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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo compreender o evento climático severo de tornado 
ocorrido na região de São Roque, em 06 de junho de 2016, buscando verificar suas 
principais características e os impactos causados em escala regional. Nesta 
perspectiva, a metodologia contou com dados primários e secundários de análises, 
subsidiando importantes noções acerca do clima regional, de ações para o 
planejamento e de políticas públicas preventivas e mitigadoras dos impactos, além 
da produção de um mapa técnico do fenômeno. Neste sentido, a pesquisa constatou 
que a morfogênese deste tornado deriva de frentes frias e do regime de ventos 
induzidos periodicamente nos meses de maio, junho e julho sobre a região Sudeste 
do Brasil.  No caso de São Paulo, evidenciou-se que existe um cinturão de 
municípios com incidência destes fenômenos, destacadamente Campinas, 
Indaiatuba, Itu e São Roque, inseridos numa zona climática de instabilidade 
classificada como Zona de Convergência do Atlântico Sul. Espera-se, por fim, que o 
trabalho contribua desta maneira para o conhecimento climático em escala regional, 
ilustrando a gravidade destes fenômenos e da ocorrência, bem como proporcionar 
discussões e mais conhecimento acerca do tema. 
 
Palavras-chave: Frente fria; São Roque; tornado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This work aimed to understand the severe climatic event of tornado occurred in the 
region of São Roque, on June 6, 2016, seeking to verify its main characteristics and 
the impacts caused on a regional scale. In this perspective, the methodology had 
primary and secondary analysis data, substituting important notions about the 
regional climate, actions for planning and preventive public policies and impact 
mitigation, besides the production of a technical map of the phenomenon. In this 
sense, the research found that the morphogenesis of this tornado derives from cold 
fronts and the regime of periodically induced winds in the months of May, June and 
July on the Southeast region of Brazil. In the case of São Paulo, it was evidenced 
that there is a belt of municipalities with incidence of these phenomena, notably 
Campinas, Indaiatuba, Itu and São Roque, inserted in a climatic zone of instability 
classified as Zone of Convergence of the South Atlantic. Finally, it is hoped that the 
work will contribute in this way to the climatic knowledge on a regional scale, 
illustrating the severity of these phenomena and the occurrence, as well as providing 
discussions and more knowledge about the theme. 
 

Key words: Cold Front; São Roque; twister. 
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1. INTRODUÇÃO 

No dia 6 de junho de 2016, por volta das 16 horas e 30 minutos, a região de São 

Roque, no estado de São Paulo, mais especificamente os municípios de Vargem 

Grande Paulista, São Roque, Mairinque e Ibiúna, foram atingidos por um evento 

climático severo de grandes proporções.  

A Defesa Civil da cidade de São Roque (SP) levantou os locais atingidos pelo 

evento climático. Conforme levantamento ad hoc com representantes da Defesa 

Civil, o evento iniciou-se em Vargem Grande Paulista (SP), nos bairros Portão 

Vermelho, Jardim Bela Vista, Centro e Jardim Floresta. O vento forte entrou em São 

Roque pela Vila Lino, passou por Sanvalley, Caete e Bairro do Carmo. Depois, por 

uma floresta natural, atingiu os Jardins dos Pássaros e dos Tico-Ticos, parte da rota 

do vinho na região do Canguera, Nova Canguera, bairro Cascavel, Vila Maciel, o 

entorno da rodovia Quintino de Lima e da Estrada dos Godinhos. Depois atingiu o 

bairro Sebandilha em Mairinque (SP) e teria se dissipado sobre a represa de 

Itupararanga nos limites com Ibiúna.  

Segundo o documento (Anexo III) da Defesa Civil, os estragos foram inúmeros, 

ao todo 40 mil árvores foram arrancadas ou quebradas e 500 postes caíram. A 

prefeitura da cidade de São Roque (SP) estima que os ventos passaram dos 120 

km/h. Uma morte confirmada e 11 vítimas tiveram ferimentos leves. Após o 

incidente, 126 pessoas ficaram desalojadas. 

Todos os anos eventos climáticos severos se formam em terras brasileiras, os 

números indicam que o país é um dos maiores em ocorrência de tornados no 

mundo. Entre os anos de 1990 e 2011 há registros de pelo menos 205 desses 

fenômenos meteorológicos em território nacional (CANDIDO, 2012). O estado de 

São Paulo na região Sudeste do país foi o mais atingido nesse período, seguido 

pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O estado de São Paulo é, 

portanto, líder no ranking de ocorrência de tornados. Em cidades interioranas como 

Campinas, Indaiatuba, Itu, e indo além, até a faixa litorânea, são as áreas que 

apresentam maior probabilidade de novas ocorrências de tornados1. 

Inibir a ocorrência de um tornado não está ao alcance do ser humano, mas 

                                            
1 Conforme reportagem intitulada “São Roque pode ter sido atingido por um tornado, diz 
meteorologista”, no link: http://vanderluiz.com.br/site/sao-roque-pode-ter-sido-atingido-por-um-
tornado-diz-meteorologista/.  
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estudar o fenômeno e mapear os locais de ocorrência pode ser de grande utilidade 

para a formulação de políticas públicas e definição de planos de emergência para 

que a população se proteja evitando assim a perda de vidas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O estudo é necessário para melhor entendimento dos tipos de eventos climáticos 

severos que atingem a região, suas proporções, épocas do ano em que ocorrem, 

bem como de onde vem. Com isso, criam-se condições de registros, análises e 

métodos preventivos para minimizar impactos como os que ocorreram na região de 

São Roque em junho de 2016. Com o desenvolvimento técnico, científico e 

informacional, eventos climáticos podem ser previstos e a população mais bem 

preparada para enfrentá-los. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi compreender a morfogênese de tornados, bem 

como o evento do dia 06 de junho de 2016, suas consequências e possíveis atitudes 

preventivas dos impactos destes eventos climáticos na região de São Roque.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar estudo de caso acerca do evento severo de tornado, cuja incidência foi 

datada em São Roque em 06/06/2016; 

 Mapear a área atingida, compreendendo os fatores de seu desenvolvimento; 

 Correlacionar os impactos antes e depois do fenômeno; 

 Subsidiar alternativas e ações de redução dos impactos causados. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Neste item são descritos o levantamento bibliográfico e os métodos de 

levantamento de dados primários e secundários empregados para desenvolver a 

pesquisa, buscando considerar todos os aspectos envolvidos. 

