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RESUMO 

Esta pesquisa aborda a relação entre clima e turismo na perspectivada climatologia 
geográfica. O trabalho inicia com uma reflexão sobre os fundamentos teórico-práticos 
da relação clima x turismo (clima como fator e recurso turístico, influência do tempo e 
do clima no desenvolvimento turístico) e sobre as tipologias do turismo. Definido como 
foco do estudo o turismo de sol e praia, buscou-se inicialmente na literatura, 
referências teórico metodológicas para avaliar a potencialidade turística do meio 
atmosférico em diferentes escalas espaciais, do regional ao local, com o objetivo de 
realizar-se um estudo de caso: a avaliação do potencial climático-turístico do litoral do 
Rio Grande do Sul. O trabalho parte de uma caracterização da área de estudo e 
apresenta diferentes recortes espaciais previamente propostos para esta área no 
intuito de contribuir para um zoneamento do clima como recurso para o turismo. A 
avaliação do potencial climático-turístico se alcança através de três diferentes 
aproximações metodológicas: a) aplicação do método do tipo climático anual, b) 
aplicação de índices climático-turísticos, e c) aplicação do método dos tipos de tempo 
proposto por Besancenot, Mounier e Lavenne (1978) para os meses em que são, 
tradicionalmente, de veraneio. As primeiras análises, baseadas em médias e totais 
mensais, indicaram condições mais favoráveis ao turismo de sol e praia na estação 
estival no litoral médio e sul do estado; contudo, a terceira análise, baseada em dados 
diários , mostrou que, apesar do litoral médio e sul apresentar, no geral, menos dias 
com precipitação que o litoral norte, há nos setores médio e sul mais dias de vento, o 
que torna o lazer a beira mar menos agradável. Como fatores estáticos do clima, o 
estudo comprova o efeito da escarpa do Planalto Arenito-Basáltico como diferenciador 
do clima no litoral norte, já o efeito da presença de grandes corpos d’água interiores 
no litoral médio e sul merecem ainda estudo mais detalhado.  

 

Palavras chave: Clima; turismo de sol e praia; tipos de tempo 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research addresses the relationship between climate and tourism. The work 
begins with a reflection on the theoretical and practical foundations on the relationship 
between climate x tourism (climate as a tourist factor and resource, influence of time 
and climate on tourism development) according to the type of tourism. After defining 
the research focus on sun and beach tourism, we initially sought, in the literature, 
theoretical and methodological references to assess the tourist potential of the 
atmospheric environment at different spatial scales, from regional to local. The work 
starts from a characterization of the study area and presents different space units 
previously proposed for this area to contribute to a zoning of the climate as a resource 
for the tourism. In the sequence, secondary INMET data were used to investigate the 
climatic-tourist potential through three different methodological approaches: a) 
application of the annual climate type method, b) application of climatic-tourism 
indexes, and c) application of the weather types method proposed by Besancenot, 
Mounier and Lavenne (1978) restricted to the months when summer holidays 
traditionally take place. The first analyzes, based on monthly averages and totals, 
indicated more favorable conditions for sun and beach tourism in the summer season 
on the middle and south coast of the state; however, the third analysis, based on daily 
data, showed that, despite the medium and south coast presenting, in general, fewer 
days with precipitation than the north coast, there are more days of wind in the middle 
and south sectors, which makes leisure the sea less pleasant. Considering the static 
factors of the climate, the study proves the effect of the escarpment on the north coast 
as the main differentiator of the beach climates along the coast in this province. The 
effect of the presence of large inland water bodies in the middle and south coast merit 
further study. 

 

Key-words: Climate; beach tourism; weather types.  



Índice de figuras 

Figura 1-Localização e sistemas de depósitos de origem da Planície Costeira do Rio Grande 

do Sul .................................................................................................................................. 17 

Figura 2– Mudança marcante do relevo entre o litoral sul e norte do Rio Grande do Sul. .... 18 

Figura 3– Mapa de localização do litoral do Rio Grande do Sul e sua divisão...................... 20 

Figura 4– Tipos climáticos do Rio Grande do Sul, segundo Köppen. ................................... 22 

Figura 5– Temperatura média mensal (°C) para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar para o período da NC 1981-2010. ........................................................................... 23 

Figura 6– Climograma de Torres (NC1981-2010). ............................................................... 25 

Figura 7– Climograma de Rio Grande (NC1981-2010). ....................................................... 25 

Figura 8– Climograma de Santa Vitória do Palmar (NC1981-2010). .................................... 25 

Figura 9– Precipitação média (mm) de acordo com a NC1981-2010 para Torres, Rio Grande 

e Santa Vitória do Palmar. ................................................................................................... 26 

Figura 10– Variação da temperatura média anual para o litoral sul com cenários de 

concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. ................................................................ 27 

Figura 11 – Variação da temperatura média anual para o litoral sul com cenários de 

concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100 ................................................................. 28 

Figura 12– Variação da precipitação acumulada anual para o litoral sul com cenários de 

concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. ................................................................ 29 

Figura 13 – Variação da precipitação acumulada anual para o litoral norte com cenários de 

concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. ................................................................ 29 

Figura 14 – Relação entre os elementos do tempo e do clima e o turismo de sol e praia .... 37 

Figura 15 – Proposição de Besancenot para a identificação dos tipos de tempo para turismo 

costeiro. ............................................................................................................................... 43 

Figura 16 – Formato da disposição dos dados brutos na tabela de Torres. ......................... 51 

Figura 17 – Organização da tabela contendo os cálculos dos limiares definidos por Köppen.

 ............................................................................................................................................ 52 

Figura 18 – Organização da tabela para a classificação do Tipo Climático Anual. ............... 53 

Figura 19 – Esquema da tabela montada para a classificação dos índices propostos a partir 

dos dados mensais. ............................................................................................................. 56 

Figura 20 – Esquema de classificação dos tipos de tempo proposto por Besancenot et al. 

(1978). ................................................................................................................................. 57 

Figura 21 – Amostra da tabela de classificação da tipologia de Besancenot et al. (1978). ... 58 

Figura 22 – Formatação condicional para definição do tipo de tempo diário. ....................... 59 

Figura 23 – Participação dos TCA de cada estação para o período da NC 1981-2010. ....... 61 

Figura 24 – Participação dos TCA para a estação de Torres. .............................................. 62 

Figura 25 – Participação dos TCA para a estação de Porto Alegre. ..................................... 62 

Figura 26 – Participação dos TCA que puderam ser classificados para a estação de Rio 

Grande de acordo com a NC 1981-2010. ............................................................................ 63 

Figura 27 – Participação dos TCA que puderam ser classificados para a estação de Santa 

Vitória do Palmar de acordo com a NC 1981-2010. ............................................................. 63 

Figura 28 - índice Beach Climate Index ............................................................................... 65 

Figura 29 – Distribuição das classificações dos tipos de tempo diário. ................................ 77 

Figura 30- Legenda descritiva dos tipos de tempo de verão (dezembro a março). .............. 78 

Figura 31– Distribuição dos tipos de tempo diário para os cinco balneários. ....................... 79 
   



 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1 - Estações meteorológicas de referência. ...................................................................... 47 

Tabela 2 – Índice Poulter para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. ...................... 71 

Tabela 3 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Poulter das estações 

analisadas............................................................................................................................................ 71 

Tabela 4 – Índice Fergusson para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. ................ 72 

Tabela 5 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Fergusson das 

estações analisadas. ......................................................................................................................... 73 

Tabela 6 – Índice Hughes para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. ..................... 73 

Tabela 7 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Hughes das estações 

analisadas............................................................................................................................................ 74 

Tabela 8 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação 

de Torres.............................................................................................................................................. 74 

Tabela 9 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação 

de Rio Grande. .................................................................................................................................... 74 

Tabela 10 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação 

de Santa Vitória do Palmar. .............................................................................................................. 75 

Tabela 11 – Correlação entre a classificação dos índices com a precipitação para cada 

estação. ................................................................................................................................................ 75 

Tabela 12 – Correlação entre a classificação dos índices com a insolação para cada 

estação. ................................................................................................................................................ 75 

Tabela 13 – Mínimos e máximos da classificação do BCI para as três estações analisadas.

