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Introdução 

Os eventos catastróficos relacionados diretamente à 

precipitação, como inundações e escorregamentos de massa, 

vêm aumentando nos últimos anos no Litoral Norte Paulista, 

segundo dados da Defesa Civil, trazendo inúmeros prejuízos 

materiais e humanos. Tendo em vista esse quadro, o presente 

estudo visa contribuir ao entendimento da questão, de maneira a 

ser um contribuinte às ações que possam minimizar as 

consequências negativas oriundas desses eventos.

Metodologia 

 Para a produção deste trabalho foi analisada a evolução da 

precipitação na região da UGRH-LN, no estado de São Paulo, 

verificando a variabilidade diária, mensal, sazonal, anual e 

interanual, utilizando a base de dados do DAEE para dezoitos 

estações pluviométricas distribuídas pelas quatro cidades 

durante um período de 35 anos, além de parâmetros estatísticos 

para espacializar os registros, tanto de precipitação total como 

para influência de anomalias e ocorrência de eventos extremos. 

Resultados e Discussão 

A partir do material produzido foi possível constatar a ocorrência de fenômenos extremos e a 

influência que anomalias climáticas causam na região, bem como a distribuição geográfica das 

chuvas, que coincidem em muitas áreas com setores de fragilidade, evidenciando pontos que 

precisam de maior atenção para se evitar a ocorrência de tais calamidades.

Conclusões 

Com base nos resultados pode-se observar que a região nordeste, que abrange a cidades de 

Ubatuba e Caraguatatuba, recebe maior quantidade de chuva, mas é também onde se verifica as 

maiores variações. Há influencia de anomalias climáticas, como o El Ninõ e a La Ninã, fazendo 

com que chova mais ou menos de acordo com sua atuação. Porém, mesmo nos anos mais secos 

a área ainda recebe muita precipitação, favorecendo a ocorrência de eventos extremos, que 

associados ao relevo acidentado e a ação antrópica desenfreada, aumenta o número de áreas de 

riscos e de fragilidade. 
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