 

4.1. LEVANTAMENTOS DE DADOS 

Foram realizados levantamentos bibliográficos nos principais repositórios 

científicos: Directory of Open Access Journals (DOAJ), o Scientific Electronic Library 
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Online (SciELO), Dialnet, OneFile (GALE), o SciVerse ScienceDirect e Scopus 

(Elsevier), em repositórios de dissertações e teses, além de bibliotecas físicas (IFSP, 

USP, UNICAMP, UNESP). 

Outra abordagem foi o levantamento de dados primários, além de seleção e 

análise de imagens de satélite e radar, nos principais núcleos de pesquisa 

meteorológica e de climatologia: CPTEC/INPE, INMET, IAC, SINDACTA, 

destacadamente imagens do satélite geoestacionário NOAA/GOES, que serviram de 

base para traçar o desenvolvimento da frente. Estes procedimentos registram, como 

resultado parcial a geração e desenvolvimento da frente fria e a formação do tornado 

na região. Por fim houve prospecção qualitativa de informações junto a especialistas 

e as comunidades que vivenciaram o evento climático na data em questão. 

 

4.2.  MÉTODO 

A etapa inicial foi a definição do assunto, após a definição deu-se início a 

coleta de dados que apresentassem as condições especificas e os argumentos 

técnicos. Assim que todos os dados foram levantados vieram as discussões e 

análises documentais dos registros fotográficos da região de São Roque. 

Para que esta pesquisa atingisse o objetivo e as recomendações de outros 

trabalhos e normas, a metodologia baseou-se no trabalho de Ayoade (1996). Para 

elaboração desse estudo uma diversidade de dados e registros foram avaliados. A 

partir dessa avaliação, uma análise in loco foi feita a fim de compreender o 

fenômeno diante da destruição, além dos registros fotográficos.  A partir daí registra-

se cada etapa desse estudo.   

 

4.3. COLETA DE DADOS 

 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS ATINGIDAS IN LOCO 

A visita in loco no rastro de destruição deixado pela catástrofe foi importante para 

entender as causas naturais da força do vento2. 

 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO OCORRIDO 

O registro fotográfico foi uma ferramenta importante para analisar o ocorrido e 

suas consequências. E ainda observar o antes e o depois através do esforço, da 

solidariedade como fonte de motivação para reconstruir o que se havia perdido. 

                                            
2Os pontos obtidos através de diversas referências foram inicialmente marcados no Mapa da APA 
Itupararanga, que segue como ANEXO II.  
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 COMPARAÇÃO COM O OCORRIDO E A ATUALIDADE  

A compilação de dados foi importante para comparar questões como: o fenômeno 

e o resultado; o registro da imprensa local, regional e nacional e os depoimentos de 

moradores. E atualmente com análise de imagens de satélites e trabalhos de 

campo.  

 REGISTRO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - AD HOC 

Diálogos realizados com especialistas do IFSP/SRQ, USP e servidores de 

diferentes secretarias municipais de São Roque para melhor compreender e situar o 

fenômeno. Cabe ainda destacar visita técnica ao Cindacta 1 no Destacamento de 

Controle do Espaço Aéreo: São Roque/SP (DTCEA), realizada no primeiro semestre 

do ano de 2018.  

 CRUZAMENTO DE DADOS TÉCNICOS COM O OCORRIDO 

Através dos órgãos oficiais o acompanhamento dos resultados foi feito a fim de 

avaliar a detecção das frentes frias. Para isso, foram utilizadas cartas sinóticas do 

Serviço Meteorológico Marinho – SMM (Marinha do Brasil) e as figuras do 

monitoramento dos sistemas frontais disponibilizadas no Climanálise do Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Existem diversos fatores que influenciam diretamente o clima. Ayoade (1996) 

apresenta como elementos e fatores climáticos globais: radiação, pressão, umidade, 

latitude, altitude, massas de água, relevo, vegetação, movimento do ar e 

precipitações. 

 

5.1. ATMOSFERA TERRESTRE 

A atmosfera se modifica significativamente nas suas características 

dependendo da localização. Mudanças ocorrem tanto na temperatura, como na 

pressão e umidade, considerando os fatores supracitados. Além disso, existem 

distintas camadas ou zonas na atmosfera, onde cada uma delas possui algumas 

características próprias. 

 
A atmosfera, palco dos eventos meteorológicos pode ser descrita 
como uma camada fina de gases, sem cheiro, sem cor e sem gosto, 
que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos. 
Ela é composta de gases que se encontram junto à superfície 
terrestre, tornando-se rarefeitos e desaparecendo com a altitude. A 



16  

 

atmosfera alcança uma altura (espessura) de cerca de 800 a 1.000 
km, ligando-se à Terra pela Força da Gravidade. Caracteriza-se 
ainda por apresentar uma espessura menor na região equatorial e 
maior sobre os pólos, em função da forma característica do planeta 
(Geóide) (AYOADE, 1996 pg.7). 
 

