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Brazília földrajzi helyzete 

Dél-Amerika legnagyobb területű 
országa  8,5 millió km2 
 
Az ország felszíne egyöntetű: 

csaknem fele 200 méternél 
alacsonyabb alföld 

a 900 méternél magasabb 
hegyvidékek aránya 5%  

 
Jelentős észak-déli kiterjedés + 
viszonylag homogén felszín  

éghajlati területek: szabályos 
zonális elhelyezkedés 
 

https://hu.wikipedia.org 
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Brazília éghajlata 

Amazonas-medence hatalmas 
síksága: Földünk legnagyobb 
összefüggő esőerdő éghajlatú 
területe 
 
Átlaghőmérséklet: 25-26°C 

 Tmax= 30-32°C 

 Tmin = 22-23°C 

 
2000-3500 mm csapadék 
 egyenletes eloszlás 

 
Levegő vízgőztartalma: közel a 
telítettséghez 

Relatív nedvesség: 85-90%  

nyomasztó fülledtség https://en.wikipedia.org 
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Brazília éghajlata 

Brazil-felföld déli fele: 
szavanna éghajlat  

Csapadékszegény, északkeleti 
részein: trópusi száraz 
szavanna éghajlat  
 
Átlaghőmérséklet: 24-16°C 

(magasságtól függően) 
 
1000-2000 mm csapadék   
 nyári esős, téli száraz évszak 

Esős évszak: októbertől április 
közepéig   

Májustól szeptemberig: 
hűvösebb évszak  csaknem 

teljesen száraz, jórészt 
felhőtlen 

https://en.wikipedia.org 
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Brazília éghajlata 

Brazil-hegyvidék legdélebbi 
részén és a csatlakozó 
partvidéken: csapadékos 
nyarú szubtrópusi éghajlat 
 
Legmelegebb hónap 
átlaghőmérséklete: 23-26°C 

 
Leghidegebb hónap 
átlaghőmérséklete: 11-13 °C  

 
1200-1400 mm csapadék  

egyenletes eloszlás, nincs 
száraz évszak 
 

https://en.wikipedia.org 
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Brazília éghajlata 

Brazil-hegyvidék Atlanti-óceán 
felé néző meredek lejtőin és az 
előtte fekvő parti síkságon: 
esőerdő éghajlat 
 
Átlaghőmérséklet: 24-16°C 

 
2000-3000 mm csapadék  

egyenletes eloszlás 
 
Relatív nedvesség: magas, 
80% körül 

https://en.wikipedia.org 
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Délkeleti régió 

Rio de Janeiro állam domborzata: sokoldalú  hegyvidékek 

és síkságok váltakoznak 
 
Mantiqueira-hegység és az óceán közti területen: számos öböl, 
lagúna és trópusi erdő 

Délkeleti régió: Baktérítő 
közelében 
 
 az egyenlőtlen topográfia és a 

terület sajátos cirkulációs rendszere: 
jelentősen befolyásolja a térség 
éghajlatát 
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Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro: a trópusi övezetben fekszik + hegységek  a 
hőmérséklet akár fagypont alá is csökkenhet, hó is 
előfordulhat 
 
Középhőmérséklet a tengerparti területeken: 
23-26 °C nyáron 
20 °C körül télen 

 
Hegyvidékeken: a magasság függvényében 7-20 °C között 

 
Csapadék éves összege: 1000-1500 mm 

Csapadék zöme: nyári időszakban (decembertől márciusig)  

Téli időszak: júniustól szeptemberig  jóval szárazabb 
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Rio de Janeiro  Budapest 
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csapadékösszeg középhőmérséklet 

Különböző klíma  
átlaghőmérsékletek és 
csapadékösszegek éves 
menete jelentősen eltér 
 
 
Szeptember: 
 Havi átlaghőmérséklet   
 Rio de Janeiro: 22,6°C 
 Budapest: 17,7°C  

 Havi csapadékösszeg 
 50mm körül 
 (Rio de Janeiro: 57 mm, 
 Budapest: 43 mm) 
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Walter-diagram, Rio de Janeiro (1961-1990)  

csapadékösszeg középhőmérséklet 
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Rio de Janeiro  Budapest 
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Átlagos maximum- és minimumhőmérséklet 
Budapest (1981-2010)  

minimumhőmérséklet maximumhőmérséklet 

Maximum- és minimum-
hőmérsékletek menete  
Rio de Janeiro a déli félgömbön 
helyezkedik el 
 
2016-os olimpia: déli félteke 
téli félévében 
 
Szeptember: 
Maximumhőmérséklet: 
 Rio de Janeiro 25,7°C 
 Budapest 22,8°C  

Minimumhőmérséklet : 
 Rio de Janeiro 19,6°C 
 Budapest 13,2°C 
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Trópusi éghajlat: levegő páratartalma egész évben magas 

