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RESUMO 

        O presente trabalho está fundamentado em uma pesquisa com base nos dados de temperatura 

do ar coletados, possibilitando uma visão mais próxima da realidade das influências e 

conseqüências na Região de Guaratinguetá. Através da organização, ordenação e tratamento 

específico dos dados meteorológicos, a saber: a temperatura, e dentro de períodos considerados, 

mostrou-se à evolução desses. Trabalhou-se com a distribuição dos valores de temperatura. 

Também se tratou das suas respectivas médias anuais, as máximas e mínimas, bem como verificou-

se a sua tendência.  

 

Palavras-chave: recursos hídricos, climatologia e temperatura. 

 

Abstract:  This work is based on a survey based on data collected air temperature, allowing a closer 

view of the reality of the influences and consequences of the Region Guaratinguetá. Through 

organizing, sorting and treatment of specific meteorological data, namely the temperature, and 

within periods considered, was the evolution of these. Worked with the distribution of the 

temperature. Also it came to their respective annual averages, the maximum and minimum, as well 

as their tendency was found.   

 

Keywords:  water resources, weather and temperature. 

 

1. PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA 

        Segundo AYOADE (1996), nos tempos que se adentram, nota-se a evidente irregularidade no 

ritmo climático, demonstrado na instabilidade dos dados meteorológicos, evidenciando a 

temperatura e suas conseqüências no meio ambiente. A sucessão de anomalias meteorológicas 

proporcionadas pela variação da temperatura que ocasionam, muitas vezes de modo catastrófico, 
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interferência no ritmo da pluviosidade, tendo como consequências cheias e estiagens da Região de 

Guaratinguetá, as enchentes em áreas urbanas associadas a uma desordenada infra-estrutura, as 

chuvas intensas que provocam deslizamentos e os períodos secos que interferem na agricultura e na 

própria composição da atmosfera. Com isso, houve motivação por investigações nas áreas climática 

e/ou recursos hídricos e elaborou-se um trabalho sobre a evolução da temperatura na Região de 

Guaratinguetá.  

2. A REGIÃO DE GUARATINGUETÁ 

        A Região de Guaratinguetá situa-se na parte oriental do Estado de São Paulo, sudeste do 

Brasil. Dista 168 Km da cidade de São Paulo e 230 Km da cidade do Rio de Janeiro. Encontra-se 

entre os alinhamentos orográficos mais significativos do nosso território ou sejam, as serras do Mar 

e da Mantiqueira, que se dispõe paralelamente à linha da costa, estando inserida no Vale do Rio 

Paraíba do Sul. A região fica bem próxima do Trópico de Capricórnio, situada entre os paralelos de 

22 e 24 graus de latitude sul e os meridianos de 44 e 46 graus de longitude oeste. A Serra da 

Mantiqueira possui elevações entre 1200m e 2000m, enquanto a Serra do Mar varia de 800 a 

1400m. Já o Vale do Paraíba a altitude média é de 550m.  

3. OBJETIVO 

        Essa pesquisa tem como objetivo fornecer subsídios e/ou parâmetros para o planejamento dos 

aproveitamentos dos recursos hídricos e auxiliar na definição do balanço hídrico, bem como o 

estudo climático e o ritmo da pluviosidade.  

4. METODOLOGIA 

4.1. Organização dos dados meteorológicos coletados 

        A Região de Guaratinguetá é dotada de duas estações meteorológicas relacionadas de acordo 

com a Tabela 1. Para a organização dos dados coletados seguiu-se a orientação de ZAVATINI 

(1990). Para o desenvolvimento do trabalho foram consultadas essas duas estações meteorológicas 

com período entre os anos de 1974 a 2000, contidos no município de Guaratinguetá.  

    Tabela 1- Estações Meteorológicas – Região de Guaratinguetá - SP. 