5.1.1. Pressão Atmosférica 

As moléculas de ar, na sua maioria de oxigênio e de nitrogênio, exercem peso 

sobre a superfície devido a gravidade que influi sobre elas. De acordo com Soares e 

Batista (2004), o ar atmosférico tem peso, que se manifesta sob a forma de pressão 

exercida pela atmosfera em todas as direções, especialmente sobre a superfície 

terrestre. A pressão atmosférica altera-se em virtude da temperatura, da latitude e 

da altitude (AYOADE, 1996). O deslocamento dentro da atmosfera e as 

temperaturas influem diretamente sobre a pressão. 

 

5.2.  MOVIMENTO DE AR 

Segundo Ayoade (1996), há quatro principais fatores que controlam o 

movimento horizontal do ar próximo à superfície terrestre: 

 A força de gradiente de pressão: geralmente é responsável por acelerar uma 

porção de ar a partir de uma região de alta pressão atmosférica para uma região de 

baixa pressão, resultando em vento, isto é a aceleração do ar devido à diferença de 

pressão (a força por unidade de massa). 

 A força de Coriolis: surge como consequência de observarmos os 

movimentos do ar num sistema de coordenadas não inercial, isto é, um sistema de 

coordenadas fixo sobre a superfície, que gira com ela. 

 A aceleração centrípeta: Quando um corpo efetua um Movimento Circular, 

este sofre uma aceleração que é responsável pela mudança da direção do 

movimento, a qual chamamos aceleração centrípeta, assim como visto no 

movimento circular uniforme (MCU), ou seja, sempre que um corpo descreve uma 

trajetória circular, atua sobre ele uma força que tende a mudar sua direção. 

 A força de fricção: É uma força tangencial à trajetória e tem sempre sentido 

contrário ao movimento ou à sua tendência e que surge devido à rugosidade 

(reentrâncias e saliências muitas vezes microscópicas) que surgem entre as 

superfícies que estão em contato. 
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5.3. MASSAS DE AR E A PRODUÇÃO DE FRENTES 

Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), uma massa de ar refere-se a uma 

unidade aerológica, ou seja, uma porção da atmosfera, de extensão considerável, 

com características térmicas e higrométricas homogêneas.  Há quatro tipos básicos 

de massas de ar, resultantes da combinação entre temperatura e a umidade do ar: 

Quente e úmida, formada nas baixas latitudes, na Zona Equatorial-tropical sobre os 

oceanos ou excepcionalmente, sobre a Amazônia; 2. Quente e seca formada nas 

baixas latitudes, na Zona Equatorial-tropical sobre os continentes; 3. Fria e úmida 

formada nas latitudes médias Zona Temperada sobre os oceanos e 4. Zona fria e 

seca formada sobre os continentes nas latitudes médias (zona temperada) e nas 

altas latitudes (zona polar). No Brasil as massas de ar atuantes são (Figura 01):  

 
Figura 1: Massas atuantes na América do Sul e Brasil. 
Fonte: Mendonça; Danni-Oliveira (2007). 
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- Massa Equatorial Continental (MEC) – Quente e úmida, tem origem na região 

central do estado do Amazonas. No inverno atua, principalmente, nos estados do 

Amazonas, Acre e Roraima. No verão, a área de atuação é maior, atinge os estados 

da região Centro-Oeste, e pode atingir também as áreas oeste dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. 

 

- Massa Equatorial Atlântica (MEA) - Quente e com elevada umidade, tem origem no 

Oceano Atlântico, na região da linha do Equador. Atua principalmente nos estados 

do nordeste brasileiro. 

 

- Massa Tropical Continental (MTC) - Quente e seca, tem origem no nordeste da 

Argentina, é uma massa de baixa intensidade, atingi somente os estados que fazem 

fronteira com parte do Paraguai e nos estados brasileiros que fazem fronteira com 

esses países. 

 

- Massa Tropical Atlântica (MTA) - Quente e úmida, se origina no Atlântico Sul, e 

atua no verão com mais intensidade nos estados das regiões sul e sudeste. No 

inverno, pode atingir também as regiões nordeste e centro-oeste. 

 

- Massa Polar Atlântica (MPA) - Fria e úmida, se origina na Antártida, sua ação é 

intensa no inverno. Atua principalmente, no sul e sudeste, podendo atingir o litoral 

nordestino, baixando as temperaturas e provocando chuvas. Pode atuar, no inverno, 

na região da Amazônia. 

Mais especificamente, o estado de São Paulo é atingido por 4 tipos de 

massas de ar, são elas: 

MTA – Massa Tropical Atlântica 

MPA – Massa Polar Atlântica 

MTC – Massa Tropical Continental 

MEC – Massa Equatorial Continental 

As superfícies frontais são zonas de grande queda de temperatura na 

horizontal e da umidade. Marcam uma fronteira entre o ar frio e seco como ar quente 

e úmido. No interior da depressão que fica entre a superfície frontal fria e a 

superfície frontal quente, existe o setor quente que é em formato de cunha, como 

mostra a o item b na figura 02. 
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Figura 2.  Corte transversal de uma depressão, resultando em pancadas de chuva, aguaceiros e 
mudanças rápidas da velocidade e direção do vento. 
Fonte: Ayoade (1996, p.105). 
 
 A oclusão seria o final da depressão frontal, que é quando o ar frio atrás da 

superfície frontal fria atinge o ar frio à frente da superfície frontal quente. Ocorre a 

formação de nuvens estratificadas de pequeno desenvolvimento na frente quente, 

devido ao ar quente que sobe. Essas nuvens causam precipitações contínuas. Essa 

frente quente tem declive vertical suave.  

