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Boletim Climatológico do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo
Inverno de 2019

O inverno marcou o auge da estação seca na maior parte do Brasil. Desta forma,

neste época do ano, os episódios de chuva se tornaram muito escassos e, em sua grande

maioria, quando ocorreram resultaram em baixos volumes acumulados. A média

climatológica (média de um período de 30 anos de referência, 1981-2010), Figura 1, para o

inverno, no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Bragantina, apresenta totais

pluviométricos que variam em torno de 100 a 300mm (fonte de dados: INMET).

Especificamente para o Alto Vale, Região Bragantina, Vale Histórico e Serra da Mantiqueira,

o total climatológico mensal varia entre 100 e 200mm, já na Serra da Bocaina e Litoral Norte

entre 200 e 300mm.

Figura 1 - Climatologia da precipitação entre 21 de junho e 21 de setembro (média do

período entre os anos de 1981 a 2010).

No ano de 2019, os últimos dias de junho foram sob a influência de uma massa de

ar mais seco que garantiu condições de tempo com pouca nebulosidade e sem chuva no

Vale do Paraíba. O primeiro episódio de chuva neste inverno ocorreu em virtude do avanço

de uma frente fria pelo Estado de São Paulo entre os dias 04 e 05 de julho. Com o

deslocamento deste sistema, ocorreram chuvas generalizadas e de forte intensidade na

Região do Vale do Paraíba, principalmente, em municípios do Litoral Norte entre os dias 04

e 05.
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No dia 16 de julho, outra frente fria avançou pelo leste de São Paulo. Este segundo

sistema apresentou menor atividade convectiva e as chuvas que atingiram apenas pontos

isolados da Região foram de fraca intensidade. O terceiro episódio de chuvas sobre a

Região também esteve associado ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano no dia

31 e, assim como a frente fria do dia 16, a chuva ocorrida sobre o Vale do Paraíba e Litoral

Norte ocorreu de forma fraca e isolada.

Na primeira semana de agosto, a atuação de uma frente fria e posterior circulação

associada ao anticiclone (sistema de alta pressão) que avançou na retaguarda da frente fria

proporcionaram dias de tempo instável e com chuvas em boa parte da Região a partir do

dia 03. Nos dias 04 e 05 a circulação associada a alta pressão pós-frontal favoreceu o

transporte de umidade do oceano para o continente e manteve o tempo instável com

chuvas fracas em parte da Região.

Outra frente fria avançou pela faixa leste de São Paulo entre os dias 13 e 14 de

agosto. Desta vez, o sistema frontal provocou chuvas ainda mais fracas e isoladas em

pontos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, principalmente. O terceiro episódio de chuvas

durante o mês de agosto também esteve relacionado ao avanço de uma frente fria no dia 20

e posterior circulação da alta de pressão que se desloca na retaguarda do sistema. Como é

típico para esta época do ano, as frentes frias avançam pelo Sudeste com pouco aporte de

umidade e, desta forma, as chuvas associadas ao fenômeno são, geralmente, fracas.

No dia 23 de agosto, o avanço de um cavado (área de baixa pressão) em níveis

médios (aproximadamente 6 km de altitude) da atmosfera favoreceu a ocorrência de

pancadas de chuva em grande parte da Região embora, de uma forma geral, os

acumulados tenham sido baixos.

Nos primeiros 6 dias de setembro dois sistemas frontais se deslocaram pelo Vale do

Paraíba e contribuíram para condições de tempo mais instável, com bastante nebulosidade

e chuva em boa parte da Região. Embora em alguns pontos a chuva tenha sido intensa,

como é caraterístico para esta época do ano, a maior parte dos casos de precipitação foi de

fraca intensidade.

Depois do dia 06 de setembro se estabeleceu um amplo anticiclone (área de alta

pressão) em níveis médios da atmosfera (6 km de altitude) que manteve estáveis as

condições de tempo na maior parte do Brasil central durante grande parte do mês. Desta

foram, se sucederam dias de pouca nebulosidade, com temperaturas muito elevadas e

baixos índices de umidade relativa do ar.