 Identificação Altitude (m) Latitude Longitude Município 

1 Ministério da Aeronáutica 536 22º 45’ 45º 10’ Guaratinguetá 

2 INPE (Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais) 
550 22º 49’ 45º 14’ Guaratinguetá 

                                                                                                                                                                                                   

4.2. Distribuição da Temperatura       

        O tratamento estatístico aplicado às séries dos dados de temperatura das estações 

meteorológicas, com 39 anos de dados (1974 a 2012) para a Região de Guaratinguetá possibilitou a 
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confecção das tabelas para tal. Através desse tratamento foi possível especificar os números da 

temperatura e a partir desses iniciar as comparações e correlações entre esses dados meteorológicos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. ANÁLISES E RESULTADOS 

5.1. Temperaturas médias 

Os dados de temperatura na região em estudo limitam-se a Estação Meteorológica do Ministério da 

Aeronáutica e ao INPE, no período de 1974 a 2012 (39 anos). Obteve-se a Tabela 2, apresentando 

os dados de temperaturas anuais médias na região em questão. Foram obtidas também as Figuras 1, 

2 e 3, onde se pode observar a evolução dos dados. Nota-se que as temperaturas anuais médias 

subiram de valores com o passar dos anos.  

    Tabela 2 – Temperaturas Médias (ºC) – Região de Guaratinguetá – SP (1974 a 2012) 

Anos Temperatura (ºC) Anos Temperatura (ºC) Anos Temperatura (ºC) Anos Temperatura (ºC) 

1974 23,9 1984 23,2 1994 23,5 2004 24,1 

1975 22,1 1985 22,6 1995 23,7 2005 23,9 

1976 21,0 1986 22,9 1996 23,2 2006 24,4 

1977 23,3 1987 22,9 1997 24,2 2007 25,1 

1978 22,2 1988 22,7 1998 23,9 2008 23,9 

1979 21,4 1989 22,5 1999 23,5 2009 24,5 

1980 22,2 1990 23,1 2000 23,7 2010 25,6 

1981 22,0 1991 22,9 2001 23,8 2011 24,8 

1982 22,6 1992 22,8 2002 23,9 2012 25,1 

1983 22,1 1993 23,2 2003 23,8   

                                                                                                                                      Fonte: Ministério da Aeronáutica 

       

Até em então tínhamos que a temperatura média era de 21,6 ºC entre os anos de 1974 a 

1989. No período entre os anos de 1974 a 2000 a temperatura média anual na região em estudo foi 

de aproximadamente 22,8 ºC, tendo um aumento mais significativo na década de 1990 a 2000. No 

período entre os anos de 2000 a 2012 a temperatura média anual na região em questão foi de 

aproximadamente 24,3 ºC. 
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Figura 1 – Temperaturas Médias – Região de Guaratinguetá-SP (1974 a 2000) 
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Figura 2 – Temperaturas Médias – Região de Guaratinguetá-SP - (2000 a 2012) 
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Figura 3 – Temperaturas Médias – Região de Guaratinguetá-SP - (1974 a 2012) 
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Na mesma linha que SANT’ANNA NETO (1997), nota-se que as linhas de tendência são 

bem distintas, a saber: 0,0625x + 21,985 para o período entre 1974 a 2000; 0,1269x + 23,465 para o 

período de 2000 a 2012; 0,0752x + 21,834 para o período entre 1974 a 2012, demonstrando sempre 

um aumento e ainda mais significativo para o período de 2000 a 2012.  

5.2. Temperaturas máximas e mínimas 

       Elaboraram-se as Tabelas 3 e 4 compondo-se as temperaturas máximas e mínimas para os 

períodos distintos. Nota-se que o período entre 1974 a 2000 (27 anos) a temperatura máxima foi de 

37,0 ºC, enquanto que no período entre 2000
 
a 2012 (13 anos) a temperatura máxima foi de 40,0 ºC, 

números computados até então nunca atingidos. As temperaturas mínimas menores são aquelas 

computadas antes do ano 2000. Mesmo no período entre 1974 a 2000, tem-se que destacar que as 

temperaturas médias mínimas anuais tiveram um crescimento mais significativo em relação às 

temperaturas médias máximas anuais, ou seja, o inverno, com o passar dos anos no período 

considerado foi menos rigoroso, ou mais quente. Verifica-se na Figura 4 que a linha de tendência 

das temperaturas mínimas apresentou um aumento mais significativo que a linha de tendência das 

temperaturas máximas 

Tabela 3 - Temperaturas Máximas e Mínimas (ºC) - Região de Guaratinguetá (1974 a 2000) 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÁXIMA 37,0 36,5 36,7 34,3 32,5 32,2 32,6 35,2 37,5 37,0 36,0 35,0 