 Na região da frente fria, o ar úmido e quente sobe, ela é mais inclinada que a 

frente quente, isso favorece o desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus e a 

ocorrência de chuvas fortes. As Frentes são zonas limites que separam massas de 

ar de propriedades diferentes. Quando uma massa de ar quente prevalece e faz com 

que uma massa de ar frio recue, formam-se as frentes quentes, que geralmente 

possuem elevadas temperaturas e bastante umidade. Quando a massa de ar fria é 

que provoca o recuo de uma massa de ar quente, formam-se então as frentes frias, 

provocando rápidas quedas de temperatura, com chuvas e trovoadas que podem ser 

bem rápidas, dependendo da velocidade com que a frente fria se desloca, como 

evidencia a Figura 2 anterior. Existem, portanto, dois tipos de frentes: a quente e a 

fria. Ayoade (1996) define-as:  

                                    
A frente quente é a zona onde há um resvalar ativo do ar quente 
mais leve sobre o ar frio mais denso. A frente fria é a zona onde há 
uma ascensão forçada do ar quente sobre o ar frio, como resultado 
da penetração da cunha do ar frio provocando ascensão do ar 
quente (AYOADE, 1996, p. 103).  
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No inverno, a MPA é extremamente atuante no Brasil, que aliada a diminuição 

da quantidade de energia solar no hemisfério sul, leva o país a baixas temperaturas, 

inclusive estendendo-se aos limites da região Norte pelo fenômeno da friagem 

(figura 03). No Sudeste, a MPA encontra barreiras físicas, geográficas, como o 

sistema de relevo, ou massas mais quentes e úmidas oriundas do Atlântico.  

Esta massa é responsável pela criação do sistema de frentes, 

destacadamente a Frente Polar Atlântica (FPA), causando anualmente episódios 

meteorológicos severos, como geadas, vendavais, pancadas de chuva com 

granizos, além do objeto de estudo: os tornados. 

  
Figura 3: Avanço da FPA na América do Sul, evidenciando sua expansão e difusão em todo a região 
Sudeste do território brasileiro. 
Fonte: Mendonça; Danni-Oliveira (2007). 
 
 
5.4. MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Mudanças climáticas basicamente são alterações que ocorrem na atmosfera 

pelo acúmulo de gases de efeito estufa, essas alterações causam a mudança do 

clima, com o aumento da temperatura na atmosfera terrestre, causando 

desequilíbrio e com isso aumentos de secas e chuvas, quando comparado aos 

níveis históricos. 

Segundo o protocolo de Kyoto sete gases são os grandes causadores desses 

aquecimento e devem ser diminuídas as suas emissões, são eles o Dióxido de 

Carbono, Metano, Clorofluorcarbonetos, Óxido nitroso, Hidrofluorcarbonetos, 

Perfluorcarbonetos, Hexafluoreto de enxofre. Um outro gás de efeito estufa é o 

vapor de água.  
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Foi verificado que o aumento dos gases acompanhou o desenvolvimento da 

humanidade mais precisamente após a revolução industrial, a queima de 

combustíveis pelo homem está sendo visto como o grande causador do aumento 

desses gases. 

 
5.5. NUVENS  

Nuvens são formações de pequenas gotículas de água e ou pequenos cristais 

de gelo, no ar. Se formam quando o vapor que está dissipado na atmosfera se 

condensa ou solidifica formando as nuvens, vapor esse que vem da água disposta 

na superfície terrestre, que com o calor se vaporiza e sobe fazendo a umidade do ar. 

A definição dos tipos de nuvem foi criada pelo inglês Luke Howard no ano de 1803. 

O sistema de classificação veio a ser aperfeiçoado por Ralph Abercromby em sua 

publicação “Princípios da previsão por meio de gráficos climáticos” em 1887 e por 

Hugo Hildebrand Hildebrandsson que realizou as observações de nuvens para 

estudar as correntes de ar em diferentes altitudes e foi um dos compiladores do 

International Cloud Atlas (1896) que foi o primeiro trabalho do gênero. O quadro 1 

mostra como obra prima, a nomenclatura da formação de nuvens e o sistema de 

classificação das nuvens desenvolvido por Luke Howard.    

 

Quadro 1: Classificação das nuvens 
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Quadro 1: Classificação das nuvens (Continuação) 

 
Fonte: IAG/USP – adaptado de WMO 
 
 A denominação das nuvens é necessária para sequência do estudo pois a 

formação dos eventos vem de uma nuvem, a Cumulonimbus (Cumulonimbo), dessa 

formação que temos a formação de tornados e microexplosões. 

 

5.6. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS 

Eventos climáticos ocorrem na atmosfera a todo momento, devido a dinâmica 

dela, e em alguns casos esses eventos são de grandes proporções ou extremos. 

Com o tempo, as atividades antrópicas promovem alterações climáticas que 

acabam por intensificar e ocorrer com maior frequência esses eventos.  

 
5.7. MICROEXPLOSÃO 

As microexplosões são formadas por correntes de ar que descem da base da  

nuvem e atingem violentamente o solo, causando grandes estragos. A velocidade 

desses ventos que descem atinge velocidades superiores a 90km/h e se concentram 

em um ponto formando um grande impacto que causa destruição no local com 

destroços geralmente alinhados em uma direção.  

Existem dois tipos de microexplosão, a Molhada retratando o caso da 

formação em Campinas (Figura 4) ocorrido um dia antes (05/06/2016) em relação ao 

evento de tornado em São Roque (06/06/2016), e a Seca (Figura 5). Na figura 4 

vemos a nuvem Cumulonimbus e a formação característica da microexplosão 

molhada, que acontece com vento e chuva. 
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Figura 4: Imagem de microexplosão em Campinas. Evento ocorrido em 05/06/2016.   
Fonte: CCST – Centro de Ciências do Sistema Terrestre – INPE.  
 
 Já a figura 5 mostra a microexplosão seca, onde somente o vento age. 

