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Introdução 

Todo estudo climático é feito com o objetivo final de se melhor entender o 

comportamento da atmosfera, provendo indicações e sugestões às pesquisas na área de 

previsão propriamente dita, tanto climática como do tempo. De forma geral, a diminuição do 

risco associado às adversidades naturais decorre da boa compreensão dos sistemas de 

tempo que acontecem cotidianamente e que sempre estão associados a padrões climáticos 

específicos. Assim, a análise da variabilidade climática é fundamental para se caracterizar o 

estado da atmosfera num intervalo de tempo delimitado e permitir sua prospecção, mesmo 

que de forma probabilística. A climatologia e a variabilidade climática sazonal da chuva no 

estado de São Paulo têm sido bastante estudadas (Carvalho et al., 2003; Carvalho et al., 

2002), assim como sua associação a perturbações atmosféricas em várias escalas temporo-

espaciais (Liebmann et al., 1999; Carvalho et al., 2002). Liebmann et al. (2004) sugerem um 

relativo aumento da precipitação em toda a região sudeste da América do Sul, nos últimos 

30 anos. 

O estado de São Paulo, pertencente à região de transição entre as latitudes médias 

e tropicais, sofre a influência de sistemas meteorológicos de várias escalas. Pode-se dizer 

que a frente fria é o sistema atmosférico de escala sinótica (oriundo das latitudes médias) 

mais recorrente na região. Quando se mantém estacionária por vários dias (mais do que três 

ou quatro) na região sudeste do Brasil, associando-se ainda à convecção na parte centro-

norte da América do Sul, no período de verão, dá origem à Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) (Kousky, 1988; Kodama, 1993), contribuindo para grande parte do 

volume total da chuva observada na região. Sistemas convectivos de mesoscala (SCMs), 

que se formam principalmente sobre o nordeste da Argentina e Paraguai, alcançam, por 

vezes, o setor oeste do estado de São Paulo, induzindo chuvas nesta área. A atuação de 

SCMs nesta região, principalmente em períodos de intensidade fraca da ZCAS, é um fator 

que contribui para o aumento das chuvas. A ocorrência intensa destes sistemas está 

associada à existência de jatos de baixos níveis que carregam umidade das regiões 

tropicais para latitudes mais altas (Silva Dias, 1987). Os SCMs podem induzir a formação de 

sistemas frontais que se deslocam normalmente no sentido nordeste, seguindo o 

escoamento das perturbações atmosféricas nesta faixa latitudinal e atingindo a região 
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sudeste do Brasil. Numa escala menor, as brisas marítimas contribuem para a ocorrência de 

chuva, principalmente no setor leste do estado, podendo adentrar mais para o interior da 

região sob a forma de linhas de instabilidade. O relevo contribui para a formação de nuvens 

e precipitação, chuvas de caráter orográfico, principalmente nas regiões serranas da Serra 

do Mar e da Mantiqueira. Este processo é especialmente intensificado durante o período de 

verão, quando a superfície está mais aquecida e existe maior disponibilidade de umidade 

nos baixos níveis da atmosfera, o que permite sua desestabilização, levando à formação de 

nebulosidade e conseqüente precipitação. 

A precipitação na região Sudeste do Brasil sofre influência dos vários sistemas 

meteorológicos mencionados, caracterizados por padrões espaciais distintos. O estudo da 

variabilidade climática indica a influência de padrões climáticos nos sistemas de tempo, 

modificando sua intensidade e/ou deslocamento. A climatologia anual do estado de São 

Paulo é bem conhecida, sua estação chuvosa é definida, de forma geral, entre os meses de 

outubro a março (Sugahara, 1991). Durante o período chuvoso é observado o máximo da 

atividade convectiva, provocada pela maior disponibilidade de umidade e calor nos baixos 

níveis da atmosfera. A variabilidade espacial do comprimento da estação chuvosa e de sua 

intensidade para localidades específicas ainda é objeto de estudo, aspecto que tem grande 

impacto no setor agrícola. Por outro lado, a variabilidade climática intrasazonal e interanual 

da precipitação mensal e mesmo a de eventos intensos deve ser melhor compreendida. O 

regime de precipitação na região sudeste é decorrente da atuação de sistemas atuantes em 

diversas escalas temporais e espaciais (Kayano e Kousky, 1992; Carvalho et al. 2002), 

embebidos em padrões climáticos de escala maior. As variações intrasazonais resultam da 

propagação de distúrbios de latitudes médias na região (Liebmann et al., 1999). Na escala 

interanual, as variações da temperatura da superfície do mar do oceano Pacífico e Atlântico 

perturbam o padrão da precipitação, particularmente na América do Sul (Rao e Hada, 1990; 

Ropelewski e Halpert, 1987; Grimm et al., 1998; Cavalcanti, 1983; Carvalho et al. 2001). 

