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Abstract 
 
 The purpose of this research is to make a detailed analysis of the pluvial rhythim 
at the Mogi-Guaçú basin, that is located at east of São Paulo and southwest of Minas 
Gerais. The consequenses of this pluvial rhythim in the local activities and environment  
will be analized too at two important cities of this basin : Mogi-Mirim and Mogi-Guaçú 
(both in São Paulo). This reseach is based in the climate dynamic conception of SORRE 
(1951) and in the “rhythmic analysis” of MONTEIRO (1971). 
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Introdução 
 
 
 Considerando-se que o Estado de São Paulo enquadra-se em uma zona de 
transição climática (MONTEIRO, 1973), dentro de um país onde as variações do ritmo 
pluvial são marcantes e exercem grande influência na paisagem, escolhemos a bacia 
hidrográfica do rio Mogi-Guaçú para uma análise da sucessão dos estados atmosféricos 
e suas relações com a gênese e distribuição das chuvas. Também serão estudados os 
reflexos do ritmo pluvial nas atividades humanas e no quadro natural de dois dos 
municípios integrantes da referida bacia. 

O rio Mogi-Guaçú nasce na porção sudoeste do Estado de Minas Gerais, mas 
sua maior extensão localiza-se em território paulista, drenando boa parte da porção leste 
do Estado de São Paulo, com área aproximada de 17.000 Km2 e de grande importância 
econômica regional. 
 Este trabalho de pesquisa, ainda em andamento junto ao curso de pós-graduação 
em Análise da Informação Espacial da UNESP - campus de Rio Claro, conta com o 
apoio financeiro da FAPESP e enfocará o estudo do ritmo pluvial ao longo do alto e 
médio curso do rio Mogi-Guaçú, numa análise mais detalhada dos impactos pluviais nas 
atividades humanas e no quadro natural dos municípios de Mogi-Mirim e Mogi-Guaçú, 
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ambos no Estado de São Paulo, e que figuram entre os maiores e mais desenvolvidos da 
região, com a presença de algumas grandes indústrias multinacionais. 

O rio Mogi-Guaçú é muito utilizado, seja na produção agrícola, seja no 
abastecimento de água urbano, industrial e rural, como receptor de esgotos ou, ainda, na 
atividade pesqueira, na geração de energia, dentre outros usos, sendo que o nível das 
águas deste rio é de extrema importância tanto para Mogi-Mirim como para Mogi-
Guaçú e arredores. Deve-se destacar ainda a ocorrência ocasional de enchentes 
provocadas por este rio no município de Mogi-Guaçú. Assim, é fundamental que haja 
um conhecimento do ritmo pluvial da área em questão, pois suas alterações 
praticamente significam variações do nível das águas do rio Mogi-Guaçú. 
 
 Justificamos também a escolha da área e do tema pelo que se segue: 
· a localização da bacia do rio Mogi-Guaçú e sua importância dentro da região 

sudeste, a mais populosa e mais industrializada do Brasil; 
· a possibilidade de integração dos conhecimentos que serão adquiridos com os 

provenientes de trabalhos já realizados, em áreas da bacia do rio Paraná, onde se 
insere a bacia do rio Mogi-Guaçú (MONTEIRO, 1973; TARIFA, 1973,1975; 
ZAVATINI, 1983;1990); 

· o interesse na compreensão dos reflexos dos “extremos“ de variabilidade 
pluviométrica nas atividades desenvolvidas na referida bacia e no seu quadro natural; 

· a integração de conhecimentos sobre a área de estudo, graças a trabalhos 
previamente realizados (ZIBORDI, 1982), sobre os aspectos agrários dos municípios 
de Mogi-Mirim e Mogi-Guaçú, bem como aos que vem sendo realizados por alunos 
de graduação do curso de Geologia  da UNESP - Rio Claro, sobre os aspectos 
geológicos; 

· a possibilidade de contribuir para a preservação da área, fornecendo dados que, 
somando-se a outros estudos, possibilitarão uma visão integrada do quadro natural e 
das atividades humanas locais. 

 Desta forma, cientes que o conhecimento detalhado do ritmo pluvial nessa área é 
bastante importante, pois que necessário ao melhor planejamento das diversas 
atividades que se desenvolvem em função do citado rio, ao mesmo tempo, das atitudes 
preservacionistas, consideraremos as chuvas tanto no aspecto quantitativo (diferentes 
volumes de precipitação), como também no aspecto qualitativo ( padrões de distribuição 
pluviométrica e respectivos ritmos).   
 