 ............................................................................................................................................................... 66 

Tabela 14 – Média mensal e geral dos índices BCI para as três estações analisadas. ......... 66 

Tabela 15 – Precipitação total no período, média mensal para o período e Correlação entre 

a classificação dos índices mensais do BCI com a precipitação mensal de cada estação. .. 67 

Tabela 16 – Índices SMCI encontrados para o período comparados ao TCA anual. ............. 69 

Tabela 17 – Mínimas, máximas e médias do índice SMCI para Torres, Rio Grande e Santa 

Vitória do Palmar. ............................................................................................................................... 70 

Tabela 18– Média do índice SMCI para os verões de 2005 a 2012. ......................................... 70 

 

Índice de equações 

 

Equação 1 - Beach Climate Index (BCI) .............................................................................. 54 

Equação 2- Summer Comfort Index (SCI) ............................................................................ 54 

Equação 3- Sarramea Marine Climatic Index (SMCI). .......................................................... 54 

Equação 4- Índice de Poulter = 10T + S/6 - R/5 ................................................................... 55 

Equação 5 -Índice de Fergusson = 10Tx + S/3 - R/5 ........................................................... 55 

Equação 6- Índice de Hughes = Tx + S/22 - RD/5 ............................................................... 55 

Equação 7- Equação de Tétens ........................................................................................... 56 

Equação 8- Fórmula para cálculo da umidade relativa do ar................................................ 57 

Equação 9- Fórmula criada para definir o tipo de tempo diário ............................................ 58 

 



Sumário 
 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 10 

1.1 Objetivos .............................................................................................................. 12 

1.1.1 Objetivo geral .................................................................................................................... 12 

1.1.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 12 

1.2 Justificativa .............................................................................................................. 12 

2 A ÁREA DE ESTUDO .................................................................................................................... 15 

2.1 Uma origem peculiar ................................................................................................ 15 

2.2 Diferenciação de áreas e os setores do Gerenciamento Costeiro ........................ 19 

2.3 Diferenciações segundo as classificações climáticas e normais climatológicas 21 

2.4 Mudanças previstas para este clima no futuro ...................................................... 26 

3 RELAÇÃO CLIMA X TURISMO –TEORIA E MÉTODOS ....................................................... 31 

3.1. Turismo e clima ....................................................................................................... 31 

3.2 A análise do clima com vistas ao turismo .............................................................. 36 

3.2.1 Classificação do clima por tipo climático anual (TCA) ................................................ 39 

3.2.2 Índices climáticos para o turismo de sol e praia .......................................................... 40 

3.2.3 Classificação dos tipos de tempo para o turismo de sol e praia ............................... 42 

4- RELAÇÃO CLIMA x TURISMO – MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 ............................................................................................................................................................... 46 

4.1 Materiais .................................................................................................................... 46 

4.1.1 Materiais para análise espaciais .................................................................................... 46 

4.1.2 Materiais para análise climática ..................................................................................... 46 

4.2 Procedimentos metodológicos ............................................................................... 49 

4.2.1 Organização de dados ..................................................................................................... 50 

4.2.1. Definição dos índices de variabilidade anual (TCA) e de mudança climática ....... 50 

4.2.2 Definição dos índices mensais para o turismo de sol e praia ................................... 53 

4.2.3 Classificação do tipo de tempo diário ............................................................................ 56 

5 O CLIMA DO LITORAL DO RS NA PERSPECTIVA DO TURISMO DE SOL E PRAIA ... 60 

5.1 Os Tipos climáticos anuais de 1981 a 2010 ............................................................ 60 

5.2 Resultados da aplicação dos índices climáticos ................................................... 65 

5.3 Distribuição espaço-temporal dos tipos de tempo em verões recentes .............. 76 

5.4 Regionalização do litoral quanto ao clima para turismo de sol e praia ................ 80 

6. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 83 

6. REFERENCIAS .............................................................................................................................. 87 



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O turismo de sol e praia, tem contribuído para a crescente importância da 

atividade turística. O culto do “sol/mar” tem dado ensejo a uma exaustiva exploração 

das potencialidades das condições atmosféricas mais propícias à recreação litorânea.  

O Rio Grande do Sul é o estado localizado na porção mais meridional do Brasil, 

condição que o diferencia no contexto macroclimático do país. Pela posição 

subtropical, apresenta características mesotérmicas, maior amplitude térmica anual e 

chuvas distribuídas ao longo de todo o ano, sem a ocorrência de período seco 

definido. Com relação ao regime climático, pode-se dizer que os sistemas polares são 

os grandes dinamizadores do clima regional, em interação com os sistemas tropicais.  

Além de ser o estado mais meridional do Brasil e, por conta disso, apresentar 

condições climáticas menos tropicais, é costumeiramente lembrado pelas atividades 

desenvolvidas no interior do estado e que personificam a identidade gaúcha: a lida de 

campo, a variada agricultura, a história territorial da fronteira, etc. Entretanto, para a 

formação histórico-cultural do Rio Grande do Sul, a porção litorânea é de fundamental 

importância visto que foi porta de entrada para os acontecimentos que moldaram as 

atividades econômicas e culturais deste estado.  

Atualmente, se encontram incorporadas a este território, importantes ligações 

(rodoviárias, fluviais e marítimas) com outros estados e países vizinhos, mas o que 

mais se destaca é que, dos anos 1970 em diante, nesta porção do estado, se 

ampliaram em número e em população, tanto temporária quanto permanente, as 

cidades voltadas para o turismo costeiro. Apesar desta intensificação do uso e de 

ocupação do solo pela expansão do turismo de sol e praia, ainda não se realizaram 

estudos referentes a dimensão do potencial climático para o turismo desta faixa 
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litorânea.  Os estudos existentes se voltam para a oferta turística ou à monitoramento 

do número de visitantes e dos gastos por estes efetuados, mais especificamente ao 

litoral norte do deste estado. 

Pela sua posição latitudinal esta faixa litorânea situa-se na zona de clima 

subtropical úmido, da porção leste dos continentes da zona temperada dos 23.5° aos 

35.0° de latitude norte e sul (Belda et al., 2014). As classificações climáticas 

usualmente utilizadas, baseadas em médias de 30 anos, como as de Köppen, 

Trewartha, Thornthwaite (MACHADO, 1950; MOTA, 1951, CAMARGO,1991; MALUF, 

2000; MATZENAUER, RADIN e ALMEIDA, 2011), distinguem no máximo dois tipos 

climáticos para o litoral do Rio Grande do Sul. As classificações climáticas sempre 

tiveram uma perspectiva mais relacionada a produção agrícola e não a outros usos, 

como este ao qual este litoral está servindo, o turismo de sol e praia.   

Jorge e Mendonça (2009) já afirmavam mediante análises de temperatura e 

precipitação a diferenciação térmica existente na fachada sul do Atlântico, entre o 

norte do estado do Paraná e o sul do Rio Grande do Sul, onde as condições 

meteorológicas apresentam decréscimo de temperatura de acordo, com a 

meridionalidade e com a altitude. Outros fatores estáticos do clima neste litoral, como 

efeito do relevo e da presença das lagoas e lagunas, ainda estão por ser melhor 

explorados nos estudos climáticos; o mesmo se pode dizer sobre os fatores 

dinâmicos, como a posição dos centros de ação, das massas de ar e correntes 

marítimas. Na perspectiva dinâmica, Rossato (2011) fez uma proposição de 

classificação climática para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas ainda há muito 

a compreender no zoneamento para o litoral deste estado.   

A crescente procura pelas atividades relacionadas ao “sol/mar” tem dado 

ensejo a uma exploração das potencialidades das condições climáticas para o 

desfrute dos recursos naturais relacionados ao litoral com praia. Este fato nos leva ao 

estudo de climatologia aplicada que pretende analisar o papel dos elementos 

climáticos no desenvolvimento das atividades turísticas e de lazer a beira mar e avaliar 

as potencialidades das diferentes faixas do litoral do Rio Grande do Sul. 

Assim, empreender uma identificação de padrões climáticos semelhantes e/ou 

diferenciados ao longo do litoral do Rio Grande do Sul, com base em metodologias de 

análise de variabilidade e índices voltados o turismo de sol e praia é a tarefa a que 
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este projeto se propõe. Espera-se, com este trabalho definir um zoneamento em 

termos climáticos para o litoral do Rio Grande do Sul, considerando, principalmente, 

os meses propícios ao veraneio (entre dezembro e março).  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Empreender uma análise climatológica aplicada ao turismo de sol e praia para 

o Litoral do Rio Grande do Sul com o objetivo de definir diferenciações de áreas com 

vistas a um zoneamento climático para o setor.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

- Compreender o papel que o tempo e o clima passaram a representar com o 

crescimento do turismo e do lazer a beira mar. 

- Conhecer princípios e métodos da climatologia voltada ao turismo de sol e praia.  

- Revisar as classificações climáticas para o Rio Grande do Sul, com foco na zona 

costeira e identificar fatores estáticos, dinâmicos e fatores de variabilidade interanual 

do clima para os diferentes setores do litoral gaúcho. 

- Aplicar classificações, índices climáticos já propostos para avaliar a variabilidade do 

clima nos diferentes setores deste litoral com vistas ao potencial para o turismo de sol 

e praia.  

- Empreender análises diárias de tipos de tempo com vistas ao turismo de sol e praia. 

- Fornecer subsídios para um zoneamento climático para o litoral do RS considerando 

o turismo de sol e praia 

 

1.2 Justificativa 

 

O litoral do Rio Grande do Sul, se tornou uma área onde o uso e a ocupação 

da terra se intensificaram muito nos últimos trinta a quarenta anos, seja pela expansão 

dos balneários, pela valorização da terra pela produção agrícola com identificação 

geográfica de origem, ou ainda pela produção energética ou mineral. Entender como 

os elementos do clima podem contribuir para o uso de uma forma mais sustentável, 
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considerando a perspectiva de uma mudança climática, são princípios que guiam este 

estudo. 