Grimm et al. (2003) e Liebmann et al. (2001) indicam uma correlação significativa com tais 

áreas oceânicas, sendo mais evidente a correlação com a região do Niño3-4. As 

associações da variabilidade climática da precipitação com padrões climáticos de escala 

anual indicam a possibilidade de se encontrar relações de causa-efeito dos processos físico-

dinâmicos da atmosfera, provendo assim ferramentas para a melhoria dos modelos de 

previsão (teóricos ou não). 

Numa primeira abordagem, o diagnóstico da variabilidade climática da precipitação 

em determinada região pela análise de tendências climáticas permite identificar áreas 

homogêneas. Embora alguns estudos com esta abordagem tenham sido realizados, têm 

considerado uma base de dados com valores mensais e com resolução espacial mais baixa 

do que a proposta aqui. O conjunto de dados utilizado neste trabalho apresenta alta 
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resolução espacial e uma longa série temporal de dados diários, tal como exposto na seção 

seguinte. O objetivo deste estudo é identificar regiões homogêneas quanto à tendência da 

precipitação mensal e da precipitação intensa no estado de São Paulo, especialmente para 

o município de São Paulo, baseando-se no conjunto de dados de precipitação diária 

organizado pelo Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo – DAEE. 

Dados e Metodologia 

Os dados de precipitação utilizados neste estudo são provenientes da rede de postos 

pluviométricos instalada no estado de São Paulo e mantida pelo DAEE. Esta rede é 

composta por 1448 postos. A época de início de registro dos dados e a freqüência com que 

as observações foram coletadas variam. Boa parte dos postos foi instalada na década de 

30, sendo alguns postos desativados e outros mantidos até os dias atuais. Na década de 70, 

o número de postos pluviométricos aumentou sensivelmente, o que esteve associado ao 

incentivo do governo à construção de hidrelétricas neste período. A cidade de São Paulo é 

representada por uma série temporal com dados diários desde 1888. 

A metodologia a ser utilizada consiste em cálculos estatísticos para a determinação 

de média climatológica, anomalia mensal, contagem do número de dias com chuva intensa 

em cada mês e, finalmente, do coeficiente angular da reta de regressão linear ajustada à 

curva de valores mensais, o que fornece o valor da tendência para o período de tempo 

ajustado. Estas noções podem ser facilmente encontradas em livros de estatística. Wilks 

(1995) fornece a formulação destes conceitos especificamente para dados atmosféricos, 

com aplicações em meteorologia e climatologia. O evento intenso foi definido por alguns 

limiares: para o acumulado diário de chuva superior a 10, 20, 30 e 40 mm. Embora o valor 

de evento intenso dependa da climatologia da região, os valores definidos nesta pesquisa 

constituem uma primeira aproximação. O valor limite máximo da precipitação diária para um 

determinado mês pode ser definido de acordo com a distribuição de freqüência de cada 

posto, utilizando-se a técnica dos quantis (Xavier, 2002). 

Considerando-se a precipitação diária na forma matricial, pode-se escrevê-la da 

seguinte forma: pcp(ano,mês,dia,posto), indicando sua variação no tempo e no espaço. A 

média climatológica mensal, pcp_média(mês,posto), foi calculada com base no acumulado 

mensal, pcp_acumulada(ano,mês,posto), e pode ser escrita como: 

∑
=

=
N

ano
postomêsanoanumuladapcp

N
postomêsmédiapcp

1
),,(_1),(_ , 

em que N é o número total de anos para cada série temporal. A anomalia é obtida pela 

diferença entre cada valor mensal acumulado e a média climatológica respectiva: 
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),(_),,(_),,(_ postomêsmédiapcppostomêsanoacumuladapcppostomêsanomensanomalia −=  

 A tendência da anomalia da precipitação mensal e do número de dias com chuva 

intensa é representada pelo coeficiente angular da reta de regressão linear simples ajustada 

aos dados mensais, de acordo com a seguinte formulação: 

bmesesapostomêsanoanumuladapcp +∗=),,(_ , 

bmesesapostomêsanooforteascomeventnúmerodedi +∗=),,( , 

em que a representa o coeficiente angular da reta de regressão e b, o valor do intercepto (os 

coeficientes a e b são obviamente diferentes para as duas regressões). A regressão linear 

simples é resolvida pela minimização do erro médio, método dos mínimos quadrados (Wilks, 

1995). 