 
Figura 5: Imagem de microexplosão seca. 
Fonte: NASA. Disponível em: http://oea.larc.nasa.gov/trailblazer/SP-4216/photos/p60a.JPG. 
 
5.8. TORNADO 

Os tornados são formados através da chegada de frentes frias em regiões onde 

o ar está mais quente e instável, favorecendo o desencadeamento de uma 

tempestade, que, por sua vez, impulsiona a formação desse tipo de evento.  

Tornados são redemoinhos atmosféricos caracterizados por um espiral (figura 6), 

em forma de funil de vento, que gira em torno de um centro de baixa pressão 

atmosférica; são produzidos por uma única tempestade convectiva. Normalmente, a 

sua formação ocorre no final da tarde, pois nesse período a atmosfera apresenta 

maior instabilidade, contém em média 100 metros de extensão, e, ao contrário dos 

furacões, sua duração é de poucos minutos. 
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Figura 6: Formação de tornados. 
Fonte: NSSL/NOAA – Adaptado por CANDIDO D. H. 
 

Os tornados são comuns no Sul e Sudeste do Brasil, pois o clima, 

principalmente de São Paulo é caracterizado pelo fato de o estado ser cortado pelo 

Trópico de Capricórnio. Com isso, o principal tipo climático é o tropical atlântico, na 

maior parte do território, e o tropical de altitude, nas regiões serranas. As médias de 

temperatura anuais costumam oscilar entre 20 e 22ºC, com índices menores na 

região mais ao sul. 

No decorrer do ano duas estações distintas se apresentam compostas por 

uma estação seca e outra chuvosa, salvo na faixa litorânea em que os períodos de 

estiagem são restritos. Apesar de ocorrer o clima tropical, acontecem geadas nos 

meses de inverno, principalmente em altitudes acima de 1.200 metros. E é entre a 

transição do outono e inverno em que a ocorrência dos tornados são mais elevados, 

assim como a incidência das Frentes Frias (FPA).  

A classificação climática de KÖPEN mostra dados mensais pluviométricos e 

termométricos, característicos do estado de São Paulo que abrange sete tipos 

climáticos distintos, a maioria correspondente a clima úmido. O tipo dominante na 

maior área é o Cwa, que abrange toda a parte central do estado e é caracterizado 

pelo clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com a 

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 (CEPAGRI-UNICAMP, 2017). 
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As regiões a Noroeste, mais quentes, pertencem ao tipo Aw, tropical chuvoso 

com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18ºC. O mês 

mais seco tem precipitação inferior a 60mm e com período chuvoso que se atrasa 

para o outono. Em pontos isolados ocorre o tipo Am que caracteriza o clima tropical 

chuvoso, com inverno seco onde o mês menos chuvoso tem precipitação inferior a 

60mm. O mês mais frio tem temperatura média superior a 18°C. 

No Sul do estado aparecem faixas de clima tropical, com verão quente, sem 

estação seca de inverno, do tipo Cfa, onde a temperatura média do mês mais frio 

está entre 18°C e -3°C – mesotérmico. As áreas serranas, mais altas, das serras do 

Mar. 

 

5.9. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DA CIDADE DE SÃO ROQUE – SP 

O município de São Roque insere-se na Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (Figura 7), uma área de grande instabilidade climática, provocada pelo encontro 

de massas de ar, a geração de frentes, tornados3 e microexplosões. Caracterizada 

como uma área de atenção para eventos climáticos severos, observa-se todos os 

anos entre as mudanças de estações uma série de estragos sociais, econômicos e 

ambientais provocados.   

 
Figura 7: Imagem do Satélite Geoestacionário evidenciando a formação da ZCAS com 
predominância de nuvens e tempestades entre Sul e Sudeste do Brasil. 
Fonte: INPE-DSA-GOES13.  

                                            
3Anexo I o mapa de incidência de tornados no Brasil evidencia maior concentração destes fenômenos 
no Sul e Sudeste do Brasil, nesta última região, sobretudo em São Paulo e em um cinturão onde 
insere-se a região de São Roque.  
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Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em São Roque (Figura 

8). Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do 

clima é Cfb: clima temperado úmido com verão temperado, de acordo com Köppen e 

Geiger. Em São Roque (Tabela 1) a temperatura média é 17.9 °C. Tem uma 

pluviosidade média anual de 1391 mm. O valor de 195 mm é a diferença de 

precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias 

variam 6.6 °C durante o ano. Janeiro é o mês mais quente do ano com uma 

temperatura média de 21.0 °C. A temperatura média em julho, é de 14.4 °C. Durante 

o ano é a temperatura média mais baixa. 39 mm é a precipitação do mês Agosto, 

que é o mês mais seco. Com uma média de 234 mm o mês de janeiro é o mês de 

maior precipitação (CLIMATE-DATA, 2017). 

 
Figura 8: Climograma São Roque 
Fonte: CLIMATE-DATA (2017). In: <https://pt.climate-data.org/location/25095/> 

 

Tabela 01: Dados Climatológicos São Roque 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Temp. média (°C) 21 20,9 20,3 18,5 16,2 14,9 14,4 15,5 16,6 17,8 19,2 20,1
Temp. mínima (°C) 16,1 16,3 15,6 13,5 11 9,5 8,6 9,8 11,2 12,8 14,2 15,2
Temp. máxima (°C) 25,9 25,6 25,1 23,5 21,5 20,4 20,2 21,2 22,1 22,9 24,2 25
Chuva (mm) 234 213 159 65 54 52 44 39 73 131 129 198  
Fonte: Adaptado CLIMATE-DATA (2017). In: <https://pt.climate-data.org/location/25095/>. 

