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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo fez parte de um projeto mais amplo, denominado “Carta de 
Risco a Escorregamentos e Inundações”, elaborado pelo Instituto Geológico e Prefeitura 
do Município de São Sebastião. Seus resultados subsidiam o Plano Diretor desse 
município. O objetivo maior desta análise foi aprofundar o conhecimento da 
distribuição temporo-espacial das chuvas. 

Esse setor, inserido no meio tropical úmido, é altamente instável,  
caracterizando-se por sua fragilidade face a processos que alteram a paisagem, 
geralmente desencadeados pela pluviometria. Nesse contexto, a avaliação da 
distribuição da chuva no tempo e no espaço torna-se importante subsídio para estudos 
de risco em áreas tropicais úmidas e coloca-se como escopo da presente análise. 

 
2. ANÁLISE DA INTERAÇÃO DO MEIO FÍSICO E O CLIMA 
 
 O município de São Sebastião e seu entorno imediato (Fig. 1) caracteriza-se pela 
grande diversidade do meio físico - proximidade do mar, atuação de marés, elevadas 
amplitudes altimétricas, exposição de vertentes, cobertura vegetal e condições 
climáticas em geral - bem como na ocupação do espaço geográfico.  

São Sebastião tem por limites o Oceano Atlântico e as abruptas escarpas da 
Serra do Mar, com altitudes superiores a 800 m (localmente denominada Serra do 
Juqueriquerê). Separada por menos de 3 km do continente e da área urbana de São 
Sebastião encontra-se a Ilha de São Sebastião, (município de Ilhabela) com altitudes 
superiores a 1000 m. 
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Localizado na região Sudeste do Brasil, esse setor possui um dos alinhamentos 

orográficos mais significativos do território brasileiro - as Serras do Mar e da 
Mantiqueira, que dispõem-se paralelamente a linha da costa, intensificando a ação 
umidificadora dos fluxos atmosféricos do quadrante sul, a barlavento, acontecendo o 
inverso a sotavento. Junto a linha do Trópico de Capricórnio, a área está sob o domínio 
de sistemas tropicais - Altântico e Continental - e extratropical - Polar (MONTEIRO 
1973). 
 Essa diversidade geográfica, associada a realidade da produção do espaço 
geográfico deste importante ponto turístico e portuário, o caracteriza como meio 
fortemente instável e susceptível a escorregamentos e inundações, mais freqüentes no 
verão, causando mortes e prejuízos econômicos imensuráveis. 
 A gênese pluvial da área é dada pela associação de controles zonais, regionais e 
fatores geográficos. Ela está condicionada a uma forte influência das seqüências da 
frontogênese na produção das chuvas. No verão (JFM) e outono (AMJ) esses índices 
são sempre superiores a 85%, enquanto que no inverno (JAS) e primavera (OND) esses 
índices são superiores a 77% (MONTEIRO 1973, CONTI 1975 e SANT’ANNA NETO 
1990). 
 A associação do domínio do sistema polar com os alíseos de Sudeste produz 
chuvas fracas porém constantes, cuja incidência, como ressaltou SANT’ANNA NETO, 
não é desprezível. 
 Os principais sistemas atmosféricos que atuam na área,  são os seguintes: 
 
Sistemas Tropicais 
• Tropical Atlântico (TA): oriundo do anticiclone do atlântico, atua todo o ano de modo 

constante, trazendo estabilidade por subsidência superior no inverno e instabilidade no 
verão. Predominam ventos de leste e nordeste; 

• Tropical Continental (TC): formado na depressão do Chaco ou resultado de 
anticiclone que precede a frente polar atlântica, com atuação bem definida no verão, é 
responsável por altas temperaturas e domínio de ventos de norte e noroeste. 
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Sistemas Polares 
• Polar Atlântico (PA): origina-se no anticiclone polar atlântico, com ventos de sul-

sudeste ou sudoeste, temperaturas baixas e grande amplitude térmica; 
• Polar Velho (PV): ar polar enfraquecido, com ventos de leste e nordeste. Geralmente a 

PV encontra-se entre uma frente em frontólise nas baixas latitudes e frontogênese no 
Rio da Prata. 