Anteriormente a qualquer estimativa da climatologia sob qualquer critério, foi 

realizado o controle de qualidade dos dados, eliminando-se os valores espúrios, negativos 

ou excedentes a 400 mm/dia. Os postos utilizados no cálculo da tendência climática foram 

os que apresentaram uma série temporal com mais de 25 anos de dados, a partir da década 

de 60 até o ano 2000, e uma freqüência mensal dos valores diários superior a 70%. Os 

critérios considerados para o controle de qualidade dos dados foram satisfeitos por 1082 

postos, distribuídos homogeneamente pelo estado. Portanto, os mapas mostrados na seção 

seguinte referem-se à interpolação espacial calculada com base neste conjunto de postos. 

Estes cálculos foram elaborados em linguagem computacional Fortran, em sistema Linux, 

devido à grande quantidade de dados. Os mapas e gráficos foram construídos utilizando-se 

o software gráfico Grads. 

Resultados e Discussões 

 De forma geral, observou-se tendência positiva da anomalia de precipitação para 

todo o estado de São Paulo. Pela análise regional, verifica-se que a tendência anual da 

anomalia mensal da precipitação para todo o período é mais intensa nas regiões sul e 

nordeste do estado, com valores anuais superiores a 1,0 mm, tal como observado na Figura 

1 
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.  

Fig. 1. Tendência anual da precipitação mensal no estado de São Paulo, para o período 

de 1960 a 2000. As cores vermelhas indicam tendência positiva e as cores azuis, tendência 

negativa. 

Valores de 1,0 mm por ano indicam que, em 10 anos, sendo mantida esta tendência 

linear, haverá um aumento de 10 mm, que é um valor apreciável. Tendências negativas são 

verificadas principalmente no setor oeste e em alguns pontos localizados nas regiões central 

e litoral do estado. A distribuição espacial da tendência para todo o período, como mostrado 

nesta figura, não permite distinguir sua variação sazonal, o que poderia evidenciar a 

ocorrência de anomalias mais intensas em meses preferenciais. 

O aumento ou diminuição do número de dias chuvosos (com chuva acima de um 

certo limite) não está, em princípio, necessariamente associado ao aumento ou diminuição 

do acumulado mensal. A variação do número de dias com chuva intensa pode ser 

conseqüência apenas da redistribuição da chuva no período de um mês, mantendo o 

acumulado mensal inalterado. Contudo, constatou-se que boa parte do estado apresenta 

tendência positiva do número de dias com chuva superior a 10, 20, 30 e 40 mm, conforme 

visto na Figura 2. A tendência positiva é maior nas regiões sul e nordeste do estado, 

coincidindo com as regiões com valores altos de tendência anual para a chuva acumulada 

mensal. A comparação entre as Figuras 2a, 2b, 2c e 2d confirma a tendência positiva nestas 

regiões. Conforme o limiar de precipitação aumenta (de 10 mm até 40 mm), os valores de 

tendência diminuem, verificando-se, desta forma, que boa parte do estado apresenta 

tendência de aumento do número de dias com chuva superior a 10 mm. Tendências 

positivas de chuva intensa, superior a 40 mm, ocorrem em regiões mais específicas. 

Caberia aqui uma análise espectral para se verificar com maior exatidão o intervalo de 

precipitação intensa que apresenta maior tendência positiva. De toda forma, pelos 
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resultados obtidos é possível concluir que a precipitação mensal no estado de São Paulo 

apresenta tendência positiva, assim como as chuvas intensas, principalmente em regiões 

específicas. Há que se considerar que a definição de chuva intensa com limiares diários é 

um tanto arbitrária, uma vez que o mesmo volume de chuva observado durante um dia pode 

ocorrer bem ou mal distribuído no tempo, o que configura padrões atmosféricos e impactos 

superficiais diferentes. Entretanto, a avaliação dos resultados exige a consideração prévia 

de critérios. 

É interessante notar a persistência da tendência do número de dias com chuvas 

muito intensas ( > 40 mm) (Figura 2d) para as mesmas regiões com tendência positiva da 

precipitação acumulada mensal. Isto indica mais uma vez que o aumento da freqüência de 

chuvas intensas no estado de São Paulo está associado ao aumento do volume mensal em 

cada posto. 

 

a b 

c d 

Fi

g. 2. Tendência do número de dias mensais com chuva superior a (a) 10, (b) 20, (c) 30 e (d) 

40 mm no estado de São Paulo, para o período de 1960 a 2000. As cores vermelhas 

indicam tendência positiva e as cores azuis, tendência negativa. 