 

Conforme Sande (2018), a classificação de São Roque não é exclusivamente 

única para todo o seu território. Além disso, existem casos em que por vezes a 

classificação é considerada Cwa, pois as dimensões de baixa pluviosidade nos 

meses mais secos são ressaltadas.  
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O autor explica essas características, respectivamente, porque o clima ao Norte 

de São Roque, segundo Alvares et al. (2013), é do tipo Cfa, já quanto a questão 

entre Cwa e Cfb, que é a mais problemática do ponto de vista de classificação, 

acerca do restante do território, o autor explica o seguinte:  

 

Observa-se, portanto, que no esquema lógico estabelecido 
por Alvares et al. (2013) (...) o balanço semestral (entre 6 
meses seco e seis meses úmido), conforme explicam na 
metodologia, indica preponderância dos aspectos de 
Temperatura, com delimitação do clima Cfb com média anual 
<22ºC e média superior a 10ºC igual ou mais que 4 meses, 
perfeitamente enquadrado à média de 19,4ºC anual de São 
Roque. Porém, com pluviosidade de dois meses menos 
chuvosos com valores inferiores a 40mm. Na verdade, tanto 
junho, quanto agosto aproximam-se deste indicador, porém 
estão abaixo e indicam atipicidade e explicam o uso de 
outros tipos como o Cwa. Todavia, este último tipo não se 
adequa no indicador de temperatura quando considerado a 
necessidade da média anual ser acima de 22ºC (...), e, neste 
caso, São Roque está muito distante de um enquadramento.  

 

 A classificação de Alvares et al. (2013), é uma das mais atuais e importantes 

utilizando o modelo de Köppen para o Brasil, bem como a disponibilização de 

shapes para sistemas de informações geográficas, que auxiliam descrever, 

compreender e dar a dimensão espacial que os aspectos climáticos manifestam.  

 

6. RESULTADOS ALCANÇADOS 

As imagens do satélite GOES (Figura 9 e 10) mostram o avanço da frente e 

os registros fotográficos (Figuras 11 e 12) evidenciam as consequências com 

características típicas de tornado (por fatores detalhados mais adiante no texto).  

      
Figura 9: Satélite GOES 06/06/2016 15h00min.     Figura 10: Satélite GOES 06/06/2016 16h30min. 
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A figura de satélite (Figura 11) mostra a área antes do ocorrido, no dia 14 de 

maio de 2016. 

 
Figura 11: Área antes do ocorrido em 14 de maio de 2016. 
Fonte: GOOGLE. Google Earth. Versão 7.3.0.3832. 2017. São Roque. Acesso em: 29.11.2017. 
 

A imagem de satélite (Figura 12) na data de 07 de julho de 2016, pouco mais 

de um mês do evento, mostra o corredor formado na área de vegetação, mostrando 

um corredor formado. 

 
 Figura 12: Área de passagem do tornado em 07 de julho de 2016. 
 Fonte: GOOGLE. Google Earth. Versão 7.3.0.3832. 2017. São Roque. Acesso em: 29.11.2017 
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Figura 13: Região de passagem do tornado em 06 de junho de 2016. 
Fonte: IBGE (2019); ANA (2019).  
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Figura 14: Trajeto do tornado em 06 de junho de 2016. 
Fonte: Relatório da Defesa Civil de São Roque/SP (São Roque, 2017).  
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Figura 15: Início do Tornado próximo na cidade de Vargem Grande Paulista - SP. 
Fonte: Google Earth. Versão 7.3.0.3832. 2017. São Roque. Acesso em: 19.01.2019. 
 

 
Figura 16: Região de São Roque onde o Tornado passou próximo ao bairro de Canguera. 
Fonte: Google Earth. Versão 7.3.0.3832. 2017. São Roque. Acesso em: 19.01.2019 
 

 
Figura 17: Local onde o Tornado se dissipou na represa de Itupararanga em Ibiúna - SP. 
Fonte: Google Earth. Versão 7.3.0.3832. 2017. São Roque. Acesso em: 19.01.2019. 
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A sequência de imagens mostra o início onde houve a formação do tornado 

(Figura 15), próximo a cidade de Vargem Grande Paulista, e dissipação na represa 

de Itupararanga (Figura 17), na cidade de Ibiúna, passando por São Roque e 

Mairinque (Figura 16), totalizando aproximadamente 23.500 metros de extensão. As 

correlações feitas entre os corredores de ventos e o avanço das Frentes Frias 

periódicas mostraram que há probabilidade de novos eventos desse porte na região. 

Já havia naquele período indicativos de grande probabilidade de eventos extremos 

climáticos em razão da passagem de anomalias climáticas positivas do El Niño-

Oscilação Sul (ENOS) no ano de 2015, para anomalias negativas (La Niña) para a 

transição de estação outono-inverno para o ano de 2016 (Anexo IV).   

Depoimentos locais e registros fotográficos da região obtidos por trabalhos em 

campo ao longo do ano de 2016, especificamente nos bairros de Canguera, Carmo 

e Caetê, além de registros fotográficos e materiais da imprensa escrita, digital e 

televisiva, bem como da disponibilização de fontes diretamente com a população a 

local, mostram que nas áreas atingidas houve um resultado de destruição, vitimando 

fatalmente uma pessoa e ferindo outras nove apenas no município de São Roque. 

Nas prospecções em jornais, houve disseminação de informações incorretas 

sobre o fenômeno, antecipando que havia ocorrido o fenômeno de microexplosão. E 

que este trabalho contestou diante das evidências características de tornado, como 

extensão do fenômeno, a forma do vórtice torcendo árvores e estruturas metálicas e 

de construção, além dos relatos indicando a formação de um funil ciclônico e, por 

fim, com direção convectiva de baixo para o alto (justificado, inclusive, com animais 

de médio porte mortos sobre as copas das árvores).  

