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CARACTERIZAÇÃO CLIMATICA DA ANAZONIA ORIENTAL 

Tatiana Deane dè. Abreu SA Diniz (1) 

INTRODUÇÃO 

A apresentação das características climãticas da Amazônia 
Oriental se fundamenta no Atlas Climatológico da Amazônia brasi-
leira, elaborado pelo PHCAA/SUDAN (Brasil.SUDAM 1984) tendo, 
desta forma, as figuras ora apresentadas sido destacadas de mapas 
regionais, o que se reflete, em alguns casos, na descontinuidade 
de isolinhas. 

Além da caracterização geral do clima da Amazônia Oriental, ê 
apresentada a avaliação comparativa da distribuição mensal de 
variáveis meteorológicas de três áreas onde foi desenvolvido o 
projeto "Utilização e conservação do solo na Amazônia Oriental", 
Belêm, Capitão Poço e Igarapé-Açu. 

TEMPERATURA DO AR NA AMAZONIA ORIENTAL 

O regime térmico desta área é caracterizado por reduzidas 
oscilações em espaço e tempo. 
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Fig. 1. Temperatura média anual (graus centígrados) na Amazônia 
Oriental (Fonte: Brasil. SUDAM 1984). 

(1) Eng. Agr. MS. pesciuisadora do CPATU. 
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Fig. 2. Temperatura máxima média anüal (graus centigrados) na 
Amazônia Oriental (Fonte: Btasil. SUDAM 1984) 
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Fig. 3. Tenieratura minima média anual (graus centigrados) na 
Amazônia Oriental.. (Fonte: Brasil. SUDAN 1984). 
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Em termos anuais, a temperatura média apresenta valores entre 
25 e 27 graus centigrados, sendo os mais elevados encontrados 
no litoral do Territôrio Federal do Amapá e em trecho da ilha de 
Mara.jo, enquanto que os menos elevados se concentram na porção 
sul do Estado do ParA (Fig. 1). 

Os valores médios anuais da temperatura máxima também exibem 
reduzida oscilação espacial. Os mais elevados, da ordem de 33 
graus centigrados, são encontrados em pequena escala, na porção 
nordeste do ParA, enquanto que os menos elevados, da ordem de 31 
graus centigrados, são encontrados em extensas áreas dos litorais 
do Pará e do Amapá, noroeste, sul e centro do Pará e oeste do 
Amapá (Fig. 2) . Quando comparada às temperaturas máxima e média, 
a temperatura mfnima exibe maior variabilidade espacial. São 
observados valores médios anuais entre 19 e 24 graus centiqrados, 
respectivainente, na porção sul e pequena faixa litorânea do Pará 
(Fig. 3). 

DURAÇAO DO BRILHO SOLAR NA AMAZONIA ORIENTAL 

O total anual de horas de brilho solar varia, em termõs 
espaciais, entre 1.800 e 2.400. O intervalo de valores mais 
elevados, entre 2.200 horas e 2.400 horas, situa-se em áreas do 
litoral do Pará e Amapá, ilha do Marajó e centro oeste deste 
Estado, enquanto que os valores menos elevados, da ordem de 1.800 
horas, são encontrados na área centro este do Pará (Fig. 4). 
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Fig. 4. Total anual de duração do brilho solar (horas na Amaz 
fia Oriental (Fonte: Brasil. SUDAM 1984). 
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UMIDADE DOAR NA AMAZONIA ORIENTAL 

O regime hidrico da área ê caracterizado por elevados yalores 
médios de umidade do ar, durante a maioria dos meses do ano» Em. 
termos médios são encontrados valores entre 80% e 90%, embora 
predominem valores médios em torno de 85%. As áreas a exibirem 
valores mais elevados (90%), situam-se na porção oriental da ilha 
de Marajó e área circunvizinha da porção continental do Pará, 
enquanto que os valores menos elevados (80%) são encontrados em 
faixa a nordeste, noroeste e suldo Pará, limitando-se, respecti-
vamente, com o Estado do Maranhão, Guiana e Estado do Mato Grosso 
(Fig. 5). 
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Fig. S. Umidade relativa média anual (%) •na Amdzônia Oriental 
(Fonte: Brasil. SUDAM 1984). 