Em 2010, o Ministério do Turismo reconhecendo o comportamento do 

consumidor de turismo que busca roteiros turísticos que se adaptem às necessidades 

deste, sua situação pessoal, seus desejos e preferências, constatou oportunidades de 

valorizar a diversidade e as particularidades do Brasil e propôs a segmentação como 

uma estratégia para estruturação e comercialização de destinos e roteiros de sol e 

praia. Para que esta segmentação do turismo se efetive, segundo o documento, 

primeiramente, é necessário conhecer profundamente as características do destino: a 

oferta (atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos). Compreender a 

freqüência do clima propício a sol e praia, contribui para definir a oferta (Brasil, 2010).  

O uso dos efeitos climáticos do litoral, um tipo de climatoterapia, tem sido 

recomendada há séculos, segundo Gutenbrunner et al (2010), em planos médicos na 

prevenção e tratamento de doenças e na reabilitação de pacientes. Segundo os 

autores, juntamente com o efeito das mudanças de ambiente climático e reações 

psicológicas da experiência das paisagens, fatores climáticos com relevância para a 

terapia são radiação (ultravioleta, luz, infravermelho), estímulos térmicos 

(temperatura, vento, umidade, etc.) e composição do ar (pO2 ao nível do mar, 

aerossóis terapêuticos , ausência de poluição e alérgenos, etc.).  

A experiência pessoal no trânsito entre o litoral norte e médio-sul do Rio Grande 

do Sul, tem dado a impressão de que o verão tem sido mais seco na metade sul e 

mais chuvoso na metade norte do litoral gaúcho. Contudo, esta experiência não é, na 

maioria das vezes, de vivência efetiva de beira de praia, por isso, considera-se 

fundamental, explorar melhor a qualidade destas condições climáticas em localidades 

nos diferentes setores deste litoral. 

Esta proposta se insere na área de pesquisa da climatologia geográfica, na qual 

tem-se trabalhado desde a iniciação científica. Durante o período de pesquisa na 

graduação, o clima (em destaque o clima urbano) foi relacionado com a incidência do 

vetor da dengue (Aedes aegypti) em Porto Alegre, RS. Nesta pesquisa constatou-se 

como a variabilidade climática interanual tinha um efeito sobre a ocorrência da doença 

na cidade e analisaram-se também, em escala diária, os períodos mais quentes do 

ano, que são os meses em que a dengue ocorre no Brasil Meridional. Nesta 
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dissertação, mantêm-se o foco na época quente do ano, porém analisando a 

potencialidade do clima para o turismo litorâneo. 

Do ponto de vista geográfico empreender uma regionalização é uma tarefa 

sempre desafiadora a um geógrafo, ao mesmo tempo em que sedimenta 

competências e habilidades fundamentais do fazer geográfico, como a identificação 

de padrões e sua representação na forma de gráficos e mapas.  Os aspectos aqui 

apresentados mostram como urge atualizar os zoneamentos climáticos do litoral do 

Rio Grande do Sul numa perspectiva geográfica, principalmente em função de usos 

não só agrícolas, mas também, de saúde, turismo, dentre outras atividades. 

Uma das funções fundamentais do geógrafo sempre foi a de definir 

zoneamentos, tarefa que exige considerar que a identificação, delimitação e 

construção de uma região ou zona estão ligadas à noção de diferenciação de áreas e 

padrões. Hartshorne (1978) considerava fundamentais, inicialmente, as observações 

empíricas e depois a diferenciação dos aspectos geográficos de uma área estudada 

para outra. Além disso, por influência de Kant1, os geógrafos também incorporam o 

tempo como uma variável a ser considerada nos zoneamentos. Há, assim, uma 

preocupação com o ordenamento espacial dos elementos, bem como com a 

cronologia dos mesmos. Estudos de zoneamento posteriores, chamam a atenção para 

compreender a caracterização dos elementos intra-espaço conectadas com as 

relações espaço-temporais mais amplas. 

Nesta perspectiva circunscrever conceito de variabilidade climática e de 

tendência climática será fundamental. A variabilidade não entendida apenas na sua 

dimensão temporal, mas sim, na dinâmica espaço-temporal, na qual os processos 

atuantes podem ser compreendidos a partir de alterações periódicas e por variações 

cíclicas no tempo histórico, bem como aquelas associadas aos padrões de 

transformações antrópicas que produzam alterações nos elementos climáticos 

(SANT’ANNA NETO, 2013). 

 

  

 
1 Immanuel Kant. Ver “Racionalismo”. 
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2 A ÁREA DE ESTUDO 

 

O Litoral do estado do Rio Grande do Sul se localiza no sudeste da América do 

Sul, compreendendo a porção territorial de aproximadamente 622 km de extensão, de 

orientação NE-SW, que vai da foz do Rio Mampituba, na divisa com o estado de Santa 

Catarina, ao norte (29°19'32"S e 49°42'47"O), até a foz do Arroio Chuí, na fronteira 

entre Brasil e Uruguai, ao sul (33°44'37"S e 53°22'13"O).  

 

2.1 Uma origem peculiar 
 

Diferentemente dos litorais mais recortados do Sudeste e Nordeste do país, 

mais submetidos a intensas reativações tectônicas no Terciário, a costa meridional  

teve maior calma tectônica neste período, o que possibilitou o aplainamento do 

embasamento, a modelagem da depressão periférica e o desenvolvimento de uma 

ampla planície costeira, área de terras baixas (33.000km2) em sua maior parte 

ocupada por um enorme sistema de lagoas costeiras que forma a Planície Costeira 

do Rio Grande do Sul (VILLWOCK e TOMAZELLI , 1995) 

De acordo com Tomazelli e Villwock (2000), esta planície costeira é uma 

planície alongada e larga, recoberta pela Bacia de Pelotas, que se sobrepõe o Escudo 

Sul-Riograndense Pré-Cambriano2 e as rochas sedimentares e vulcânicas paleo-

mesozóicas da Bacia do Paraná. Com área de aproximadamente 33.000 km², se 

constitui na mais ampla planície litorânea do Brasil. Possui suas particularidades 

centradas na presença de complexos lagunares formados a partir dos sequentes 

 
2 Pré-Cambriano – Termo crono-estratigráfico do tempo geológico mais longo e mais antigo. 
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avanços e recuos marítimos que respondem e preservam os registros geológicos e 

geomorfológicos do Cenozóico3, em especial do Quaternário4.  

A partir de Villwock et al. (1986) e Villwock e Tomazelli (1995) foi possível 

compreender que a Planície Costeira do Rio Grande do Sul se formou, durante o 

Quaternário, “através do desenvolvimento de um amplo sistema de leques aluviais 

situado em sua parte mais interna (...) e do acréscimo lateral de quatro sistemas 

deposicionais do tipo ‘Laguna-Barreira’”. Essas quatro barreiras (três Pleistocênicas5 

e uma Holocênica6) provavelmente foram instaladas nos máximos transgressivos 

durante os últimos maiores ciclos glácio-eustáticos7 do Quaternário. Essas intensas e 

recentes atividades criaram, além das barreiras, ambientes planificados onde hoje se 

apresentam os Sistemas Lagunares Pleistocênicos e Holocênicos (Figura 1).  

Ainda de acordo com Villwock e Tomazelli (1995), estes sistemas, que são 

intercalados longitudinalmente pelas barreiras, virão a subsidiar as delimitações dos 

setores do litoral por apresentarem a formação dos complexos lagunares do norte (ao 

norte da Lagos dos Barros, delimitado a oeste pela encosta da Serra Geral e a leste 

pela Barreira IV – Holocênica – até a foz do Rio Mampituba, ao norte), do litoral médio 

(regiões adjacentes à Laguna dos Patos, delimitada a norte pela transição do 

complexo lagunar do litoral norte, a oeste pelos sistemas de leques aluviais do Escudo 

Cristalino Pré-Cambriano, a leste pelas Barreiras III e IV que constituem a restinga do 

litoral médio e a sul pelas reentrâncias das Barreiras II e IV já nas proximidades do 

Canal São Gonçalo, que liga a Laguna dos Patos à Mirim) e do litoral sul (a norte pelas 

reentrâncias das Barreiras II e IV – Canal São Gonçalo, a oeste pelos sistemas de 

leques aluviais do Escudo Cristalino Pré-Cambriano, a leste por segmentos das 

Barreiras II e III – entre a Lagoa Mirim e a Mangueira – assim como da Barreira IV, até 

o limite sul na foz do Arroio Chuí) . 

 

 
3 Cenozóico – Era geológica mais recente subdividido em períodos e épocas  
4 Quaternário – termo usado para período do Cenozóico mais recente, correspondente as épocas Pleistoceno e 
Holoceno, hoje incorporados ao Período Neogeno. (GRADSTEIN, et. al., 2004) 
5 Pleistocênicas –  
6 Holocênicas –  
7 Glácio-eustáticos – Variação global relativa do nível do mar relacionados à fatores glaciais. 
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Figura 1-Localização e sistemas de depósitos de origem da Planície Costeira do Rio Grande do Sul  

 

Fonte:  Tomazelli & Villwock (2000). 

