
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO DAS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NO
ENTORNO DE REGIÃO DE CAMPINAS – SP
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: METEOROLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DIEGO HENRIQUE PINTO, ELEN KARINA DE SOUZAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SILVIO LUIZ CARDOSO PINTOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): PATRÍCIA GOMES DESTROCOLABORADOR(ES): 



ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO DAS TEMPERATURAS MÁXIMAS E 

MÍNIMAS NO ENTORNO DE REGIÃO DE CAMPINAS – SP  

RESUMO: Este trabalho se baseou em coleta de dados oficiais para analisar a 

maneira como a temperatura variou ao longo dos últimos cinqüenta anos, no entorno 

da região de Campinas – SP. Analises comparativas das séries históricas 

apresentam a evolução das temperaturas mínimas e máximas ao longo do período, 

com as datas de referência relacionadas com as quatro estações.  

PALAVRAS CHAVES: Temperatura, variações, máximo, mínimo. 

 

INTRODUÇÃO: A temperatura é um dos fatores que compõem o clima e sua 

variação esta intimamente ligada ao aquecimento global. São vários os parâmetros 

que se relacionam com o aquecimento global, e a temperatura é apenas um deles, 

mas é através da análise deste parâmetro que se pode aferir com que intensidade o 

aquecimento vem ocorrendo.  

 

OBJETIVOS: O objetivo principal deste artigo é verificar possíveis alterações no 

comportamento das temperaturas máximas e mínimas no entorno da região de 

Campinas – SP. Como objetivos secundários se pretende verificar de que forma esta 

oscilação ocorreu e se a curva do aquecimento em relação as temperaturas 

máximas ainda é ascendente. 

 

METODOLOGIA: Os valores medidos relativos às temperaturas foram coletados nos 

bancos de dados digitais do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 

Aplicadas a Agricultura (CEPAGRI) da UNICAMP e do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). Os valores para as temperaturas máximas e mínimas foram 

manipulados, considerando o tipo de clima e a altitude da localidade, como forma de 

estabelecer um paralelo referencial entre os dados. A conceituação foi obtida em 

Institutos Nacionais e Internacionais que tratam do clima. As análises comparativas 

foram construídas e interpretadas pelos autores por meio de planilhas eletrônicas. 

 

O clima: Para a Organização Meteorológica Mundial (OMM,1959) “clima é um 

conjunto flutuante de condições atmosféricas caracterizadas pelos estados e 

evolução do tempo no curso de um período suficiente longo, em um domínio 



espacial determinado”. (MARTINELLI, 2008, p. 02). A OMM preconiza que o período 

mínimo para a coleta de dados climáticos é de 30 anos. (OMM, 2016) 

Para o  Intergovernmental Panel on Climate Change  o clima do planeta esta 

em constante mutação (IPCC, 2016). Evidências arqueológicas sugerem que a 

temperatura média do planeta, que atualmente gira em torno dos 15 ºC apresentou 

ao longo de sua história significativa amplitude em determinados períodos. Estas 

oscilações são explicadas, em parte, pela variação orbital ou ciclos de Milankovitch. 

De ocorrência periódica, tais ciclos induzem a radiação solar a atingir cada 

hemisfério de forma distinta de tempos em tempos, provocando longos verões e 

longos invernos conhecidos como “glaciares”. 

 O período atual de aquecimento estaria ocorrendo de maneira mais rápida do 

que em outras ocasiões no passado, induzido principalmente pela ação do homem. 

A retenção de parte da energia solar, fenômeno conhecido como “efeito estufa”, 

através da reflexão dos raios em todas as direções, promove o aquecimento tanto 

da baixa atmosfera quanto da superfície da terra. Não fosse esse efeito a 

temperatura terrestre seria aproximadamente 30º C mais fria. (IPCC, 2016) 

A análise das temperaturas, a partir do século 19, demonstra que houve um 

aumento próxima a 0,8 ºC nos últimos cem anos, sendo 75% deste aumento nas 

últimas três décadas. 