 Para o caso da tendência do número de dias com chuva acima de 20 mm (Figura 

2b), verifica-se, por exemplo, que, para o valor de 0,02 dias/ano (tal como indicado no 

mapa), são necessários 50 anos para que haja o acréscimo de 1 dia com chuva acima deste 
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limiar, para um ano específico. Em princípio, parece um valor baixo, entretanto, estes 

resultados são importantes para se identificar as regiões mais suscetíveis à intensificação 

da chuva. 

 O comportamento observado na região sul do estado, onde foram identificadas 

tendências positivas, tanto para a chuva acumulada mensal como para a freqüência de dias 

chuvosos, está associado ao máximo identificado por Liebmann et al. (2004) sobre a região 

sudeste da América do Sul. Por outro lado, a variação de sinal da tendência ao longo do 

estado não é perceptível nos resultados apresentados por estes autores devido à baixa 

resolução espacial empregada (um grau). 

 Apesar de algumas análises e conclusões poderem ser feitas de forma regional, o 

que permite identificar regiões que se comportam de forma homogênea, as Figuras 3 a 7 

indicam boa variabilidade das tendências da anomalia da chuva mensal, mesmo para 

regiões relativamente próximas. Embora o município de São Paulo esteja localizado numa 

região com tendência positiva, apresenta um pequeno valor (Figura 3), com aumento de 

0,18 mm/ano ou aproximadamente 1,0 mm a cada 5 anos. Já o município de Guaratinguetá 

(Figura 4), situado no vale entre as serras da Mantiqueira e do Mar e relativamente próximo 

a São Paulo, apresenta uma forte tendência positiva (4,32 mm/ano). Campos do Jordão é 

outro exemplo de localidade com aumento dos valores da precipitação, contrastando com o 

município de Monteiro Lobato, localizado na mesma região, mas que apresenta tendência 

negativa. Pedregulho (Figura 5), município situado a nordeste do estado, próximo à região 

de Ribeirão Preto, confirma a tendência positiva do padrão mostrado na Figura 2. 
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Fig. 3. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de São 

Paulo. 

 

Fig. 4. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de 

Guaratinguetá. 

 

Fig. 5. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de 

Pedregulho. 

Juquiá (Figura 6) e Miracatu (Figura 7), ambos localizados no sul do estado (24,37oS; 

47,55oW e 24,15oS; 47,28oW, respectivamente), apresentam tendências com sinais opostos: 

a primeira (localizada mais a oeste) apresenta tendência positiva (2,16 mm/ano) e a 
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segunda (localizada mais a leste), tendência negativa (-1,42 mm/ano). Ficam na região 

limítrofe entre as áreas com valores positivos e negativos, tal como pode ser visto na Figura 

1, ao sul do estado. 

 

Fig. 6. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Juquiá. 

 

Fig. 7. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Miracatú. 

Conclusões 

 Com a utilização de uma rede densa de postos pluviométricos bem distribuídos 

espacialmente (figura não mostrada), com séries temporais relativamente longas (desde a 
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década de 60 até o ano 2000), verificou-se a tendência da precipitação no estado de São 

Paulo: tanto da sua intensidade mensal como da freqüência de dias com chuva superior a 

limiares definidos (10, 20 30 e 40 mm), incluindo assim eventos extremos. A identificação de 

ocorrência ou possibilidade de ocorrência de eventos extremos é importante para o 

planejamento social, estando associada à ocorrência de enchentes (o que produz grandes 

impactos principalmente em áreas urbanizadas) e, de períodos secos. Tais aspectos afetam 

a população. Além do uso imediato destas informações no setor social, o entendimento das 

causas físicas de determinada variabilidade climática é importante para o desenvolvimento 

científico. 

 De forma geral, tendências positivas ao longo do estado, tanto da anomalia da 

precipitação como do número de dias com chuva intensa foram identificadas. As regiões sul 

e nordeste apresentam as tendências mais intensas. Por outro lado, áreas localizadas dos 

setores oeste, centro e litoral apresentam tendências negativas. A coexistência de tendência 

positiva e negativa nas várias regiões do estado está associada, de forma geral, ao pequeno 

valor absoluto desta variável, associando-se à borda da região com tendências positivas 

mais intensas da precipitação mensal identificada por Liebmann et al. (2004), cujo centro 

localiza-se sobre a região sul do Brasil. Este fato, porém, não impede que constatemos uma 

tendência positiva média para o estado. Este estudo seria complementado com a verificação 