 

Constata-se que o sistema de lagunas e barreiras é mais amplo no litoral médio 

e sul e mais estreito no litoral norte. Isto ocorre porque o setor norte, entre Tramandaí 

e Torres, resultou de sedimentação mais recente de material oriundo do Planalto 

Arenito-Basáltico. Este que é constituído de rochas sedimentares e derrames de lavas 

do Mesozóico (200 e 132 milhões de anos), sofreu diversas fases de reativação 

tectônica, quando da ruptura dos continentes (entre 130 e 65 milhões de anos atrás), 

que soergueram a fachada leste desta estrutura rochosa, criando uma escarpa com 

diferenças altimétricas de mais de 800m, a menos de 40km da praia.  

Enquanto o litoral norte foi submetido a fraturamentos, falhamentos e 

soerguimento de blocos que acabaram por construir a escarpa do Planalto Arenito 

Basáltico, a costa sul foi palco de maior calma tectônica, o que, segundo Villwock e 
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Tomazelli (1995) possibilitou o aplainamento do embasamento, o afeiçoamento da 

depressão periférica e o desenvolvimento de uma ampla planície costeira. Segundo 

os autores, as diferenças que existem entre os dois segmentos, o norte marcado por 

uma escarpa alta ao fundo e uma planície costeira mais estreita, e o sul marcado por 

uma enorme planície, constituída por um complexo de barreiras arenosas, campos de 

dunas e lagunas, são consequência de diferenças regionais na intensidade dos 

mesmos processos de evolução tectônica. 

De uma forma ilustrativa, apresenta-se na Figura 2 a representação o relevo da 

porção média e norte do litoral do estado delimitando a borda sul da escarpa próximo 

ao município de Osório.  

Figura 2– Mudança marcante do relevo entre o litoral sul e norte do Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: MENEGAT, PORTO, CARRARO e FERNANDES, 2006.  

Esta configuração diferencial do relevo certamente tem efeito sobre a 

circulação atmosférica e, por consequência, sobre os elementos do tempo e do clima. 

Como escreveram Barry e Chorley (2013) escarpas de montanhas atuam:  

- retardando, por atrito, uma corrente de ar que se move do oceano para o 

continente, gerando convergência e ascensão.  

- causando convergência e elevação através do afunilamento das correntes 

de ar nos vales. 

- provocando instabilidades convectivas ao favorecer o deslocamento inicial 

(quando estável) de correntes de ar, por meio de aquecimento diferencial (encostas 

diretamente expostas a maior ou menor insolação). 

- forçando a ascensão turbulenta do ar pela fricção superficial (atrito com a 

superfície), incorrendo na formação de nuvens e possível precipitação de garoa ou 

chuvas rápidas. 
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- aumentando a precipitação de origem ciclônica e retardando seu 

deslocamento.  

 

2.2 Diferenciação de áreas e os setores do Gerenciamento Costeiro 
 

O litoral gaúcho apresenta concavidade em relação ao oceano Atlântico desde 

o extremo norte (Torres) até a transição para o litoral médio. A marca do litoral norte 

é a presença da escarpa do Planalto Arenito Basáltico que no seu topo alcança 

altitudes de 1000m, a menos de 40 quilômetros do litoral.  

 A transição entre o litoral norte para o médio se dá em torno da borda sul desta 

escarpa, num alinhamento que compreende desde o município de Osório até o distrito 

de Quintão (município de Balneário Pinhal), quando o complexo lagunar composto por 

inúmeras lagoas retidas pelo avanço da dunas (linha de pós-praia que apresenta 

alinhamento de ambientas lacustres interiorizados em função de progressão positiva 

da linha de praia; VIEIRA, 1988) dá lugar aos sistemas morfohidrográficos que 

respondem diretamente à Laguna dos Patos.  

Do alinhamento formado entre Balneário Pinhal e as intermediações entre 

Osório e Viamão, aproximadamente, estende-se ao sul o litoral médio, faixa territorial 

que compreende a maior restinga do estado. Esta restinga apresenta convexidade 

para o oceano Atlântico até aproximadamente a latitude 31°48’S e concavidade deste 

ponto até o estuário da Laguna dos Patos, nos molhes ao norte (município de São 

José do Norte).  

De forma semelhante, a transição do litoral médio para o sul se dá na região 

onde se encontra o Canal São Gonçalo, canal que liga a Laguna dos Patos e a Lagoa 

Mirim. Para fins didáticos, adotou-se o estuário da Laguna dos Patos, nos molhes da 

barra de Rio Grande, como o ponto de transição entre o litoral médio e o sul na linha 

de praia. Deste ponto até a foz do Arroio Chuí estende-se o litoral sul.  

A divisão do litoral previamente adotada neste trabalho foi a proposto pelo 

GERCO/FEPAM8, porém faz algumas distinções quanto ao pertencimento de alguns 

municípios a determinado setor do litoral. Esta divisão do litoral em três regiões que 

podem ser compreendidas através de seus complexos lagunares foi utilizada em 

concomitância com a base cartográfica publicada pela Secretaria do Meio Ambiente 

 
8 Programa de Gerenciamento Costeiro da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler. 
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do Rio Grande do Sul (SEMA/RS, 2018). Nesta base cartográfica, em escala 1:25000, 

estão presentes limites municipais, hidrografia, rodovias. A partir da sobreposição dos 

municípios previamente definidos pelo GERCO com o pertencimento de cada 

município a sua bacia hidrográfica, delimitou-se as faixas litorâneas. Ao todo, 40 

municípios, integram a área do gerenciamento costeiro (figura 3) 

 

Figura 3– Mapa de localização do litoral do Rio Grande do Sul e sua divisão. 

 

Fonte:  IBGE (2010), GERCO (2019). 
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O litoral norte é composto por dezoito municípios (Arroio do Sal, Balneário 

Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, 

Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, 

Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá) e compõe o setor do litoral 

que responde ao complexo de lagoas do litoral norte. É também o trecho mais 

urbanizado do litoral do Rio Grande do Sul.  

O litoral médio do estado abrange treze municípios (Arambaré, Barra do 

Ribeiro, Camaquã, Capivari do Sul, Cristal, Mostardas, Palmares do Sul, São José do 

Norte, São Lourenço do Sul, Tapes, Tavares, Turuçu e Viamão) correspondendo ao 

setor do litoral ligado ao complexo da Laguna dos Patos.  

O litoral sul do estado compreende nove municípios (Arroio do Padre, Arroio 

Grande, Capão do Leão, Chuí, Jaguarão, Pedro Osório, Pelotas, Rio Grande, Santa 

Vitória do Palmar) que compõem o complexo das Lagoas Mirim e Mangueira.  

O município de São Francisco de Paula relacionado ao litoral norte pelo 

GERCO compreende praticamente todo seu território já nos Campos de Cima da 

Serra, sendo assim excluído da setorização do litoral proposta nesse trabalho. Os 

municípios de Pelotas e Rio Grande, apesar de fazerem contato direto com a Laguna 

dos Patos em suas regiões balneárias, Laranjal e Porto de Rio Grande, 

respectivamente, foram agrupados com os demais municípios do litoral sul neste 

trabalho em virtude de suas águas superficiais responderem por praticamente toda a 

extensão do município para a bacia hidrográfica da Lagoa Mirim-São Gonçalo, de 

acordo com a nova base cartográfica disponibilizada pela SEMA/RS.  

A regionalização se faz referência frequentemente neste trabalho, ainda que 

tenha se trabalhado, efetivamente, somente com dados de alguns municípios 

defrontantes com o mar.  

  

2.3 Diferenciações segundo as classificações climáticas e normais 

climatológicas 
  

 Nesta parte consideramos algumas distinções climáticas já realizadas para a 

zona costeira do Rio Grande do Sul, baseado em classificações climáticas genéricas 

que abrangem o estado como um todo. 

Pela sua posição latitudinal esta faixa costeira situa-se na zona de clima 

subtropical úmido, da porção leste dos continentes da zona temperada dos 23.5° aos 
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35.0° de latitude norte e sul (Belda et al., 2014) Na classificação de Köppen, o Rio 

Grande do Sul corresponde a zona temperada tipo "C" e ao domínio "Cf" ou temperado 

úmido, com precipitação bem distribuída ao longo do ano. No estado, de acordo com 

as normais climatológicas, este "Cf" se divide em duas variedades específicas “Cfa” 

et “Cfb” (Mendonça et Danni-Oliveira, 2007; Rossato, 2011). O tipo "Cfa" tem a   

temperatura média do mês mais quente superior a 22°C e a do mês mais frio com 

média superior à -3°C; na variedade "Cfb", a temperatura do mês mais quente é 

inferior a 22°C e a do mês mais frio superior à -3°C.  MATZENAUER, RADIN e 

ALMEIDA (2011) identificaram o subtipo climático “b” no litoral médio e sul do estado, 

porém, a maioria das classificações identificam todo o litoral do RS como pertencente 

ao subtipo "a" (Figura 4). 

 

Figura 4– Tipos climáticos do Rio Grande do Sul, segundo Köppen. 

 
Fonte: Adaptado de MATZENAUER, RADIN e ALMEIDA (2011). 