O padrão de bloqueio acima mencionado só foi quebrado a partir do dia 20 com o

avanço de uma frente fria que favoreceu o aumento da nebulosidade e chuvas,

principalmente, no Litoral Norte entre os dias 21 e 22.
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Na Figura 2 estão dispostos os totais de precipitação ao longo dos meses de inverno

nos municípios da Região que possuem estações meteorológicas instaladas. Nota-se,

volumes irregulares dos acumulados de chuva ao longo dos meses de inverno. Em algumas

cidades os maiores acumulados se deram no início do inverno, como reflexo de frentes frias

que trouxeram chuvas intensas. A medida que o inverno se estabelece na Região, é

possível observar a redução nos volumes de chuvas em todas as cidades, com baixos

valores registrados, principalmente, em agosto. O pluviômetro de São Luís do Paraitinga
esteve inoperante durante todo o período e o de Bragança Paulista ficou inoperante a
partir de agosto.

Figura 2 - Precipitação mensal acumulada em junho (após dia 21), julho, agosto e setembro

(até dia 21) de 2019, em cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Fonte:

INMET e ICEA.

Na Figura 3 estão dispostos os totais de precipitação acumulados durante o inverno

nos municípios da Região. Nota-se que os maiores valores foram registrados no Litoral

Norte (212 mm em São Sebastião) e em São José dos Campos, especialmente por conta

da chuva persistente e intensa que atingiu a região nos dias 4 e 5 de julho. Por outro lado,

observa-se que no Vale Histórico (115,8 mm em Cachoeira Paulista) foram registrados os

menores valores durante o período. Os valores de Bragança Paulista e Guaratinguetá não

são representativos para a estação, pois apresentaram falhas.
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Figura 3 - Precipitação total acumulada entre 21 de junho e 21 de setembro de 2019 em

cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Fonte: INMET e ICEA.

Embora a chuva da primeira semana de julho tenha sido mais generalizada e

intensa em parte da Região, conforme destacado acima, a maior parte dos episódios de

precipitação durante o inverno foi de chuvas escassas e de fraca intensidade. A exceção

fica por conta da faixa litorânea na qual em alguns momentos, após a passagem da frente

fria, o anticiclone (alta pressão) que se desloca na retaguarda do sistema favoreceu a

manutenção do tempo instável e chuvas mais frequentes. Nota-se na Figura 4 que a maior

parte do Estado de São Paulo teve precipitações abaixo da média (tons de marron, que

representam uma chuva inferior a média climatológica apresentada na Figura 1). Apenas

em pontos da faixa leste, especialmente, entre a Baixada Santista e parte do Litoral Norte,

as chuvas foram mais frequentes e resultaram em valores acima da média (tons de verde,

que representam uma chuva superior a média climatológica apresentada na Figura 1).
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Figura 4: Anomalia de precipitação durante o inverno de 2019. Tons de verde indicam precipitação

acima da média histórica e tons de marron indicam precipitação abaixo da média.

Na Figura 5 estão dispostos os volumes de precipitação acumulada durante julho,

agosto e setembro nas estações localizadas na Região (barras com valores). Também na

Figura 5, além do volume de chuva acumulada, estão dispostas pela linha verde as normais

climatológicas de precipitação (média de 30 anos) para as cidades do Vale do Paraíba,

Litoral Norte e Região Bragantina, para comparações locais dos volumes de precipitação.

Nota-se, que em julho as chuvas foram acima da média ou bem próximas a média em

pontos do Vale, Região Bragantina e Serra da Mantiqueira. Em agosto, grande parte dos

municípios da Região registraram precipitações próximas ou abaixo da climatologia. Em

setembro, ápice da estação seca, os volumes de chuva foram bem abaixo da média

histórica do mês, situação característica desta época do ano.
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(a)

(b)
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(c)

Figura 5: Precipitação total acumulada em julho (a), agosto (b) e setembro (c) de 2019, em cidades do Vale
do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Fonte: INMET e ICEA. A linha verde sólida indica a climatologia

(média de 30 anos) para os meses em cada município.