da variabilidade sazonal da tendência da anomalia da precipitação ou de eventos intensos, 

permitindo uma indicação de períodos preferenciais de anomalias da precipitação. A 

consideração de uma rede de postos pluviométricos bastante densa permitiu identificar esta 

alta variabilidade do sinal da tendência da precipitação ao longo do estado, o que não está 

explicito em trabalhos anteriores. Outro resultado significativo desta pesquisa é a boa 

correlação visual entre os valores de tendência da precipitação mensal e os valores de 

tendência da freqüência de precipitação intensa, implicando em um comportamento 

semelhante para estas duas variáveis dentro da escala mensal. Desta forma, a 

redistribuição da chuva na escala inferior à mensal não explica a variabilidade climática 

identificada aqui. Tal aspecto pode ter caráter distinto na escala sazonal, podendo haver 

uma redistribuição da precipitação ao longo do ano, mesmo que haja aumento da 

precipitação mensal. Este é um outro enfoque que pode ser verificado posteriormente. 

REFERÊNCIAS 
Carvalho, L.M.V., C. Jones e B. Liebmann, 2002: Extreme precipitation events in southeastern South América 
and large-scale convective patterns in the South Atlantic convergence zone. J. Climate ,15,2377-2394. 

Cavalcanti, I. F. A., 1983: Casos de intensa precipitação nas regiões sul e sudeste do Brasil no período de 
inverno de 1979 a 1983. INPE-3743-RPE/498, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), S. J. Campos, 
40pp. 

Grimm, A. M., S. E. T. Ferraz e J. Gomes, 1998: Precipitation anomalies in southern Brazil associated with El 
Nino and La Nina events. J. Climate, 11, 2863-3880. 

 14700 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Grimm, A. M., 2003: Ther El Nino impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote 
influences. J. Climate, v. 16, n.2, p.263-280. 

Kayano, M. T. e V. E. Kousky, 1990: Sobre o monitoramento das oscilações intrasazonais. Rev. Bras. Meteor., 
7, 593-602. 

Kodama, Y-M., 1993: Large-scale common features of sub-tropical precipitation zones (the Baiu Frontal Zone, 
the SPCZ, and the SACZ). Part II: Conditions of the circulations for generating the STCZs. J. Meteor. Soc. 
Japan, 71, 581-610. 

Kousky, V. E., 1988: Pentad outgoing longwave radiation climatology for the South American sector. Rev. Bras. 
Meteo., 3, 217-231. 

Liebmann, B., G. N. Kiladis, J. A. Marengo, T. Ambrizzi, J. D. Glick, 1999: Sub monthly convective variability 
over South America and the South Atlantic Convergence Zone. J. Climate, 12, 1877-1891. 

Liebmann, B, G. N. Kiladis, C. S. Vera, A. C. Saulo, L. M. V. Carvalho, 2004: Subseasonal variations of rainfall 
in the vicinity of the South American low-level jet stream and comparison to those in the South Atlantic 
Convergence Zone. J. Climate,17, 3829–3842. 

Rao, V. B. e K. Hada, 1990: Characteristics of rainfall over Brazil: Annual variations and connections with the 
Southern Oscillation. Theor. Appl. Climatol., 42, 81-91. 

Ropelewski, C. H. e S. Halpert, 1987: Global and regional scale precipitation patterns associated with the El 
Niño/Southern Oscillation. Mon. Wea. Rev., 115, 1606-1626. 

Silva Dias, M.A. F., 1987: Sistema de mesoescala e previsão de tempo a curto prazo. Rev. Bras. Meteor., 2, 133-
150. 

Sugahara, S., 1991: Flutuações interanuais, sazonais e intrasazonais da precipitação no estado de São Paulo. 
Tese de Doutorado. Departamento de Meteorologia. IGA/USP. 140 pp. 

Xavier, TMBS e AFS Xavier, 1999: Caracterização de períodos secos ou excessivamente chuvosos no estado do 
Ceará através da técnica dos quantis: 1964-1998. Rev.Bras.Meteor., 14, 63-78. 

Wilks, D. S., 1995: Statistical methods in the Atmospheric Sciences. Academic Press, NY, 468 pp. 

 14701


	Introdução 
	Dados e Metodologia 
	Resultados e Discussões 
	Fig. 3. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de São Paulo. 
	Fig. 4. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Guaratinguetá. 
	Fig. 5. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Pedregulho. 
	  
	Fig. 6. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Juquiá. 
	Fig. 7. Evolução temporal da anomalia mensal da precipitação para o município de Miracatú. 
	Conclusões 