 

Considerando que o toda a extensão da área de estudo se encontra próxima 

ao nível do mar, este recorte espacial não sofre interferência direta dos efeitos da 

altitude como averiguado na serra do nordeste e no escudo cristalino; portanto, é o 
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fator latitudinal que diferencia do ponto de vista térmico o clima do litoral do Rio Grande 

do Sul em dois tipos climáticos: Cfa e Cfb.  

Este efeito latitudinal é evidenciado na variação anual das temperaturas das 

estações meteorológicas (Figura 5) considerando as Normais Climatológicas (1981-

2010). Nota-se que a estação mais meridional, a de Santa Vitória do Palmar, 

apresenta temperatura mais baixa, ao longo de todo o ano, do que Rio Grande, e esta, 

apresenta médias mensais médias menores do que Torres. 

 

Figura 5– Temperatura média mensal (°C) para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar para o 
período da NC 1981-2010. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 

A classificação MATZENAUER, RADIN e ALMEIDA (2011), ainda que 

evidencie alguns fatores estáticos do clima (latitude, maritimidade, altitude) que criam 

condicionantes regionais às variáveis do clima; não dá conta dos fatores mais 

dinâmicos, como a posição variável dos centros de ação e o movimento das massas 

de ar relacionadas às teleconexões, por exemplo.  

Rossato (2011) procurou integrar elementos do clima e de circulação 

atmosférica de superfície (dinâmica das massas de ar) articulados a técnicas 

estatísticas e geoestatísticas em classificação climática. Com enfoque na variabilidade 

espaço-temporal dos elementos climático-meteorológicos, e na abordagem das 

tendências entre o período de 1931 a 2007, obteve resultados exibindo diminuição da 
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amplitude entre as temperaturas máximas e mínimas em localidades situadas em 

todos os compartimentos geomorfológicos do estado. Nas áreas nas quais o aumento 

das temperaturas mínimas foi maior que o das máximas houve redução dos núcleos 

frios do estado; coeficientes de correlação de fraco a moderado nas tendências de 

aquecimento e de aumento de precipitação; por fim, identificou, corroborando com os 

estudos de Monteiro (1963), que os sistemas polares e os sistemas tropicais são os 

principais dinamizadores dos climas do estado; as chuvas existentes são originadas 

em sistemas frontais que refletem o encontro dessas massas de ar com características 

térmicas e higrométricas distintas. 

 Finalmente, Rossato (2011) define o clima do Rio Grande do Sul como 

Subtropical em quatro níveis: Subtropical I – Pouco Úmido, subdividido em: 

Subtropical Ia – Pouco Úmido com Inverno Frio e Verão Fresco e Subtropical Ib – 

Pouco Úmido com Inverno Frio e Verão Quente; Subtropical II: Medianamente Úmido 

com Variação Longitudinal das Temperaturas Médias; Subtropical III: Úmido com 

Variação Longitudinal das Temperaturas Médias; e Subtropical IV – Muito Úmido: 

Subtropical IVa – Muito Úmido com Inverno Fresco e Verão Quente e Subtropical IVb 

– Muito Úmido com Inverno Frio e Verão Fresco. 

 Para o litoral do estado, toda a porção do litoral norte foi caracterizada no tipo 

Subtropical III (Úmido com Variação Longitudinal das Temperaturas Médias), 

havendo transição deste tipo de clima para Subtropical II (Medianamente Úmido com 

Variação Longitudinal das Temperaturas Médias) pouco abaixo do distrito de Quintão 

(ponto considerado neste trabalho como de transição entre o litoral norte e médio); o 

clima Subtropical II definido por Rossato (2011) se estende, pelo litoral, até as 

proximidades do município de Mostardas, na metade da extensão longitudinal da 

Laguna dos Patos; deste ponto de transição até o extremo sul do Brasil ficou 

caracterizado como clima Subtropical Ia (Pouco Úmido com Inverno Frio e Verão 

Fresco). Percebe-se por esta setorização climática feita pela autora que o litoral norte 

se apresenta mais úmido que o sul. 

A distribuição anual dos principais elementos climáticos (temperatura do ar e 

precipitação) no litoral norte (Torres) e no litoral sul (Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar) é evidenciada nos gráficos (Figuras 6 a 8) que representam a Normal 

Climatológica de 1981-2010. 
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Figura 6– Climograma de Torres (NC1981-2010). 

 
 
 

Figura 7– Climograma de Rio Grande (NC1981-2010). 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Figura 8– Climograma de Santa Vitória do Palmar (NC1981-2010). 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

A precipitação média para o período da Normal Climatológica analisada 

mostrou que nos meses de janeiro e fevereiro a estação de Torres recebe maiores 

valores de chuva medidos em milímetros, enquanto nos meses de outono e inverno e 

em dezembro os totais médios são mais baixos (Figura 9). Isto dá a dimensão do 

comportamento pluviométrico para os dois setores do litoral analisados e que 
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influenciam diretamente no entendimento de um período propício ou não para o 

desfrute das atividades balneárias. 

 

Figura 9– Precipitação média (mm) de acordo com a NC1981-2010 para Torres, Rio Grande e Santa 
Vitória do Palmar. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 
 

 

2.4 Mudanças previstas para este clima no futuro 

 

Estudos de Ambrizzi et al. (2007) e Marengo et al. (2007) indicam que o clima 

do sul do Brasil está se tropicalizando. Segundo estes autores, os modelos climáticos 

globais e regionais, indicam para a Região Sul do Brasil no período 2071-2100, um 

aquecimento entre 2°e 4°C em relação a normal climatológica atual 1961-1990. Além 

disso, segundo escreve Marengo et al (2009), o IPCC-AR4 apresenta para esta 

mesma região, projeções de possíveis aumentos de precipitação de até 20%, durante 

os meses de verão austral (DJF), até a segunda metade do século XXI, o que 

demonstra uma continuidade da variabilidade que tem sido verificada nos últimos 50 

anos.  

No que se refere a aproximação sobre o clima que os modelos estimam para o 

futuro, para a da zona costeira do Rio Grande do Sul, foram utilizados gráficos 

publicados resultantes do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM – Brazilian 

Earth System Model) do INPE (2018).  Constituído a partir de um conjunto de 

programas computacionais que acoplam os componentes de superfície continental, 
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oceano, atmosfera e química globais, este modelo gera cenários de mudanças 

climáticas numa perspectiva brasileira, ao incorporar processos de formação de 

nuvens, dinâmica da vegetação e o conhecimento criado no país sobre a influência 

dos biomas brasileiros sobre o clima global (Nobre, P. et al., 2013). 

 Entre os produtos disponibilizados por quadrícula do território brasileiro estão a 

previsão da variação da temperatura média anual e da precipitação entre 2010 a 2100, 

usando dois diferentes cenários de concentração de com valores relativos aos níveis 

de forçantes radiativas ao final do século XXI: um mais brando (RCP4.5) e outro mais 

intenso (RCP8.5). Para a área de interesse deste estudo há dois conjuntos de gráficos 

que representam na verdade a condição média de uma área equivalente a 

90kmX90km: um o que representa melhor as condições do Litoral Norte (28,9°S e 

50,6°W), e outro que representa melhor as condições do Litoral Sul (32,6°S e52,5°W). 

Na figura 10 apresentam-se as mudanças estimadas pelo BESM para a 

temperatura média anual, entre 2010 e 2100, no litoral sul do RS, para os cenários 

RCP4.5 e RCP8.5, cujas séries temporais foram suavizadas através de uma média 

móvel de 12 meses. No cenário RCP4.5, o litoral sul do RS deve ter um aumento de 

0,12°C por década, assim, se em 2010 a média anual normal foi 18,9°C, em 2100 será 

de 20°C. Já para o cenário RCP8.5, que define uma normal de 18.5°C para 2010 e 

um aumento calculado de 0,32°C por década, a temperatura média anual chegaria a 

21.4°C, em 2100. 

 

Figura 10– Variação da temperatura média anual para o litoral sul do RS com cenários de 
concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. 

 

Fonte: Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre, INPE (2018). 
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Na figura 11 apresentam-se as mudanças estimadas pelo BESM para a 

temperatura média anual (cenários RCP4.5 e RCP8.5), entre 2010 e 2100, no litoral 

norte. Pelo cenário RCP4.5, o litoral norte também deverá ter um aumento de 0,12°C 

por década, assim, se em 2010 a média anual normal foi 20°C, em 2100 será de 

21,2°C. Já para o cenário RCP8.5, que define uma normal de 19.6°C para 2010 e um 

aumento calculado de 0,32°C por década, a temperatura média anual chegaria a 

22.6°C, em 2100. 

 

Figura 11 – Variação da temperatura média anual para o litoral norte do RS com cenários de 
concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100 

 
Fonte: Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre, INPE (2018). 

 

Quanto a precipitação (figuras 12 e 13), o modelo prevê um aumento da 

variabilidade interanual das chuvas tanto no litoral sul como no litoral norte.  

No litoral sul (Figura 12) pelo modelo RC4.5, a tendência é de mínima 

diminuição da precipitação (-0.04mm por mês a cada década). Já pelo cenário RC8.5 

haverá um incremento na precipitação mensal média de 0.74mm por década. Assim 

a média mensal de precipitação passaria de 84mm para 90,6mm em 2100.  
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Figura 12– Variação da precipitação acumulada anual para o litoral sul do RS com cenários de 
concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. 