Conforme destacado acima, as frentes frias que avançaram pelo Sudeste durante o

inverno contribuíram para mudanças nas condições de tempo no Vale do Paraíba e

resultaram em aumento da nebulosidade, episódios de chuva e, posteriormente, queda das

temperaturas. Dentre as 9 frentes frias que avançaram pelo leste de São Paulo durante o

inverno, destacaram-se os sistemas frontais dos dias 05 de julho, 16 de julho e 14 de

agosto. Estes três sistemas frontais foram os que possuíam uma massa de ar frio mais

intensa e se deslocaram também pelo interior do continente o que resultou em quedas mais

expressivas das temperaturas. Após a passagem destes sistemas, os dias seguintes foram

de baixas temperaturas, com as menores mínimas do ano e a ocorrência de episódios de

geadas na Serra da Mantiqueira.

A Figura 6 evidencia que o período com temperaturas baixas na primeira quinzena

de julho e a queda das temperaturas observada após a passagem do sistema frontal no dia

14 de agosto resultaram em temperaturas mínimas abaixo (tons de azul) da climatologia

(média de temperaturas mínimas no inverno no período de 30 anos) em grande parte de

São Paulo, incluídos pontos do Vale como o Litoral Norte e Vale Histórico. Por outro lado,

os períodos de tempo seco e com pouca nebulosidade durante julho e agosto e,
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principalmente, as temperaturas muito elevadas durante grande parte de setembro

resultaram em temperaturas máximas acima (tons de laranja) da climatologia (média de

temperaturas máximas no inverno no período de 30 anos). No Vale do Paraíba, a maior

parte da Região ficou com temperaturas próximas a média (branco na Figura 6 - direita)

com pontos da Serra da Mantiqueira e Vale ligeiramente abaixo (azul na Figura 6) da média.

Abaixo os dados relevantes do inverno de 2019 no Vale do Paraíba (Tabela 1):

Figura 6: Anomalia de temperatura mínima (esquerda) e máxima (direita) no inverno de 2019.
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Tabela 1: Principais dados observados no inverno de 2019

Cidade
Chuva acumulada

(mm)
Maior chuva
diária (mm/h)

Maior
temperatura

(ºC)

Menor temperatura
(ºC)

Menor umidade
relativa do ar

(%)

Maior rajada de
vento
(km/h)

Bragança Paulista *estação meteorológica em manutenção

Cachoeira

Paulista
103,2 mm 21 mm em 02/09 36,2°C em 12/09 3,6°C em 08/07 18% em 17/09 51,5 km/h em 01/09

Campos do

Jordão
179,4 mm 46,6 mm em 05/07 27,8°C em 12/09

-1,2°C em 07 e

08/07
18% em 12/07 -

Guaratinguetá 38 mm
0 mm (*ausência de

dados)

36°C em 12 e

18/09
4°C em 07/07 23,5% em 18/09 -

São José dos

Campos
180,1 mm 70,2 mm em 05/07 36°C em 18/09 4.2°C em 07/07 11% em 18/09 -

São Luís do

Paraitinga
- - 35,2°C em 12/09 1,8°C em 07/07 20% em 12/09 51,8 km/h em 18/09

São Sebastião 212 mm 50,6 mm em 05/07 37,4 °C em 31/08
13,3°C em 07 e

08/07
29% em 31/08 85 km/h em 31/08

Taubaté 115,8 mm 40 mm em 05/07
35,8°C em 12 e

17/09
5°C em 07 e 08/07 19% em 17/09 51,8 km/h em 30/07

Fonte de dados: INMET e ICEA.
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Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o monitoramento dos reservatórios,