Ratificar estas alterações requer instalações adequadas com operação 

ininterrupta monitorada. No Estado de São Paulo existem 27 estações, 19 delas 

vinculadas ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e 8 ao INMET, além de mais 

de 400 postos ligados ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de 

São Paulo (DAEE), estes últimos só fazem mensurações sobre a chuva.  

 
“O estado da atmosfera expresso por meio de temperaturas, chuvas, 
insolação, nebulosidade, etc., estudado com base nos registros de séries 
climáticas das condições atmosféricas que caracterizam uma região, por 
períodos superiores há 30 anos”. Depende fortemente da posição em 
latitude do local considerado e do aspecto do substrato, é a diferença entre 
dois períodos consecutivos (30 anos), tida como uma flutuação climática. 
(BRASIL, 2012) 

 
 

O estudo do clima no Estado de São Paulo é complexo na medida em que 

sua posição geográfica viabiliza a atuação de diferentes massas de ar que 

combinadas com uma topografia acidentada provacam grande diversidade climática. 

http://www.ipcc.ch/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_solar


Para Koppen o clima no Estado de São Paulo apresenta seis possibilidades 

distintas, conforme se verifica no Mapa 01. 

 

 

Na classificação proposta por Köppen, baseada em dados mensais 

(pluviométricos e termométricos), sete tipos climáticos distintos, estão presentes no 

Estado, a maioria correspondente a clima úmido, conforme se verifica no Quadro 01. 

 

 

 

Na região central do Estado atua o Cwa, caracterizado como tropical de 

altitude, com chuvas no verão e seca no inverno e temperatura média do mês mais 

quente superior a 22°C. Algumas áreas serranas, com o verão ameno são 

classificadas no tipo Cwb, onde a temperatura média do mês mais quente é inferior 

a 22°C e durante pelo menos quatro meses é superior a 10 °C. 

Faixas de clima tropical (Cfa) com verão quente e sem seca no inverno são 

observadas no sul do Estado, onde a temperatura média do mês mais frio oscila 



entre 18ºC e -3ºC (mesotérmico). As regiões mais altas da serra do Mar e 

Mantiqueira apresentam verão ameno e chuvoso, clima Cfb e precipitação média no 

mês mais seco superior a 60 mm. 

Na região nordeste, mais quente, o clima tropical chuvoso (Aw) apresenta 

inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18ºC. No mês mais 

seco a precipitação é inferior a 60 mm e o período chuvoso que se atrasa até o 

outono. Em pontos isolados o clima tropical chuvoso (Am) apresenta inverno seco e 

o mês mais frio com temperatura média superior a 18ºC.  

Segundo Rolim (2007) fatores como oceanalidade e continentalidade podem 

ser percebidos no clima litorâneo “Af” e no interior do Estado “Aw”. Os climas “Cwa” 

e “Cwb” seriam influenciados pela elevada altitude. Se aplicada a classificação 

Thorthwaite no Estado de São Paulo, mais sensível aos montantes de chuva, 

temperatura e ao relevo das localidades, poderiam ser percebidos cerca de 20 tipos 

climáticos distintos. (Rolim, 2007) 

 
O sistema de Köppen não conseguiu também diferenciar os climas do 
Estado de São Paulo com relação à temperatura média mensal e acúmulo 
de temperatura média anual, importantes para estimativas de duração de 
ciclos e sub-períodos agrícolas. (ROLIM, 2007) 
 
Entretanto, como os meses mais quentes possuem temperaturas muito 
próximas (26 ºC), não existem diferenças entre os climas, como também 
demonstrado pela análise de Tukey. (ROLIM, 2007)  

 
 O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) produziu mapas que traduzem o 

comportamento da temperatura no Estado. 

 

 



 

Coleta e interpretação de dados: Os valores das temperaturas máximas e mínimas 

foram obtidos no banco de dados do INMET. Os dados foram agrupados por região 

e na sudeste, a página que abriga o Estado de São Paulo disponibiliza consulta para 

11 municípios, conforme Tabela 01. (INMET, 2016).   