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA NA AZIAZONIA ORIENTAL 

O regime pluviométrico encontrado na área é caracterizado por 
totais anuais de chuva entre moderados e elevados, com distintos 
graus de distribuição durante o ano.Os totais pluviométricos 
anuais situam-se entre 2.000mm e 3.000mm, sendoque os valores da 
ordem de 2.000mm se distribuem na grande maioria da área; en-
quanto que os dã ordem de 3.000mm se concentram em especial em 
áreas litoraneas (Fig. 6). 

Em termos do total anual de dias com chuva, são observados, 
na maiora da área, cerca de 180 dias com ocorrência plu-
viométrica, sendo encontrados totais mais elevados, da ordem de 
240 dias, apenas em pequena faixa do litoral do Pará (Fig. 7).. 
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Fig. 6. Média anual do total pluviométrico (mm) na Amazônia 
Oriental (Fonte: Brasil. SUDAM 1984). 
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Fig. 	7. 	Freqüência nédia anual de dias com precipitaço 
pluviométrica na jmazônja Oriental (Fonte: Brasil. 
SUDAM 1984). 
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Fig. 8. Trimestre mais seco na Amazônia Oriental (Fonte: Brasil. 
SUDAM 1984) 
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Fig. 9. Trimestre mais chuvoso na Amazônia Oriental (Fonte: 
Brasil. SUDAN 1984). 



Quanto á concentração dos trimestres mais seco (Fig. 8) e 
mais chuvoso (Fig. 9), observa-se considerávelvariação, acompa-
nhando a latitude, refletindo o posicionamento de processos at-
mosféricos que governam a distribuição pluviométrica na área. 

TIPOS CLIMÁTICOS SEGUNDO KOPPEN NA AMAZONIA ORIENTAL 

São encontrados na área três tipos climáticos, de acordo com 
a classificação de Kppen: Af, Aw e Am (Fig. 10). 

/ 
•g.*' 

r- r 

A. 
1'. 

A. 

A. 

1 
5•. 	Is. 	I4 	 5 	15. 	45. 

Fig. 10. Classificação climática, segundo }Wppen na Amazônia 
Oriental (Fonte: Brasil. SUDAN 1984) 

O tipo Af è encontrado em faixa que atravessa a porção cen-
tral do Amapá, da ilha de Marajó e parte do nordeste do Pará, 
caracterizando-se por apresentar total pluviométrico anual geral-
mente superior a 2 000mm, chuvas abundantes durante todo o ano e 
totais pluviométricos mensais iguais ou superiores a 60mm. 

O tipo Mi é encontrado ao sul, sudeste, leste e noroeste do 
Pará e caracteriza-se por exibir total pluviométrico anual em 
geral inferior a 2.000mm, evidenciando nítida estação seca. 

O tipo Am ê encontrado em maior extensão, abrangendo a área 
litorânea e o restante da área continental. E um tipo com carac-
teristicas de transição entre Af e Aw, cujo regime pluviométrico 
define curta estação seca, total pluviométrico anual em geral 
superior a 2.000mm e pelo menos um mês com total pluviométrico 
inferior a 60mm. 



'Estes três tipos climáticos têm em comum a característica 
térmica de exibirem valores médios de temperatura do ar iguais 
ou superiores a 18 graus centígrados. 

CARACTERIZAÇAO CLIMÁTICA DAS ÁREAS DE TRABALHO DE BELEM, CAPITÃO 
POÇO E IGARAPE-AÇU 

Para. caracterizar de forma comparativa ascondições de tempo 
predominantes nestas áreas, dispõe-se de um curto período de 
informações em comum (1980 - 1985) • o qual foi utilizado na 
análise. 