 
Objetivos 
 
 

· Evidenciar a importância da influência das variações do ritmo pluvial 
na natureza e nas atividades desenvolvidas na área; 

·  Demonstrar como se processa a distribuição temporal e espacial das 
chuvas sobre a área, quer seja "habitual" ou "excepcional"; 

· Fornecer bases cartográficas digitalizadas da região, para períodos 
diferentes, utilizando imagens de satélite, folhas topográficas, cartas 
temáticas, etc.; 

· Integrar dados do quadro natural e de atividades humanas e 
econômicas, através da utilização de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG’s); 
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· Contribuir para um maior conhecimento científico da área, realizando 
um estudo de Climatologia Dinâmica que se somará aos estudos já 
efetuados, especialmente geológicos e agrários; 

· Destacar os principais problemas ambientais da região e verificar a 
extensão dos mesmos ( impacto da implantação da pequena central 
hidrelétrica, extração de areia das margens dos rios, processo de 
assoreamento, poluição das águas, desmatamento e reflorestamento, 
etc.); 

· Ampliar e aprofundar conhecimentos em Geografia Física, 
especialmente na área de Climatologia; 

· Verificar a importância das variações do nível das águas do rio Mogi-
Guaçú no abastecimento urbano e industrial, suas relações com o fato 
desse mesmo rio servir como receptor de esgotos e, também, a 
influência do referido rio na vida da população ribeirinha (enchentes). 

 
 
Roteiro Teórico-Metodológico 
 
 
 A metodologia utilizada neste estudo baseia-se na concepção climática criada 
por SORRE (1951), juntamente com a “Análise Rítmica” de MONTEIRO (1971), onde 
a representação das variações dos elementos climáticos vem associada à circulação 
atmosférica regional, possibilitando a explicação das mesmas e, também, a integração e 
correlação dessas variações com outros fatos geográficos, como o uso do solo e a 
hidrografia, dentre outros. 
 A fim de alcançar nossos objetivos, estamos realizando um levantamento 
bibliográfico de obras capazes de fornecer subsídios a esta investigaçào. 
 Em uma primeira etapa, realizaremos uma abordagem climática tradicional das 
chuvas, utilizando a estatística e a computação. A seguir, com base nos trabalhos de 
DINIZ (1971); SANCHEZ (1972) e TAVARES (1976), que usaram critérios de 
grupamento adotados por JOHNSTON (198), serão escolhidos ao “anos-padrão” 
possuidores de ritmos atmosféricos e de resultados pluviais diferenciados, de acordo 
com MONTEIRO (1964; 1969; 1971; 1973) e, consequentemente, com redlexos 
diversos na área de estudo, resultando em maior ou menor impacto ambiental. 
 Através da análise de cartas sinóticas meteorológicas e de imagens de satélite, 
referentes aos “anos-padrão” escolhidos, serão estabelecidos os índices de atuação geral 
das correntes atmosféricas regionais e os referentes à participação dessas correntes na 
geração de chuvas sobre a área. Para a demonstração da distribuição espacial das chuvas 
serão utilizadas cartas de isoietas, construídas para os “anos-padrão” e para o período 
mais amplo, objeto da análise climatológica tradicional. Também estão sendo 
consultados e selecionados artigos de jornais locais e regionais, revistas, relatórios, 
publicações do ministério das Minas e Energia, etc. Adotaremos ainda os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIGs), tais como o IDRISI (EASTMAN, 1983), o GEO-
INF+MAP (TEIXEIRA, 1990), dentre outros, para integrar os dados físicos e 
antrópicos, através dos recursos da cartografia temática digital, além dos recursos 
disponíveis no Sistema de Informação Climatológica - SIC (FLORES, 1995). 
 
 
 
Desenvolvimento do Trabalho e Resultados Preliminares 
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 Este estudo encontra-se em andamento e em fase de levantamento bibliográfico, 
coleta de dados, levantamento de hipóteses e digitalização da área de estudo. 
 Até o momento, realizamos diversas visitas de campo a fim de obter dados 
meteorológicos, informações relativas à economia, uso do solo, despejo e tratamento de 
esgotos e utilização do rio Mogi-Guaçú, principalmente nos municípios de Mogi-Mirim 
e Mogi-Guaçú, mas também, nos municípios de Jacutinga e Inconfidentes, que se 
localizam no Estado de Minas Gerais, próximos à nascente do rio Mogi-Guaçú, e 
Itapira, Araras e Conchal, situados no médio curso do mesmo rio, em território paulista. 
Foram selecionados outroa postos meteorológicos ao longo da bacia, que fornecerão os 
demais dados meteorológicos necessários ao estudo do ritmo pluvial da mesma. 
Também foram realizadas pesquisas de campo nos municípios de Campinas e São Paulo 
a fim de obter fotos aéreas e cartas topográficas da área em estudo. 
 Estamos efetuando a digitalização de “layers” da bacia do rio Mogi-Guaçú, 
através dos programas AUTOCAD 10 e AUTOCAD 12. Até agora já foram efetuados 
os “layers” relativos aos limites da bacia, rios e municípios principais, além de alguns 
tipos de produtos cultivados na área, tais como a cana-de-açúcar e o caf’é. 

  De posse dos dados coletados, já nos foi possível notar a existência de mais de 
um tipo de regime pluviométrico na bacia do rio Mogi-Guaçú, pois no alto curso as 
chuvas encontram-se melhor distribuídas, contrastando com as do baixo curso, que se 
concentram no verão e primavera e são quase ausentes no inverno. 
 Na figura 1, apresentada a seguir, pode-se ter uma idéia da localização da bacia 
do rio Mogi-Guaçú no Estado de São Paulo, da dua rede hidrográfica, bem como das 
cidades localizadas no alto e médio curso e suas principais atividades econômicas. 
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Figura 1 
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