 

Tabela 01:  Municípios Paulistas - INMET 

Município Altitude Clima 

Avaré 780 Cwa 

Campos do Jordão 1620 Cwb 

Catanduva 500 Aw 

Franca 1000 Aw 

Guarulhos 759 Cwa 

Morungaba 760 Cwa 

Presidente Prudente 460 Aw 

São Carlos 830 Cwa 

São Paulo 860 Cwa 

São Simão 620 Aw 

Sorocaba 580 Cwa 

Taubaté 580 Cwa 

Votuporanga 525 Aw 

Fonte: INMET, UNICAMP, 2016. Produzida pelos autores 

 

Os dados sobre altitude e o tipo de clima foram obtidos junto ao CEPAGRI da 

UNICAMP, e completam as informações da Tabela 01. Os municípios relacionados 

receberam a mesma classificação em relação ao tipo de clima predominante. 

Inicialmente as estações de Avaré, Guarulhos, São Carlos, São Paulo 

(Mirante de Santana), Sorocaba e Taubaté, ofereceram as informações. Como a 



altitude influí no tipo de clima, especialmente na temperatura, os municípios de 

Sorocaba e Taubaté foram descartados, por estarem numa altitude relativa inferior. 

 

Para Guarulhos os dados disponíveis se iniciam no ano de 1983 e desta 

forma, não atendem o interesse desta pesquisa, que se inicia em 1963. Já para 

Avaré as leituras se iniciam em 1968, mas estão incompletas com vários períodos 

em branco e também foi descartada. Ainda que numa altitude relativa maior que 

Morungaba, foram empregados na análise os dados das estações de São Carlos e 

do Mirante de Santana (São Paulo), por atenderem o período pretendido. 

Após a coleta integral os dados foram tabulados a partir de março de 1963, 

sempre nas datas que simbolizam as mudanças de estação (primavera, verão, 

outuno e inverno) observando-se o intervalo de cinco anos entre as leituras, 

separadas pelos valores de temperaturas máximas e mínimas. 

O intervalo está compreendido entre 1963 e 2013 e foi calculada a média das 

temperaturas para cada linha de leitura, buscando estabelecer uma compensação 

entre elas, de forma a minimizar possíveis inconsistências, conforme representado 

na Tabela 02, 



 

 A representação gráfica das médias estabelecidas gerou os gráficos 01 – 

Temperaturas máximas e o Gráfico 02 – Temperaturas mínimas, representados a 

seguir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Com os dados sobre temperatura disponíveis, em geral, a partir de 1961, 

foram estabelecidas quatro datas base, por ano, vinculadas a mudança de estação, 



conforme representado nas tabelas. Na interpretação dos dados, verifica-se que 

para Avaré, Guarulhos e Taubaté como descartáveis em função de não ser possível 

estabelecer uma coluna de dados completa. Neste particular apenas na estação do 

Mirante de Santana, foi possível a obtenção da série completa. Havendo a 

necessidade da análise dos dados de uma outra estação para obtenção de uma 

média, foram utilizados os dados da Estação de São Carlos, ainda que com três 

datas não completadas. Desta forma, a tabela foi utilizada para a análise e 

interpretação dos resultados. 

 

RESULTADOS: Foram analisados cinquenta anos de variação de temperatura em 

duas estações de coleta disponíveis no site do INMET, com intervalo de cinco anos 

em cada leitura. Após a análise dos dados foi possível perceber que ao longo deste 

período houve alteração no comportamento das temperaturas. As variações mais 

significativas podem ser observadas nas temperaturas mínimas, especialmente 

aquelas que possuem como data base o mês de junho, ainda que em setembro esta 

alteração para cima também possa ser sentida. 

Em relação as médias de temperaturas para as temperaturas máximas, pode-

se considerar ligeira alta nas data base dezembro e setembro, considerando apenas 

o intervalo levantado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não é desprezível a informação de que a amplitude 

térmica vem se reduzindo ao longo do tempo, mas só este fator não deve ser 

considerado para que se possa afirmar que o aquecimento global está em ritmo 

acelerado. Esta pesquisa está restrita a uma região que pode estar em desacordo 

com o restante do Estado. O ideal seria uma estação adequada na região onde se 

pretende a análise, o que não foi possível na execução deste trabalho. 
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