- Os dados meteorológicos utilizados tiveram a seguinte origem: 
1) Belém - Estação agrometeorolõgica da sede do CPATU, Belém, 
Pará; 2) Capitão Poço - estação agrometeorolõgica do Campo Expe -
rimental de Capitão Poço e 3) Igarapê-Açu - estação agrometeoro-
lógica de Castanhal, pertencente ao CPATU, distante cerca de 40 
km da área experimental de Igarapé-Açu. 

Temperatura do •ar nas áreas de trabalho 

Os valores médios mensais das temperaturas máxima, mínima e 
média referentes aos três locais encontram-se sumariados na Figu-
ra 11. 
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Iqarapé-Açú (Castanhal) 
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Fig. 11. Distribuição kédia mensal das temperaturas máxima; 
- mínima e mêda compensada de Capitão Poço, Belém e 
Igarapé-Açu (priodo 1980-1985 para todos os lcais, 

- com exceCo da temperatura média de Capitão Poço, 
• cujo período refere-se a 1981-1985) 
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Observa-se que, nas três localidades, os valores de tempera-
tura máxima são superiores a 30 graus centígrados em todos os 
meses do ano e que, comparando-os entre si, os valores mais 
elevados são encontrados, na maioria dos meses, em Capitão Po-
co.Em termos de temperatura média, observam-se valores mensais 
oscilando, respectivamente, entre 25,2 e 26,5 graus centígrados 
25,8 e 27,1 graus centígrados e 25,5 e 26,8 graus centígrados 
para Capitão Poço, Belèm e Igarapé-Açu. 

Às maiores diferenciações observadas, em termos de temperatu-
ra, entre estas localidades, diz respeito aos valores médios 
mensais da temperatura minima, que oscilam entre 20,2 e 22,4 
graus centígrados em Capitão Poço, entre 22,7 e 23,6 graus cen-
tigrados em Belém e entre 21,6 e 22,6 graus centígrados em 
Igarapê-Açu. 

Duração do brilho solar nas áreas de trabalho 

À análise desta variável se limita a Capitão Poço e Belém, pois a 
terceira localidade não dispunha de heliõgrafo no período de 
estudo (Fig. 12). 

Observa-se boa concordância entre os valores obtidos nestas 
duas localidades. Em ambas, o total mensal mais elevado ocorreu 
em agosto (263,1 horas em Capitão Poço e 257,4 horas em Belém) e 
o menos elevado em fevereiro (116,8 horas em Capitão Poço e 101,0 
horas em Belém). 
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Fig. 12. Distribuição média do total mensal da duração do 
brilho solar em Capitão Poço e Belém (período 1981 - 
1985 para Capitão Poço e 1980-1985 para Belém) 

11 



Umidade do ar nas - áreas de trabalho 

• O regime hiQrico das três localidades exibe aiferenciacões 
mais evidentes no perlodo menos tinido (Fig.13). 

Em Capitão Poço os valores médios mensais-de umidade relativa 
do ar situam-se entre 73% e 89%, enquanto que em-Belém situam-se 
entre 79% e 89% e em Igarapé-Açu entre 80%e 89%. / 
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Fig. 13. Distributão média mensal da umidade relativa do ar em 
Capitão Poçok Belém - e Igarapê-Açu •(pertodo 1980 
1985) 	- 

Precipitação pluviométrica nas áreas de trabalho 

Com respeito a esta variável, as maiores diferenciações entre 
as três localidades, são observadas no primeiro trimestre do ano 
(Fig . 14) .A amplitude de variação dos totais pluviométricos men-
sats exibiu a seguinte distribuição: entre 46,7nim e 389.6mm em 
Capitão Poço; entre 88,6mm e 453,Smm em Belém e, entre 69,Omm e 
376,5mm em Igarapé-Ãçu. - 
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Fig. 14. Distribuição média mensal da precipitação pluviométrica 
de Capitão Poço, Belém e Igarapê-Açu (1980-1985) 
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