Hazánkban: egyértelmű éves menet 

Rio de Janeiro  79% 

Budapest  68% 

Rio de Janeiro  Budapest 
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Nyári hónapokban (földrajzi fekvés következtében) Budapesten 
magasabb a napfényes órák száma 

Rio de Janeiro: szeptemberben egyik legkisebb a felhőborítottság 
+ a napfényes órák száma 149 óra 

Budapest: szeptemberben kevés felhő + a napsütéses órák száma 
197 óra 

Rio de Janeiro  Budapest 
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Éghajlati szélsőségek 

Trópusi időjárás ellenére  trópusi ciklonok rendkívül ritkák 

Legutóbb 2003 márciusában ért partot egy a közelben  
áldozatok, komoly károk, főként a meglepetés és a 
felkészületlenség miatt 

 
Utóbbi évek: jellemzően melegebbek az átlagosnál  

szélsőségek inkább a csapadék terén jelentkeztek, főleg a 
melegebb félévben  nem az olimpia idején 

2014: nagyon meleg, szokatlanul 
 száraz, a környéket két éve 
 tartó aszály sújtotta 
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Éghajlati szélsőségek 

2011. január 11-12: a Rio de Janeiro melletti (60 km) 
hegyekben pár óra alatt közel 200 mm csapadék  
áradások, földcsuszamlások, közel 900 áldozat 

 Brazília egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája 

2010. április 24-25: Rio de Janeiro, 24 óra alatt 279 mm 
csapadék  abszolút rekord a mérések kezdete óta 

(áradások, földcsuszamlások) 

2007: Nagy esőzések és áradások januárban 

2006: Aszály az év elején 

2005: Aszály 

2003: Heves esőzés és áradások januárban Rio de Janeiroban 
 sárlavina 
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Ultraibolya sugárzás 

Élővilágra, emberre a szokásosnál nagyobb mennyiségben 
veszélyes (főleg bőrre, szemre) 

Szokásos mennyiségben fontos D-vitamin képző 
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Ultraibolya sugárzás 

Mitől függ a földfelszínre érkező UV sugárzás erőssége?  

 Nap által kibocsátott UV sugárzás 

 Légkör tetejére érkező UV sugárzás 

 Földrajzi szélesség 

 Napkorong horizont feletti 
 szögmagassága 

 Légkör ózontartalma 

 Felhőzet mennyisége és 
 fajtája 

 Légköri aeroszol 
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Ultraibolya sugárzás 

UV 

Index 

UV sugárzási 

szint 

Huzamosabb ideig szabadban 

tartózkodók védekezése 

Javasolt napozási 

(bőrleégési) idő 

11 és 15 óra között 

I. 

nagyon 

érzékeny 

II. 

érzékeny 

III. 

közepesen 

érzékeny 

IV. 

kevésbé 

érzékeny 

8.0 

felett 
extrém 

11 és 15 óra között keressük az árnyékot, 

könnyű, kevés testrészt fedetlenül hagyó ruha, 

széles karimájú kalap viselése, napernyő 

használata indokolt. 

Alkalmazzunk fényvédő krémet! 

15 percnél kevesebb 

10-15 15-20 25-30 30-40 

7.0 - 7.9 nagyon erős 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, napernyő, 

a fedetlen testrészekre fényvédő krém 

alkalmazása indokolt. Kerüljük a déli 

napsütésben az árnyékmentes helyen való 

tartózkodást! 

kb. 15-20 perc, 

kisgyerekeknek ennél is 

kevesebb; 11 óra előtt, illetve 

15 óra után ennek kétszerese 

is megengedhető 

15-20 20-25 30-35 40-45 

5.0 - 6.9 erős 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, 

érzékenyebbeknek napernyő, fedetlen 

testrészekre fényvédő krém alkalmazása 

indokolt! 

kb. 20-30 perc, 

kisgyerekeknek ennél is 

kevesebb; 11 óra előtt, illetve 

15 óra után ennek kétszerese 

is megengedhető 

20-30 25-35 35-45 45-60 

3.0 - 4.9 mérsékelt 
Széles karimájú kalap, napszemüveg 

mindenkinek indokolt! 

kb. 30-45 perc, 

kisgyerekeknek ennél is 

kevesebb; 11 óra előtt, illetve 

15 óra után ennek kétszerese 

is megengedhető 

30-45 35-60 45-80 60-100 

0.1 - 2.9 gyenge 
Különlegesen érzékeny bőrűek és csecsemők 

kivételével óvintézkedés nem szükséges. 