 
Fonte: Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre, INPE (2018). 

 

Conforme a figura 13 no litoral norte pelo modelo RC4.5 a tendência também é 

de pouca alteração (-0.07mm por mês a cada década). Já para o cenário RC8.5 

haverá um incremento na precipitação mensal média de 0.73mm por década, p que 

significa que a média mensal de precipitação por ano passaria de 108mm para 

114,6mm em 2100. 

 

Figura 13 – Variação da precipitação acumulada anual para o litoral norte do RS com cenários de 
concentração RCP 4.5 e RCP 8.5-  2010 a 2100. 

 
Fonte: Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre, INPE (2018). 

 

Quanto ao que prevê o Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre em termos de 

clima futuro, no que se refere a temperatura, a tendência é de o clima nos litorais norte 

e sul se tornarem ainda mais propícios ao veraneio, porque mais quentes. Já no que 

se refere a precipitação, o modelo prevê para ambos, uma pequena diminuição da 

quantidade de precipitação anual num cenário de pouca alteração no sistema radiativo 
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e, de aumento da média mensal de precipitação num cenário no qual as forçantes 

radiativas se maximizem.   

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas -IPCC (2019), em seu 

último relatório síntese, reafirmou que as mudanças climáticas estão ocorrendo e suas 

causas são derivadas das ações antropogênicas. Estima que as atividades humanas 

tenham causado cerca de 1,0°C de aquecimento global acima dos níveis pré-

industriais, com uma variação provável de 0,8°C a 1,2°C e projeta que o aquecimento 

global atinja 1,5°C entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual.  

Já em relatório anterior elaborado pelo Grupo de Trabalho II do IPCC 

“Mudanças Climáticas 2014: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade”, havia concluído 

que a resposta às mudanças climáticas envolve fazer escolhas sobre os riscos em um 

mundo em transformação. No documento “Mudanças Climáticas e Turismo: responder 

aos desafios mundiais”, elaborado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), em 

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), conforme citado em Brasil (2008, p.24), 

as mudanças do clima afetarão os destinos turísticos, sua competitividade e 

sustentabilidade em quatro grandes áreas: Impactos climáticos diretos; Impactos 

indiretos das mudanças ambientais; Impactos das políticas de mobilidade e da 

redução do Turismo; e Impactos indiretos das mudanças sociais. 
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3 RELAÇÃO CLIMA X TURISMO –TEORIA E MÉTODOS  

 

O embasamento teórico inicia-se com as conceituações de turismo, tempo e 

clima. Como observaram Besancenot (1990); Abegg (1996) e Matzarakis (2006) estas 

terminologias implicam diferentes escalas espaciais e de tempo e assumem 

interações complexas entre si. Na sequência, apresenta-se um referencial relativo à 

análise do clima com vistas ao turismo e detalha-se as diferentes proposições 

aplicadas neste trabalho. 

 

 

3.1. Turismo e clima  

 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1992; apud 

FREITAS, 2018) o Turismo é o deslocamento de pessoas para fora de seu ambiente 

de entorno durante um período superior a 24 horas e inferior a 365 dias. Em termos 

estatísticos, a OMT (2008) considera que estadia em viagens não precisa passar a 

noite para se qualificar como uma visita turística. No entanto, a noção de permanência 

supõe que haja uma parada no lugar diferente da origem.  

Beni (2001) afirmou que o turismo é mais complexo que a definição da OMT, e 

que as perspectivas lançadas sobre o turismo englobam questões inter e 

transdisciplinares, numa visão holística. Assim, para o autor turismo é “o estudo do 

homem longe do seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, 

e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, 

econômico e sociocultural da área receptora” (Beni, 2001, p.35). Percebe-se que 

essas atividades que satisfazem as necessidades das pessoas que se deslocam, não 

dizem respeito somente aos locais de hospedagem propriamente ditos, mas também, 

as infraestruturas proporcionadas pelo ente federativo para que tanto a pessoa que 
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viaja como o comerciante que a atende possam estar compreendidos pelas 

assistências públicas e privadas. Entender as atividades turísticas como um agente 

econômico é premissa importante para se destacar o tema. Flecha (2002) entende o 

setor como “uma das atividades econômicas mais importantes do mundo em termos 

de movimentação financeira, só perdendo para o petróleo. A sua importância é 

inegável e o seu crescimento é iminente”. Nesta perspectiva, entende-se que na 

avaliação das potencialidades climáticas do litoral do Rio Grande do Sul é possível 

que haja a abertura de um diálogo entre os diferentes atores sociais para que haja 

tanto um melhor reconhecimento dos diferentes e distantes locais como o melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e materiais. 

Assim, o turismo é estratégico para as entidades que administram sua gestão 

e para as populações que usufruem deste serviço. Neste aspecto melhor 

compreender o que pode ser uma oferta turística é um fator de extrema importância 

para definir o posicionamento que uma localidade ou região terá para o perfil de turista 

que deseja atrair. A disponibilidade e a variedade de produtos turísticos também é um 

fator de atratividade de turistas para a localidade. 

Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002) definem que na composição de uma oferta 

turística é possível identificar quatro categorias que a compõem e que juntas oferecem 

diferencial da localidade ou região, são elas: recursos e ambientes naturais, o 

ambiente construído, transporte, hospitalidade e recursos culturais: Portanto, 

entende-se que o clima – que é o fato desta pesquisa – aborda somente um elemento 

da primeira categoria da oferta turística.  

O Brasil se encontra numa posição privilegiada se analisado pela ótica turística, 

pois além de toda a diversidade de atividades de lazer e de cultura existentes nas 

porções interiores do país em seus 5 grandes biomas, possui uma das mais extensas 

zonas costeiras do mundo, com mais de 8.500 km de extensão (MMA, 2018). 

Historicamente, a ocupação territorial em solo brasileiro se deu pelo litoral, somente a 

partir do século XVIII ocorreram incursões para as localidades no interior do 

continente, com objetivo de ocupação. De acordo com o Atlas Geográfico das Zonas 

Costeiras e Oceânicas (IBGE, 2010), 50,7 milhões de pessoas habitavam a zona 

costeira do Brasil no ano de 2011, 26,6% da população.  

Em enquete feita pelo Ministério do Turismo em 2006/2007 sobre os motivos 

das viagens domésticas, “Sol e Praia”, foi a segunda motivação mais marcada pelos 
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entrevistados, ficando atrás somente de “visitar parentes e amigos”. Da mesma forma, 

no turismo internacional, que tem a Argentina como principal emissário para o Brasil 

(2006/2007), identifica-se que grande parte dos turistas argentinos tem motivação de 

viagem relacionada ao lazer.do turismo sol e praia e, dentre estes mais de 80% têm 

interesse no segmento relacionado a sol e praia (BRASIL, 2010).  

A costa, a praia, o mar e o sol há um século atrás atraíam poucas pessoas no 

Rio Grande do Sul. No início do século XX, famílias de origem europeia, que 

exaltavam a dimensão higiênica e terapêutica dos banhos de mar transformaram, as 

praias numa fonte de atração para os turistas e amantes de passeios costeiros 

(SCHOSSLER, 2017). No Rio Grande do Sul, assim como no restante do país, o 

processo de expansão do Turismo de Sol e Praia se consolida nos anos 70 com a 

construção de segundas residências no litoral. 

Nas atuais sociedades urbanas férias e lazer se tornaram indissociáveis da 

incessante procura por melhor qualidade de vida. Por isso o turismo junto aos mares 

e oceanos tornou-se uma importante atividade econômica. Diferentes acepções têm 

sido utilizadas para este segmento turístico, tais como turismo de sol e praia, turismo 

de sol e mar, turismo litorâneo, turismo de praia, turismo de balneário, turismo costeiro 

e turismo de veraneio. 

No Rio Grande do Sul, estado no qual, há cem anos, lugares aprazíveis para 

passar o verão de folga, eram considerados os situados na região serrana (Gramado, 

Canela, São Francisco de Paula); atualmente, o termo veraneio limita-se para 

designar as temporadas à beira mar. Nesta acepção também será utilizado neste 

trabalho. 

 O Ministério do Turismo (2006), para fins de formulação de políticas públicas, 

adota para o segmento o termo “Turismo de Sol e Praia”, que se constitui das 

atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias, 

em função da presença conjunta de água, sol e calor.  

 O termo abrange diferentes tipos de praia; praias marítimas, fluviais e lacustres, 

bem como, as praias artificiais (construções similares às praias naturais à beira de 

lagos, represas e outros corpos d’ água). Todas estas praias são áreas de bem comum 

do povo pela Constituição, sendo garantido o seu livre e franco acesso a elas e ao 

mar. (Art. 10 da Lei no 7.661/88 – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro). 
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 A terminologia poderia ser restrita a proximidade dos mares e oceanos, o que, 

na França, é denominado de Turismo Costeiro ou litorâneo, pelo Ministério do Turismo 

(Brasil, 2006, p.13). Este abrange o turismo à beira-mar seja em atividades recreativas 

de uso direto, como natação, banhos de sol e atividades correlatas para as quais a 

proximidade ao mar é um ativo, como passeios costeiros e observação da vida 

selvagem e da paisagem. O turismo costeiro não inclui apenas as praias e “resorts” à 

beira-mar, mas também as áreas não diretamente defrontantes com o mar. O turismo 

costeiro é também diferente do turismo marítimo já que, este último abrange 

atividades aquáticas, como vela e esportes aquáticos (geralmente praticados em 

águas costeiras) e cruzeiros de curta duração.  