como instrumento de gestão dos recursos hídricos, consiste em realizar o acompanhamento

dos seus níveis d’água e das vazões afluentes e defluentes aos mesmos, servindo de

suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, deforma a permitir o uso múltiplo

dos recursos hídricos (ANA). Na Figura 7, observa-se a redução do volume útil dos

reservatórios durante o período da estação seca no Sudeste. Desde o início do ano até o

início do inverno é possível notar uma elevação no nível dos reservatório, referente ao

meses da estação chuvosa na Região. Entretanto nos meses de inverno, é notável a

redução dos volumes em todos os reservatórios.

Figura 7 - Porcentagem do volume útil dos reservatórios, entre janeiro e setembro de 2019. Fonte:

Agência Nacional de Águas (ANA).
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Perspectivas da Primavera

A Primavera iniciou às 04h50 do dia 22 de setembro de 2019. É importante destacar

que esta é uma data muito mais ligada a astronomia do que a meteorologia sendo que,

climatologicamente, os meses de setembro, outubro e novembro caracterizam a primavera

no Hemisfério Sul. Com a chegada da nova estação, começa a ocorrer uma mudança no

regime de chuvas e temperaturas na maior parte do Brasil. Nas Regiões Centro-Oeste e

Sudeste, as chuvas passam a ser mais intensas e frequentes, marcando o período de

transição entre a estação seca e a estação chuvosa. No Vale do Paraíba, a estação

chuvosa tem início, em média, entre o final de outubro e início de novembro. Para o Estado

de São Paulo, a média climatológica (média de 30 anos para o período) de precipitação

durante a primavera oscila entre 300 a 700mm, sendo os maiores valores observados no

Litoral Norte do Estado (Figura 8).

Como, climatologicamente, o mês de setembro e começo de outubro ainda fazem

parte da estação seca da Região Sudeste e os volumes e frequência da precipitação se

intensificam a medida que se aproxima a segunda quinzena de outubro e o mês de

novembro. Desta forma, ainda ocorrem com frequência dias de tempo predominantemente

seco no Estado de São Paulo o que propiciam tardes com baixos índices de umidade

relativa do ar (*explicação no fim do texto). Apesar disso, durante a primavera, iniciam-se as

pancadas de chuva no final da tarde ou noite, devido ao aumento do calor e da umidade

que se intensificam gradativamente no decorrer desta estação. Em algumas ocasiões,

podem ocorrer raios, ventos fortes e queda de granizo. Mais para o final da primavera, em

alguns anos, ocorrem os primeiros episódios de ZCAS ou ZCOU (*explicação no fim do

texto) que resultam em dias de tempo instável, precipitações frequentes e, por vezes,

intensas.
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Figura 8 - Climatologia da precipitação entre 22 de setembro e 21 de dezembro (média do

período entre os anos de 1981 a 2010).

Na primavera, as temperaturas aumentam gradativamente nas Regiões Sul, Sudeste

e Centro-Oeste. Contudo, neste período, ainda podem ocorrer incursões de massas de ar

frio e que podem causar declínio acentuado da temperatura no centro-sul do País. Para o

Vale do Paraíba, embora na média os meses de verão apresentem os dias de temperatura

máxima mais elevada, o mês de outubro apresenta os maiores valores absolutos de

temperatura máxima registrada. Isto ocorre pois nesta época do ano, ainda são comuns

períodos consecutivos de tempo seco e baixos índices de umidade relativa do ar que

combinados com a maior incidência de radiação solar resultam em um rápido aquecimento

diário e máximas muito elevadas. Dada a elevação das temperaturas na Região, episódios

de nevoeiros (*explicação no fim do texto) passam a ser mais raros e com menor duração,

embora o avanço de sistemas frontais ainda propicie condições para ocorrência do

fenômeno em alguns casos.