60 percnél kevesebb, 2-es 

UV Index felett 
45-60 60-75 80-90 100-120 

 

UV Index: az UV sugárzás lakosság tájékoztatásában 
használatos mértékegysége  mérsékelt övben 0-10-ig tartó 
skála 
Alacsonyabb földrajzi szélességeken előfordulhatnak 
lényegesen magasabb értékek 
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Ultraibolya sugárzás 

Rio de Janeiro 
 
Elméletileg lehetséges maximum: 13–14 UVI 

(Hazánkban a valaha előfordult legnagyobb érték:  9,4 UVI) 

 
Elméletileg lehetséges maximum szeptemberben: 8,9 UVI 
 
Várható maximum egy derült napon átlagos ózontartalom 

mellett:  7,6 UVI 
 
Az olimpia időszakában az UV sugárzási viszonyok egészen 

hasonlók lesznek a magyarországi viszonyokhoz 
felhőtlen esetben  Rio majdnem pontosan a Baktérítőn 
fekszik 
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Humán biometeorológia 

Atmoszférikus környezet és az emberi szervezet között 
összetett (fizikai és kémiai) hatás 

Az egyes (meteorológiai) tényezők külön-külön nem is 
értelmezhetők → HATÁSKOMPLEXEK 
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Vizsgált terület 
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Termikus komfort 

ET (°C) PET (°C) Fiziológiai hatás Hőérzet 

34 felett 41 felett extrém meleg stressz nagyon forró 

31 – 34 35 – 41 erős meleg stressz forró 

28 – 31 29 – 35 közepes meleg stressz meleg 

25 – 28 23 – 29 gyenge meleg stressz kissé meleg 

22 – 25 18 – 23 nincs stressz komfortos 

19 – 22 13 – 18 gyenge hideg stressz kissé hűvös 

16 – 19 8 – 13 közepes hideg stressz hűvös 

13 – 16 4 – 8 erős hideg stressz hideg 

13 alatt 4 alatt 

(0 – 4)* 

extrém hideg stressz 

nagyon hideg 

-10 – 0* fagyos* 

-10 alatt* nagyon fagyos* 
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A komfortklíma összehasonlítása 

Effektív hőmérséklet (°C) 

AUG SEP

Budapest 19.5 16.0

Aterro do Flamengo 20.8 20.8

Saúde 21.7 21.9

Forte Copacabana 20.2 20.3

Vila Militar 19.6 20.6

Belo Horizonte 18.6 19.8

São Paulo 16.8 17.6

Salvador 22.7 23.3

Brasília 18.3 19.8

AUG SEP

Budapest 24.1 20.2

Aterro do Flamengo 24.1 23.6

Saúde 26.4 26.4

Forte Copacabana 23.8 24.0

Vila Militar 25.3 25.8

Belo Horizonte 23.3 24.6

São Paulo 22.4 22.8

Salvador 25.4 26.3

Brasília 23.3 24.7

Fiziológiailag ekvivalens hőmérséklet (°C) 

AUG SEP

Budapest 23.0 16.3

Aterro do Flamengo 20.6 21.6

Saúde 23.8 24.9

Forte Copacabana 20.8 22.6

Vila Militar 24.5 28.0

Belo Horizonte 21.7 24.1

São Paulo 19.3 20.3

Salvador 27.3 27.4

Brasília 19.5 23.5

AUG SEP

Budapest 31.3 23.1

Aterro do Flamengo 26.4 26.4

Saúde 31.7 32.3

Forte Copacabana 26.8 28.7

Vila Militar 33.1 36.1

Belo Horizonte 29.5 32.0

São Paulo 28.0 28.7

Salvador 31.4 32.1

Brasília 28.2 32.3
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Az ET napi menete 

Átlag 

Maximum 
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Összefoglaló gondolatok 

Humánmeteorológiai elemzések alapján az alábbi hatásokkal 
kell az olimpiára kiutazó versenyzőknek számolni: 

A hőstressz mértékét leíró bioklíma indexek havi átlagértékei 
és a havi maximumok nem térnek el jelentősen a hazai 
értékektől 

A napi ingadozás minimális → a hazainál jelentősebb éjszakai 

hőterhelés: az éjszakai pihenést nehezítő bioklimatikus 
viszonyok 

Napközben a folyamatos hőterhelés negatív hatásai: csökkent 
koncentrálóképesség, fáradékonyság 
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Időjárás-előrejelzés 

OMSZ időjárás-előrejelzései  döntően 

az ECMWF (Középtávú Időjárás-
előrejelzések Európai Központja) 
produktumai alapján készülnek 
 
ECMWF: a világ vezető időjárás-
előrejelző  központja  modellje 

jelenleg elismerten a legjobb beválású 
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ECMWF térképes  előrejelzések  

Rendelkezésre állnak a világ 
minden részére 

egyrészt a meteorológusok 
számára értelmezhető, 
előrejelzés készítéséhez 
szükséges 

másrészt a nagyközönségnek 
ismerős, közérthető térképes  

produktumok 
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ECMWF valószínűségi előrejelzések 

10 és 15 napra szóló fáklyadiagramok és meteogramok Rio de Janeiro-ra: 

Hőmérséklet, csapadék, felhőzet, szél és egyéb előrejelzések 



Alapítva: 1870 

Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