 O Plano de Gerenciamento Costeiro inclua na Zona Costeira tanto a faixa 

marítima quanto a faixa terrestre. Esta área possibilita inúmeras opções ao turismo e 

além do lazer e recreação à beira mar: ecoturismo, esportes náuticos; balneários de 

lagoas, lagunas e curso d’água.  Por limitações técnicas e de tempo, este trabalho 

voltou-se mais ao turismo em ambiente terrestre defrontante com o mar, ou seja, a 

faixa marítima, focando na possibilidade na realização de atividades relacionadas à 

recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta 

de água, sol e calor. 

Se turismo é a totalidade dos relacionamentos, fenômenos e experiências que 

surgem das viagens e pernoites de pessoas em locais ou áreas diferentes da 

residência habitual, com certeza, aos fatores que normalmente influenciam na decisão 

em relação às áreas a serem visitadas (localização, situação, gastronomia, topografia 

e paisagem) devem ser acrescentadas tempo e clima como fatores fundamentais. 

Atribui-se ao escritor Mark Twain a expressão "o clima dura o tempo todo 

enquanto o tempo apenas alguns dias". Citação semelhante é atribuída, segundo a 

WMO (2003) ao autor americano de ficção científica Robert Heinlein, que disse certa 

vez: "Clima é o que você espera, tempo é o que você recebe". Ambas as citações 

englobam a essência da diferença entre tempo e clima.  

Basicamente, o tempo é o que está acontecendo com a atmosfera a qualquer 

momento. O clima é uma medida do que esperar em um certo mês, estação ou ano, 

e essa medida é encontrada usando estatísticas baseadas em observações locais ao 

longo de muitos anos. A estatísticas climáticas tradicionalmente se concentram nas 

médias, mas os eventos extremos são, normalmente os mais percebidos; são esses 
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eventos que geram mais interesse e também mais marcam a vida das pessoas. No 

entanto, apesar de muitas vezes perigosos e danosos, eventos raros ainda fazem 

parte do clima normal em diferentes partes do mundo. Nestes termos foi expresso por 

Ayoade (1986): 

Refere-se às características da atmosfera, inferidas de observações 
contínuas durante um longo período (30 a 35 anos) como a síntese do tempo 
atmosférico num determinado lugar. O clima abrange um maior número de 
dados do que as condições médias do tempo numa determinada área, e inclui 
considerações dos desvios em relação às médias, condições extremas, e as 
probabilidades de frequência de ocorrência de determinadas condições de 
tempo. 

Além das médias e extremos, outra forma de conceber o clima é aquela que o 

define como o ambiente atmosférico constituído pela série de estados da atmosfera 

sobre um lugar (tipos de tempo) em sua sucessão habitual (Sorre, 1951).  

Para o turismo, um "clima favorável" pode ser considerado como um recurso, 

porque ao lado de inúmeros outros fatores, ajuda a definir se determinados tipos de 

turismo em determinados lugares entram em questão ou não. Por longo tempo, a 

ciência difundiu a ideia de que o clima fosse uma constante. Esta premissa, que 

também permeia o imaginário dos gestores de turismo e dos próprios turistas, é 

preciso corrigir, segundo Abegg (1996), Conti (2000) IPCC, (2007), o clima não é 

estático, mas sim variável no espaço e no tempo. 

O tempo e o clima são fatores condicionantes ao turismo. As características do 

tempo e do clima dificilmente atrapalham completamente as atividades humanas, mas 

constituem um fator financeiro importante se vistas à luz do turismo.  

Uma avaliação macroclimática, baseada em médias já pode mostrar que 

algumas regiões do mundo têm pouco potencial turístico para as atividades de sol e 

praia, quando suas condições climáticas não permitem essa oportunidade de turismo. 

Os gestores de turismo não promovem esses tipos de área para este fim, pois não 

geram lucro significativo. Assim, destinos com recursos climáticos de melhor 

qualidade sob o ponto de vista das atividades à beira-mar do que outros desfrutam de 

uma vantagem competitiva.  

Viagens para áreas do mundo com tensão climática podem resultar em 

problemas de saúde (por exemplo, estresse por calor, radiação UV, poluição do ar e 

insolação). Desta forma, um serviço de aconselhamento climático com base no que é 

previsto com base em padrões analisados, pode ser útil para a proteção de viajantes 



36 
 

 
 

e principalmente de grupos de risco (idosos, doentes e crianças), porque o turista que 

irá percorrer essas regiões deve lidar com altos custos (por exemplo, custos de 

transporte) ou inconvenientes físicos (por exemplo, tensão corporal). Perdas 

financeiras também pode ser causada por anomalias e pelas mudanças climáticas. 

Verões chuvosos normalmente tem consequências negativas para o turismo de sol e 

praia. 

O tempo e o clima moldam não apenas a oferta turística, mas também a 

demanda. Eles influenciam, entre outras coisas, a escolha do destino e o tipo de 

atividades a serem realizadas. O tempo meteorológico desempenha um papel 

significativo nas três fases de um passeio: antes, durante e depois. As condições 

meteorológicas também afetam o planejamento, a construção da programação do dia. 

Assim, na escala temporal de curto tempo a previsão meteorológica é fundamental. 

Embora o sucesso turístico de uma região ou lugar não dependa apenas de 

fatores climáticos, quando se trata do turismo de sol e praia, constata-se uma relação 

muito estreita com o tempo e o clima.  

 

3.2 A análise do clima com vistas ao turismo 

 

Matzarakis (2006) apresentou um quadro no qual define a dependência dos 

requisitos fundamentais do turismo de sol e praia – mar, ar e areia – dos elementos 

do tempo de do clima (Figura 14). Para a análise destes elementos, em climatologia 

aplicada recorre-se a diferentes tipos de abordagens para obter o entendimento da 

dinâmica regional dos climas. As abordagens variam quanto ao tipo de variável 

analisada ou a combinação de variáveis analisadas, a forma como se sintetizam os 

dados e também quanto a escala temporal que é utilizada.  
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Figura 14 – Relação entre os elementos do tempo e do clima e requisitos básicos do turismo de sol e 
praia 

 

Fonte: Modificado de MATZARAKIS (2006). 

 

Desde a década de 1960, esforços têm sido empreendidos na definição de uma 

métrica adequada para o “clima favorável” do ponto de vista do turista com indicadores 

que possam ajudar os investidores a escolher onde desenvolver novos destinos ou 

ajudar os operadores turísticos ou turistas a planejar suas atividades. Inúmeras 

métricas foram desenvolvidas e aplicadas (Besancenot 1990; de Freitas 2003). 

Algumas dessas métricas foram testadas nesta pesquisa. 

Na linha de estudo do clima partindo da sucessão dos tipos de tempo que se 

definem por certos tipos de circulação atmosférica, também surgiram proposições. 

Assim, enquanto na linguagem coloquial o tipo de tempo se define somente como, 

bom, chuvoso, nubloso, na linguagem científica sua tradução documental passou a 

ser complementada pelas cartas sinóticas e imagens de satélite.  

O tipo de tempo segundo Durand-Dastés (citado por Viegneau, 2003, p. 21) é 

determinado pela natureza e qualidade do ar presente sobre o lugar, portanto, também 

pela origem deste ar, do histórico recente do seu deslocamento. Por isso, nesta linha 

Monteiro (1969) concebe que o clima de um lugar se compreende por meio da análise 

dos tipos de tempo em sequência contínua, com diferentes combinações dos 

elementos climáticos entre si e suas (co)relações com outros elementos geográficos 

e, principalmente com a circulação atmosférica e as massas de ar atuantes.  

A climatologia baseada no enfoque dinâmico foi instaurada no Brasil na década 

de 1960 por Carlos Augusto Figueiredo Monteiro através de seu método “análise 
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rítmica em climatologia” (SANT’ANNA NETO; ZAVATINI, 2000). Este se pautava na 

perspectiva de uma climatologia dinâmica, atrelada à sucessão habitual dos tipos de 

tempo, proposta por Sorre em 1951. Portanto, a sucessão dos tipos de tempo se 

manifesta segundo os mecanismos da circulação atmosférica regional. Relacionadas 

à circulação atmosférica estão às massas de ar, cuja importância se justifica pelas 

características que elas apresentam nas “qualidades” dos tipos de tempo. As massas 

de ar se particularizam por apresentarem características próprias de temperatura, 

pressão e umidade relativa. “Apresentação das variações diárias e horárias dos 

elementos meteorológicos, num determinado ponto da superfície terrestre, vem 

associada à sucessão dos estados atmosféricos, permitindo a explicação dos fatos” 

(SANT’ANNA NETO; ZAVATINI, 2000). 