  Os sistemas frontológicos individualizam-se em Frente Polar Atlântica (FPA) e 
Frente Polar Reflexa (FPR). 

 
3. MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 A maior contribuição ao conhecimento climático do Brasil se deve ao geógrafo 
Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro e equipe do Laboratório de Climatologia da 
Universidade de Sâo Paulo que, através de sua climatologia dinâmica em associação às 
características do ambiente, propiciou notável avanço no entendimento da variabilidade 
dos elementos do clima em diferentes áreas do território brasileiro. A abordagem 
dinâmica de Monteiro se fundamenta  nos conceitos de “ritmo” e “sucessão”, propostos 
por SORRE (1951). 
 MONTEIRO (1973) avaliou para todo o litoral do Estado de São Paulo a gênese 
da precipitação pluviométrica sob a ótica da climatologia dinâmica, estudo 
posteriormente aprofundado por SANT’ANNA NETO (1990). 
 A presente pesquisa é embasada nos estudos conduzidos por esses autores e 
avança ao avaliar a distribuição da chuva em São Sebastião e entorno. As técnicas 
utilizadas foram condizentes com a escala de tratamento, ou seja, apropriadas para 
apontar variabilidades em estudos de detalhe, considerando a interação dos ambientes 
bio-geo-físicos com os controles atmosféricos. 

Para atingir esses propósitos, as análises foram empreendidas na seguinte 
seqüência: 
• levantamento bibliográfico; 
• escolha dos dados a serem analisados de acordo com a boa qualidade dos mesmos, 

localização e período relativamente extenso de medição; 
• reconhecimento da área através de mapas e cartas em diferentes escalas e viagens de 

campo; 
• escolha de técnicas e método de pesquisa, de acordo com a escala de tratamento e 

propósitos do estudo; 
• verificação da anomalia da chuva em diferentes níveis temporais: anual, e  mensal;  
• definição de setores pluviometricamente homogêneos; 
 Utilizou-se dados de nove postos pluviométricos (município e vizinhança 
imediata) para um período homogêneo de 21 anos - 1973 a 1993. 
  Para avaliar-se semelhanças e diferenças da distribuição da chuva na área, foram 

calculados parâmetros estatísticos básicos e elaborados diversos gráficos. A 
compartimentação espacial foi estabelecida pelo emprego da análise de agrupamento 
ou de cluster. 

 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Médias anuais (gráfico 1) 
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  Apesar da área de estudo ser espacialmete restrita, observou-se variabilidade 

notável quanto aos totais de chuva registrados nos diferentes postos pluviométricos. 
Como exemplo, na área de Maresias o total pluviométrico médio anual é de 
aproximadamente 2244 mm (a barlavento da direção dos ventos úmidos); já na área 
urbana do município, a cerca de 15 Km e a sotavento da direção do ventos úmidos, o 
montante de precipitação pluviométrica é de aproximadamente 1348 mm (896 mm de 
diferença). 

 As análises empreendidas voltadas à compartimentação espacial (classificação 
de setores homogêneos) apontaram a existência de três áreas relativamente distintas 
quanto aos totais de chuva que segue, grosso modo, um perfil SW/NE.  

Área 1 - área mais chuvosa (média 2219 mm para o período analisado), 
apresentando pequena amplitude pluviométrica entre os postos pluviométricos (5%); 

Área 2 - ao norte da área urbana, tendo como limite aproximado o município de 
Caraguatatuba. A amplitude também é pequena (3%), tendo sido registrado por média 
1702 mm; 

Área 3 - área urbana de São Sebastião e entorno, abarcando também a vertente 
oeste da ilha de São Sebastião, apresenta os índices mais modestos de chuva (média de 
1463 mm), com amplitude maior que as outras duas áreas: aproximadamente 9%. 
 Em termos de porcentagens na área 1 chove aproximadamente 36% mais que na 
área 3 e 26% mais que na área 2 que, por sua vez, é 24% mais úmida que a área 3. 
 