Observa-se ainda na fala dos especialistas entrevistados no período, uma 

grande probabilidade de ocorrência de tornados a cada quatro anos na região de 

São Roque, já que este insere-se no cinturão interiorano paulista de eventos 

climáticos severos. Destacando-se cidades como Campinas, Itu, Indaiatuba, Jundiaí, 

Atibaia, Jarinu e São Roque, municípios estes também atingidos por quatro 

possíveis tornados neste mesmo período em análise. Segundo os registros 

fotográficos, no dia 06 de junho em São Roque, observa-se que houve um grande 

vendaval com características de tornado, a destruição de uma fábrica de chocolate, 

onde vigas de concreto foram arremessadas, grandes arvores foram retorcidas, 

casas foram destelhadas, postes e torres retorcidas (Figura 18, 19, 20 e 21).  
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Figura 18 e 19: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Moradores da Região, 2016.  
 

           
Figura 20 e 21: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Moradores da Região, 2016. 
 

 

A consequência disso foi uma destruição de grandes proporções, causando 

graves problemas para as regiões afetadas e as cidades. O esclarecimento do 

meteorologista do Centro de Emergência da Prefeitura de São Paulo Sr. Michel 

Pantera, entrevistado pelo jornalista Vanderlei Luiz, o fenômeno ocorrido na região 

de São Roque deixa um rastro de destruição e tem características que apontam para 

um “tornado”. Analisando o evento destruidor e devastador considera-se de suma 

importância maiores estudos e previsões que indiquem possíveis acontecimentos da 

mesma magnitude, com o apoio de órgãos técnicos como o INPE, auxiliando com 

sinais de alerta os municípios pequenos, grandes, ou médios como São Roque.  

As imagens retratam a fragilidade humana diante da catástrofe e do rastro 

destruição deixando pessoas desoladas e inconformadas em relação a perda de 

seus bens materiais e da ocorrência de mortes (Figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 

29). 
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Figura 22: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
 
 

 
Figura 23: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
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Figura 24: Estragos na Estrada do Vinho – Rua Antônio Silvino de Camargo, Bairro Canguera. São 
Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
 

 
Figura 25: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
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Figura 26: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
 

 
Figura 27: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
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Figura 28: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
 
 
 

 
Figura 29: Estragos na Estrada do Vinho – Bairro Canguera, São Roque (06/06/2016). 
Fonte: Rosana Ramalho Ferreira, 2016. 
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Sendo assim, em sua maioria, praticamente tudo se reestabeleceu com 

atitudes solidarias, de forma geral, com resultados satisfatórios na reconstrução, 

tanto por meio de ações da defesa civil e outros órgãos da prefeitura municipal, 

como da própria natureza que foi se reconstituindo após o ocorrido. Cabe destacar a 

importância do registro fotográfico por moradores de diversos ângulos e o papel da 

imprensa em entender esse fenômeno histórico ocorrido em São Roque, bem como 

o papel do gestor ambiental em atentar o caso para predileções futuras e uma 

atuação mais preventiva, mitigadora e corretiva dos impactos causados 

esporadicamente por eventos climáticos extremos. 

 

7. AS FUNÇÕES DOS TÉCNICOS 

7.1. GESTOR AMBIENTAL  

O gestor ambiental tem um papel importante na defesa do ambiente, tanto na 

parte da educação ambiental conscientizando a população em diminuir a emissão de 

gases do efeito estufa como buscar alternativas limpas para substituir os grandes 

poluentes usados. O papel do gestor ambiental vem crescendo conforme aumenta a 

degradação dos habitats, com o passar dos anos verifica-se uma enorme destruição 

causada pelo homem no planeta, e com isso temos graves problemas que vão se 

agravando e mudando tudo ao nosso redor, ai que entra o gestor ambiental, cada 

vez mais necessário para amenizar e em alguns casos remediar os danos causados.  

Por meio de conscientização da população, empresas e governos, isso se faz 

na forma de divulgação de dados como o novo relatório do Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas em português de 2018 que diz que deve-se limitar em 1,5°C o 

aquecimento em relação aos valores medidos antes da revolução industrial, esse 

seria um cenário a se ser atingido. O gestor entra nesse momento também em 

buscar formas junto a empresas para que se gere menos gases e se mantenha os 

lucros, pois um dos grandes problemas seria que para diminuir essa emissão teria 

de ser investido grandes quantias para tal, ou até a diminuição da produção, o que 

vai contra o comércio mundial que tem metas cada vez mais ambiciosas ano após 

ano. 

 O gestor tem um grande desafio nos próximos anos, o de produzir mais limpo, 

sem prejuízos as empresas e governos, sem grandes gastos.  
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7.2. DEFESA CIVIL 

Segundo a  Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do estado do 

Paraná (2019), pode-se definir a Defesa Civil como o conjunto de medidas 

permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as consequências dos eventos 

desastrosos e a socorrer e assistir as populações atingidas, preservando suas vidas, 

limitando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social. A 

defesa civil tem papel importante nesses casos de eventos severos atmosféricos, 

tendo de trabalhar para, se não prevenir, dar o apoio necessário após o ocorrido, 

melhor seria se tivessem informações que antecipassem tais fenômenos, podendo 

diminuir em muito os casos de ferimentos e mortes, já que os eventos seriam 

impossíveis de cessar, mas poderiam diminuir caso não ocorressem mudanças 

climáticas.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados da defesa civil nacional revelam preocupante frequência de eventos 

climáticos extremos no Brasil, como seca e estiagem, inundações, deslizamento e 

ventos fortes. Também são incluídos nesse grupo as ondas de frio e calor. 