MÍNIMA 14,0 15,5 14,2 10,6 6,5 1,6 1,8 3,3 6,3 9,0 12,8 14,5 

                                                                                                                Fonte: Ministério da Aeronáutica /INPE 

Tabela 4 - Temperaturas Máximas e Mínimas (ºC) - Região de Guaratinguetá (1974 a 2012) 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÁXIMA 40,0 38,0 38,0 34,3 32,5 32,2 32,6 35,5 39,0 37,0 39,0 40,0 

MÍNIMA 14,0 15,5 14,2 10,6 6,5 1,6 1,8 3,3 6,3 9,0 12,8 14,5 

      Fonte : Ministério da Aeronáutica/INPE 
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Figura 4 - Temperaturas médias, máximas e mínimas – Região de Guaratinguetá-SP (1980 a 1990) 
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5.3. Perspectivas do Clima 

       Como influenciador na evolução dos dados meteorológicos na Região de Guaratinguetá, o 

INPE (1997), trata o fenômeno climático El Niño, como sendo o mais importante depois do ciclo 

das estações, voltando a se evidenciar em proporções que destacam entre os episódios dos últimos 

150 anos. O sinal que caracteriza a ocorrência do El Niño é o aquecimento acima do normal das 

águas do Pacífico tropical, desde as costas do Peru e Equador até o meio do oceano, na longitude 

180 graus. Além da grande intensidade, o evento se distingue pela rapidez com que se desenvolve. 

O episódio de 1997 é comparável com o de 1993, o maior do século, atingindo o auge de sua 

intensidade produzindo fortes secas, inundações, tempestades e furacões em muitas partes da Terra 

cm grandes impactos também no nordeste, sudoeste e sul do Brasil. Em um ciclo que se repete a 

cada dois a sete anos, as águas do Pacífico Tropical se tornam excepcionalmente aquecidas desde a 

costa da América do Sul até o meio do oceano. Este ciclo de aquecimento se alterna com períodos 

normais ou com fases frias, chamadas La Niña, cujas conseqüências climáticas tendem a serem 

opostas as do El Niño. Entre as várias questões que ainda persistem, uma é saber por que esse 

fenômeno tem ocorrido com mais freqüência a partir de 1972. 

         São características no seu estágio maduro: 

a) anomalias de temperaturas da superfície do mar iguais ou superiores a 3ºC sobre o Pacífico Leste 

e uma região de águas quentes com anomalias iguais ou superiores a 2ºC ao longo do Pacífico 

Equatorial; 

b) convecção intensa e persistente sobre o Pacífico Equatorial Leste; 

c) alísios fracos sobre o Pacífico Equatorial; 

d) jato subtropical intenso sobre as regiões sul e sudeste do Brasil. 

        Quando o fenômeno está totalmente configurado traz as seguintes conseqüências para o Brasil: 

a) redução das chuvas sobre o nordeste, principalmente sobre o setor norte (estação chuvosa: 

fevereiro a maio); 

b)  aumento das chuvas sobre a região sul durante dezembro, janeiro e fevereiro; 

c)  inverno mais quente sobre parte das regiões sul e sudeste; 

d)  ventos fortes em altos níveis sobre as regiões sul e sudeste. 

        A intensidade do El Niño variou ao longo dos últimos 50 anos e no ano de 1983 o sudoeste e 

sul do Brasil tiveram a sua pior enchente. Foram anos de atividade do El Nino: 1952 a 1954; 1957 a 

1959; 1963; 1966; 1970; 1973; 1977 a 1978; 1980; 1982 a 1983; 1986 a 1988; 1991 a 1995; e 1997. 

Foram anos de atividade da La Niña: 1950 a 1951; 1955 a 1956; 1960 a 1962; 1964 a 1965; 1967 a 
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1969; 1971 a 1972; 1974 a 1976; 1979; 1981; 1984 a 1985; 1989 a 1990 e 1996. Nesses últimos 50 

anos o El Niño teve uma duração média de 1,9 anos e uma periodicidade média de 3,0 anos. A La 

Niña teve uma duração média de 2,0 anos e uma periodicidade média de 3,2 anos. 