 
4.2. Médias mensais no período analisado (gráficos 2 a 13) 
 
 Verificou-se comportamento semelhante à disposição das médias anuais, ou seja, 
os maiores valores são sempre observados na área 1. A área 2 possui valores médios 
superiores a área 3, com exceção dos meses de abril, maio e junho, que a superam 
ligeiramente. 
 
4.3. Análise dos eventos considerados críticos 
 
 Os eventos críticos, (montantes diários superiores a 30 mm) foram definidos de 
acordo com o objetivo do projeto mais geral (Carta de Risco) e o embasamento 
metodológico para a definição destes eventos é fundamentado na proposta de 
MONTEIRO, (1969) que ressalta a necessidade da realização de “análises episódicas” 
para explicar realidades concretas de eventos calamitosos com conhecimento da 
dinâmica climática regional. 
 Na análise detalhada de uma série de eventos considerados críticos em algum 
posto representativo da área, observou-se não haver uma distribuição homogênea, ou 
seja, enquanto algumas áreas registram montantes pluviais bastante altos, em outras os 
totais são até insignificantes. 
 Salienta-se que a área 1, que apresenta os totais de chuva mais elevados, não 
apresenta maior concentração desses eventos críticos, que se distribuem por todas as 
áreas. 
 Destaca-se por fim que, para todo o Litoral Norte de São Paulo, foram 
registrados cerca de 15 óbitos a partir de 1985 devido a eventos ambientais como 
inundações ou deslizamento de encostas deflagrados por chuva.  
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5. CONCLUSÕES 
 
• as análises evidenciaram a existência de três setores pluviais distintos, que seguem 

um perfil SW/NE; 
• a área montanhosa no município (Serra do Juqueriquerê) aparece como um divisor 

muito significativo entre dois domínios climáticos zonais, com o domínio de 
sistemas tropicais e equatoriais ao norte e tropical e polar sul. A área a SW dessa 
serra apresenta os maiores índices pluviométricos, tanto a nível anual como mensal 
(área 1). Por sua vez a área ao norte caracteriza-se fundamentalmente por apresentar 
uma situação de “sombra de chuva” definida pela Serra do Juqueriquerê e as Serras 
da Ilha de São Sebastião; 

• observou-se distribuição espacial bastante diferenciada da pluviosidade, o que 
salienta a importância dos atributos locais no condicionamento da chuva; 

• não foi verificada maior concentração de eventos críticos na área mais chuvosa (área 
1);  

• toda a área é susceptível a receber montantes pluviométricos catastróficos 
anualmente, principalmente de novembro a março. 

 
6. RECOMENDAÇÕES 
 
 Seria de grande valia a instalação de pluviógrafos e anemógrafos em ponto 
elevado da Serra do Juqueriquerê, para um melhor entendimento da climatologia no 
local. 
 Constatou-se a necessidade de estudo detalhado sobre a direção de ventos e 
implicações a barlavento  e sotavento nas três áreas definidas, pois em uma primeira 
avaliação, fundamentada apenas na distribuição espacial e temporal da pluviometria, os 
sistemas frontais que determinam a maior parte das precipitações possuem sentido 
SW/NE. A partir daí avalia-se que a sombra de chuva que destaca-se na área urbana do 
município e na bacia do rio Juqueriquerê é conseqüência, principalmente, da presença 
da serra de mesmo nome. 
 Ainda, faz-se necessário estudos de chuva diária e sua correlação com eventos 
catastróficos como inundações e deslizamentos de encosta. 
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