Decorrente a isso há de se considerar a variabilidade dos índices pluviométricos e 

de temperatura no município de São Roque, segundo os dados do IAC, que podem 

explicar algumas situações de emergência, como por exemplo a variabilidade de 

chuvas, ocasionando problemas ambientais e sociais. Isto também resulta em 

situações de medo e impotência frente aos eventos climáticos severos não 

detectados pelos órgãos responsáveis e, na maioria dos casos, sem uma estratégica 

eficiente de acolhimento e de auxílio efetivo.  

Embora o município de São Roque tenha um radar capaz de observar e 

prever com algumas horas de antecedência eventos climáticos antes do ocorrido, no 

caso da ocorrência do tornado, a manutenção dos aparelhos não permitiu a 

prevenção antecipada. Além disso, a leitura dos dados e informações é realizada 

externamente, o que requer um tempo e um processo que não contribuem 

efetivamente para a antecipação e gestão dos fenômenos em escala local.  

Especificamente a sociedade civil com registro fotográfico, a imprensa e a mídia 

digital que produziram vários apontamentos do evento (inclusive, questionando 

possibilidades de ter ocorrido microexplosão ou tornado), foram cruciais para 
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fundamentar parte do trabalho de pesquisa aqui desenvolvido.   

De forma geral, em ampla escala, os resultados climáticos do mês de junho 

de 2016 foram alarmantes no estado de São Paulo, e São Roque fez parte desses 

dados registrando um rastro de destruição atravessando o mapa do município, 

inclusive atingindo especificamente quatro municípios: Vargem Grande Paulista, São 

Roque, Mairinque e Ibiúna. Mapa esse desenvolvido pela pesquisa a partir de 

imagens de satélites, trabalhos em campo, dialogando com a população e visitando 

os pontos mais atingidos, bem como de amplo levantamento dos relatórios técnicos 

gerados pelo município a partir da Defesa Civil e outros órgãos que atuaram na 

resolução dos problemas gerados. Trata-se de uns maiores tornados já registrados 

na região, com aproximadamente 25 quilômetros de desenvolvimento e com 

perímetro de aproximadamente 280 metros de largura do corredor de atuação.  

No caso de São Roque, os pontos geograficamente atingido e registrados 

pela Defesa Civil, além de parcialmente constatados pelas metodologias 

supracitadas, foram: Vila Maciel, Nova Canguera, Cascavel, Sorocamirim, Centro de 

Canguera, Trecho da Rodovia Quintino de Lima, Estrada do Morita, Estrada dos 

Godinhos, Estrada do Sorocamirim, Rua Benedito de Moraes Góes, Estrada Rincão 

Azul, Rua Silvério Francisco Leite, Rua Luiz Vaz, Estrada do Carmo, Rua Martinho 

Xavier Fernandes, Estrada do Barrocão, Sítio Pinheiro, Estrada dos Feirantes e na 

região do Caetê, Vila Lino, Sun Valley, Vale dos Pássaros, Tico-Tico e Coopertec. 

Considera-se que as ações da defesa civil local foram eficazes no que diz 

respeito ao registro técnico dos problemas desencadeados e ações corretivas pós-

evento. Os dados da catástrofe foram rigorosamente quantificados, como o total de 

362 pessoas afetadas, sendo 160 pessoas desalojadas em abrigo em casa de 

familiares e amigos e 7 pessoas foram para abrigo público. Além disso, 36 casas 

foram totalmente destruídas, com 12 vítimas feridas, sendo uma fatal. A Defesa Civil 

apontou o desespero diante de um evento climático inesperado no município, que 

após 11 dias do tornado muitas famílias residentes em lugares de difícil acesso 

ficaram sem água, sem luz e sem comunicação, principalmente pela queda de 500 

postes de energia elétrica e aproximadamente 40.000 árvores nativas que atingiram 

residências, prédios empresariais e públicos. Fato este que despertou a 

necessidade de estudos e melhor compreensão dos fenômenos climáticos extremos 

na região, bem como a urgência de sistemas preventivos e de alerta nestes casos.  
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Os cálculos do prejuízo causado no município foram da ordem de R$ 19,75 

milhões, decorrente de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) 

destinados ao socorro e assistência da população e R$ 15.450.000,00 (quinze 

milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) para o restabelecimento da normalidade 

nas áreas atingidas. A justificativa desses gastos é decorrente do fornecimento de 

água, alimentação, colchões, cobertas e roupas aos desabrigados, recuperação de 

vias públicas, recolhimento de entulho e árvores, remoção de lixo e animais mortos, 

recuperação de danos a próprios municipais e reinstalação de sinalização viária, 

dentre outros serviços.  

Após o minucioso relatório da Defesa Civil o município numa ação 

administrativa decretou situação de emergência que permite desapropriação “em 

áreas de risco intensificado de desastre” e também a possibilidade de dispensa 

de licitação “para os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de 

resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 

reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 

máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 

caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos”4. 

Por fim, a análise dos fatos mostra que a população não está preparada para 

agir nessas situações, e com isso a necessidade de formulação de educação 

ambiental, além de métodos de evacuação, alertas e treinamentos para população 

estar preparada para se portar em uma situação de grande impacto como são 

eventos climáticos severos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Parte do decreto de situação de emergência pós-tornado São Roque (2016), integralmente anexado 
ao TCC (ANEXO III).  
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ANEXOS 

 
 I - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS TORNADOS - PERÍODO DE 1990 A 2010 

 

 
Distribuição espacial dos tornados considerados entre os anos de 1990 a 2010. 
Fonte: CANDIDO, D. H. (2012) 
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II. MAPEAMENTO EM CAMPO DO EVENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MAPEAMENTO EM CAMPO DO EVENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA 
Fonte: Plano de Manejo da APA Itupararanga 
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III. DECRETO DE EMERGÊNCIA PÓS-TORNADO SÃO ROQUE (2016). 
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IV. NOTÍCIAS NA IMPRENSA 
 

 
 
 

 


