvas convectivas, e não frontais. 

3ª alternativa: Verdadeiro. A figura mostra a Zona de Convergência Intertropical, onde o ar aquecido 

(baixa pressão) e úmido ascende a 10 mil metros de altitude. Em altas altitudes, o ar mais resfriado e 

seco forma os ventos contra-alísios, que se estendem até os paralelos 30°N e 30°S. Ao descer à 

superfície da Terra, dirigem-se para a linha do Equador, passando a ser chamados de alísios, e 

caracterizam-se por serem inclinados a oeste como resultado do Efeito Coriolis, uma consequência do 

movimento de rotação. 

4ª alternativa: Verdadeiro. O ar aquecido da Zona de Convergência Intertropical provoca chuvas do verão 

ao outono em parte do Nordeste brasileiro, característica determinada pela classificação climática de 

Köppen como w'. 

5ª alternativa: Verdadeiro. O ar aquecido e, portanto, com grande umidade, ascende para altitudes mais 

elevadas, criando condições para a formação de nuvens e chuvas convectivas. 

 

10. 01 + 16 = 17 

Os dois gráficos representam regiões do Hemisfério Norte, pois as maiores temperaturas (verão) ocorrem 

no meio do ano. A curva do gráfico III é típica de uma região do Hemisfério Sul, pois o inverno é no meio 

do ano. E os gráficos I e II não caracterizam áreas de umidade elevada o ano todo. 

 