A climatologia das temperaturas mínimas no Estado de São Paulo (Figura 9 –

esquerda) apresenta valores médios de mínimas que oscilam de 12°C em pontos da Serra

da Mantiqueira a até 20°C no noroeste do Estado. Com relação as temperaturas máximas

(Figura 9 – direita), as médias das máximas varia entre 24°C na Serra da Mantiqueira e

máximas com média de 34°C.
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Figura 9 – Climatologia de temperatura mínima (esquerda) e máxima (direita) entre os dias

22 de setembro e 21 de dezembro, média de 30 anos (1981 a 2010). Fonte: Instituto

Nacional de Meteorologia (INMET).

As condições oceânicas do começo da primavera indicam uma condição de

neutralidade em relação ao fenômeno El Ninõ Oscilação Sul. A previsão climática para o

trimestre SET/OUT/NOV elaborada em consenso entre o CPTEC/INPE, INMET e a

FUNCEME indica maior probabilidade de precipitações abaixo da normal climatológica

(média de 30 anos para o período) no Estado de São Paulo e tendência de temperaturas

entre a normal e acima da normal. Para mais detalhes e informações da previsão climática

acesse a nota técnica em:

http://clima1.cptec.inpe.br/~rclima1/pdf_notatecnica/Nota_Tecnica.pdf

Fenômenos característicos da estação:

Nevoeiro e névoa: o nevoeiro é caracterizado pelo processo de condensação (passagem

do estado de vapor para líquido) da umidade próxima ao solo. Os nevoeiros ocorrem em

condições de alta umidade relativa do ar, vento fraco ou calmaria e baixas temperaturas. A

diferença entre nevoeiro e névoa úmida é resultado apenas da visibilidade horizontal.

Quando a visibilidade é inferior a 1 km, denomina-se nevoeiro e quando é superior a 1 km

dá-se o nome de névoa úmida ou neblina. Dada a relação com a temperatura, a medida que

a superfície se aquece, inicia-se o processo de dissipação do nevoeiro. Além dos dois

fenômenos anteriores, ocorre a névoa seca, que é formada quando também há

condensação do vapor d'água, porém está associada com a fumaça e outros poluentes,

dando um aspecto acinzentado ao ar.

http://clima1.cptec.inpe.br/~rclima1/pdf_notatecnica/Nota_Tecnica.pdf
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Umidade Relativa: a umidade relativa do ar é uma razão entre o conteúdo de vapor d’água
(umidade) presente na atmosfera e a umidade máxima que o ar poderia reter para a

temperatura em questão (saturação do ar). Quanto maior a temperatura, maior a

capacidade do ar de reter umidade e, por isso, observa-se uma relação inversa entre

temperatura e umidade relativa. Desta forma, normalmente, os menores índices de umidade

relativa do ar são observados a tarde quando as temperaturas estão mais elevadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, índices de Umidade Relativa do Ar inferiores a

60% não são adequados a saúde humana. Valores entre 21% e 30% configuram estado de

atenção, entre 12% e 20% estado de alerta e abaixo de 12% estado de emergência.

Zona de Convergêngica do Atlântico Sul (ZCAS) e Zona de Convergência de Umidade
(ZCOU): A ZCAS caracteriza-se por uma banda de nebulosidade que se estende no sentido

noroeste-sudeste entre o sul da Região Amazônica, Sudeste do Brasil e Oceano Atlântico

adjacente, e persistência de seus critérios observados por, pelo menos, 3 dias. Já a ZCOU,

também tem associada uma faixa de nuvens associada, mas não se enquadra nos critérios

mínimos da ZCAS.

Atenciosamente,

Grupo de Previsão de Tempo (GPT)

Grupo de Previsão de Clima (GPC)

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Tel.: +55 (12) 3186-8400

e-mail: atendimento@cptec.inpe.br

www.cptec.inpe.br
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indiretos ou decorrentes, ou nenhum dano vinculado ao que provenha do uso destes

produtos.