       Foram anos de atividade mais intensa: 1983, 1987 e 1997 do El Niño; 1955, 1972 e 1975 da  La 

Niña. 

      O INPE (2008), também projetou mudanças na pluviosidade, anual e sazonal, para o futuro. 

Ainda, de acordo com o INPE, 2008, a temperatura média global pode aumentar entre 1,4 a 5,8 ºC 

no período de 1990 a 2100, com taxas maiores do que no Século XX. 

6. COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

       Segundo o INPE (1997), evidências científicas sobre a possibilidade de mudança de clima em 

nível mundial vêm despertando um interesse crescente no público e na comunidade científica em 

geral. 

       Por isso, os dados meteorológicos aqui reunidos e comentados, possibilitaram uma melhor 

compreensão dos principais atributos da temperatura e suas respectivas conseqüências e influências 

nos outros dados meteorológicos para a região de Guaratinguetá. Com isso, obtiveram-se subsídios 

e/ou parâmetros que poderão servir no gerenciamento hídrico, bem como para o estudo climático da 

região. 

        De acordo com estudos das evidências observadas, integradas em nível mundial, fornecem 

uma visão de mudanças no sistema climática, a saber: 

a) a temperatura global da superfície, em média, aumentou no Século XX em aproximadamente 0,6 

ºC, INPE (2008);  

b) Até o ano de 2000, é muito provável que a década mais quente foi a de 1990, e que 1998 foi o 

ano mais quente de todo um período (desde 1861).  

c) Após o ano de 2000 a temperatura média aumentou significativamente, com as temperaturas 

máximas atingindo números expressivos, até então não atingidos. 

d) Na Região de Guaratinguetá se observou essa anomalia. Também foi detectado na região em 

estudo que a partir de 1974, as temperaturas mínimas extremas tiveram uma redução na freqüência. 

        Ainda, de acordo com o INPE (2008), a temperatura média global pode aumentar entre 1,4 a 

5,8 ºC no período de 1990 a 2100, com taxas maiores do que no Século XX. 

        Na Região de Guaratinguetá observou-se um aumento da temperatura média de 1,8 ºC. As 

recentes mudanças climáticas, mais especificamente nessa última década (2000 a 2010), 

especialmente o aumento da temperatura, inclusive na Região de Guaratinguetá, já estão afetando 
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sistemas físicos (clima, recursos hídricos) e biológicos (ecossistemas, saúde humana, cidades, 

industrias). Tendo em vista o aumento significativo da média da temperatura na Região de 

Guaratinguetá, tiveram-se anomalias nos outros dados meteorológicos. 

         A década de 1990 a 2000 na região em estudo teve a sua pluviosidade média reduzida. No 

período em consideração verificou-se que a pluviosidade média não teve muita alteração 

significativa, salvo na década citada. Observou-se que a vazão do Rio Paraíba do Sul (que corta a 

região de Guaratinguetá), ao contrário, vem desde 1920, segundo o INPE (2008), apresentando 

tendências hidrológicas nas vazões e cotas negativas, que não são consistentes com uma redução ou 

aumento de chuva na bacia em questão. Assim, é possível que as variações observadas na 

hidrologia do Rio Paraíba do Sul sejam provocadas pelo gerenciamento regional da água e causas 

relacionadas à atividade humana, que por causa do aumento significativo da média da temperatura 

acabam adotando procedimentos que não condizem ou colaboram com a boa gestão dos recursos 

hídricos na região. 

         Percebe-se que para o progresso do aprimoramento dos dados de temperatura, que são as 

bases desse trabalho, foi extremamente significativo, pois a boa qualidade e quantidade expressiva 

dos dados constituem o alicerce dessa pesquisa. Portanto, o intuito dessa pesquisa em fornecer 

subsídios e/ou parâmetros para o gerenciamento de aproveitamento de recursos hídricos, bem como 

colaborar com o estudo climatológico, foi baseada na evolução dos dados meteorológicos, em 

específico a temperatura, aqui reunidos e comentados. 
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