Seguindo o proposto por Monteiro, Barbiéri (1981) realizou um excelente o 

estudo do clima aplicado o turismo de “Sol e Praia” para o Rio de Janeiro. Na 

percepção de Barbiéri “as condições atmosféricas habituais, sobretudo aquelas a nível 

de ‘tipos de tempo’, que se definem por certos tipos de circulação atmosférica, 

exercem um papel relevante e, ao mesmo tempo, se tornam praticamente 

fundamentais na programação do turismo-lazer (p.161).  

Numa outra perspectiva, ainda que não descartando a importância da circulação 

atmosférica, pesquisadores franceses a partir dos anos 1970, concebem tipo de 

tempo definindo uma parametrização a partir daquilo que é observado e sentido (bom 

tempo seco e ensolarado, mau tempo chuvoso e frio, etc). Para Viegneau, 2003, p. 

21, o tipo de tempo segundo estes autores é uma concepção mais fisionômica 

(climatologia analítica), enquanto o tipo de circulação se refere ao documento sinótico.  

Nesta corrente, com uma ótica aplicada ao turismo, Besancenot, Mounier e 

Lavenne (1978) propuseram uma classificação dos tipos de tempo do verão com nove 

tipologias que vão do bom tempo ensolarado ao tempo péssimo (ou podre, na 

expressão dos franceses). O autor insiste em que, na relação clima-turismo, só índices 

calculados a partir de dados diários são válidos para reconstituir o ambiente climático 

real. Para ele é preciso respeitar as interações existentes entre os elementos do clima, 

interações estas, que nenhum índice mensal, mesmo o mais sofisticado, pode traduzir 

corretamente. Para Besancenot (1990), é vantajoso investir-se em análises do tipo de 

tempo porque se constituem num método mais sintético. 
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As seções seguintes discorrem sobre diferentes metodologias em climatologia 

para compreender o potencial climático de uma área e que foram aplicadas a área de 

estudo. 

 

3.2.1 Classificação do clima por tipo climático anual (TCA) 

 

Em artigo publicado por Dubreuil et al (2017), os autores trabalham com o 

conceito de “Tipo Climático Anual” (TCA), que permite demostrar a variabilidade 

climática existente nos grandes grupos climáticos, ao longo dos anos. Os autores 

analisaram dados de 1961 a 2015 para todo o Brasil, o que resultou em dados bem 

discrepantes Rio Grande do Sul. No artigo chamou a atenção que para o período 

estudado a metade sul do Rio Grande do Sul e, principalmente as estações 

meteorológicas litoral sul, apresentaram uma repartição quase igualitária entre os 

tipos climático anual Cfa (mesotérmico úmido) e Csa (mediterrâneo). Isso significa que 

o litoral sul tende a ser mais seco no verão, ou com certa frequência, o mês menos 

chuvoso do verão recebe menos de 1/3 da precipitação do mês mais úmido do 

inverno. 

 Para entender melhor o que há nas entranhas das séries de dados, análises 

de tempo mais curto, como a do TCA proposto por Dubreuil et al (2017) são um ponto 

de partida de diferenciação regional. Neste estudo se aplica o método de Köppen, 

mas não só às médias calculadas a partir de um longo período de anos, mas para 

cada ano em separado.  

Os limiares definidos para os TCA são os mesmos propostos na classificação 

original de Köppen e dependem dos dados de temperatura e precipitação observados 

para cada mês e cada ano. A abordagem clássica distingue os climas em função dos 

seus regimes térmicos (A, C, D, E e subtipos a, b, c, d, h e i) e pluviométricos (BW,BS 

e subtipos , m, s e w). 

A primeira letra do tipo climático do Rio Grande do Sul é C que significa um 

Clima mesotérmico, com temperatura média do ar dos 3 meses mais frios 

compreendidas entre -3°C e 18°C e temperatura média do mês mais quente superior 

a 10°C e estações de verão e inverno bem definidas.  

Para os climas C, o regime pluviométrico identifica a segunda letra, com os 

subtipos:  w (inverno seco) – que ocorre nos anos em que o mês menos chuvoso do 
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inverno recebe menos de 1/10 das precipitações do mês mais chuvoso do verão e a 

precipitação mínima do inverno é menor que a precipitação mínima do verão;  s (verão 

seco) - está relacionado aos anos em que o mês menos chuvoso do verão recebe 

menos de 1/3 da precipitação do mês mais chuvoso de inverno, a precipitação mínima 

do verão é menor 40mm e também menor que a mínima do inverno; f – atribuído aos 

anos que não se classificam nem e s nem em w (KOTTEK et al, 2006;  DUBREUIL et 

al, 2017).  

A terceira letra do grupo climático refere-se às condições térmicas do verão 

que, na classificação de Köppen, se diferenciam entre: a- de verões quentes 

(temperatura média do mês mais quente superior a 22°C) e b- aqueles com verões 

frescos (temperatura média do mês mais quente inferior a 22°C). 

 O “tipo climático anual” (TCA) para cada ano considerado é calculado com base 

em dados mensais de estações meteorológicas, que foram obtidos no BDMEP (Banco 

de Dados para Ensino e Pesquisa) do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

3.2.2 Índices climáticos para o turismo de sol e praia 

 

  Os primeiros métodos desenvolvidos para descrever as potencialidades do 

clima para fins turísticos foram os que se basearam em médias mensais. Criaram-se 

uma série de índices climáticos que levam em consideração combinações simples de 

variáveis climáticas básicas, como temperatura do ar, umidade ou precipitação. 

Para fornecer uma base de comparação, foram buscados nesta pesquisa uma 

série de índices que englobam tanto fatores climáticos e marítimos favoráveis e 

desfavoráveis. Espera-se que esses índices, por sua tradução gráfica, possibilitem a 

comparação entre as diferentes estações meteorológicas do litoral, durante o período 

mais quente do ano (dezembro a março).  

Contemplam, inicialmente, o proposto neste trabalho índices como o Burnet 

Beach Climate Index (BCI) (BURNET, 1963; apud SACCHINI et al. 2012), o Summer 

Comfort Index (SCI) e o Sarramea Marine Climatic Index (SMCI) proposto  por 

Sarraméa (1980).  

O Burnet Beach Climate Index (BCI) utiliza dados relativos ao número de dias 

chuvosos por mês e de temperatura média em graus celsius numa análise onde os 

valores mais baixos indicam melhor qualidade; o segundo índice (SCI) utiliza as 
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médias de temperatura máximas e mínimas e o número de dias chuvosos por mês. O 

índice representa melhores condições turísticas quanto menor for o valor obtido.  

Sarraméa (1980) desenvolveu ainda outro índice “climático marítimo” que, não 

rompendo com os índices precedentes, se distingue pelo número de indicadores 

climáticos mensais, abrangendo, para além dos parâmetros acima enumerados, a 

temperatura da água do mar, a velocidade do vento, o nevoeiro, o gelo e a neve. O 

autor considera que, em função do modo como é calculado o índice, ele não permite 

atingir uma precisão menor que o mês, contudo, seria valioso refinar os resultados, 

pois as condições atrativas são muito diferentes entre o início e o final de um mês, 

especialmente no final da primavera e no início do outono. Já se forem utilizadas 

médias de pesquisas de longos períodos (Normais Climatológicas), a importância das 

variações interanuais de condições favoráveis ou desfavoráveis é totalmente 

apagada, enquanto, o cálculo desse índice, mês a mês e a cada ano, permite avaliar 

as variações interanuais. 

 Outra série índices dimensionam as potencialidades climáticas para atividades 

turísticas em áreas litorâneas são os de Poulter (1962), Fergusson (1964) e Hughes 

(1976), todos acessados a partir de Besancenot (1989). Todos esses índices se 

definem a partir de fórmulas que analisam o comportamento dos elementos 

temperatura média mensal, média mensal das temperaturas máximas, total de horas 

de insolação; precipitação total mensal em mm e o total de dias com precipitação 

superior a 0,25mm. 

Todos estes índices recebem como maior crítica a seu caráter empírico, restrito 

a áreas específicas do globo, como o Mediterrâneo, que definiu a importância 

atribuída a cada componente do índice e o uso de variáveis expressas em unidades 

muito diferentes. Apesar das imperfeições muitas vezes atribuídas a estes índices, 

inicia-se a análise do potencial climático neste trabalho por estes índices, 

considerando que se baseiam e dados relativamente fáceis de obter, para uma 

primeira comparação entre as estações meteorológicas e regiões do litoral do Rio 

Grande do Sul. 
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3.2.3 Classificação dos tipos de tempo para o turismo de sol e praia  

 

Besancenot, Mounier e Lavenne (1978) se propuseram a mapear a zona 

bioclimática do mediterrâneo em relação com o que definiram de “turismo de 

balneário”. Em vez de usar dados médios, criaram uma metodologia que fornece uma 

síntese da combinação de elementos climáticos. Estas análises basearam-se em 

dados diários definindo tipos de tempo. 

Originalmente, a classificação elaborada por Besancenot, Mounier e Lavenne 

(1978) foi desenvolvida para compreender as demandas do turismo marítimo e depois 

foi adaptada para o turismo costeiro. Abrangeu nove tipos de clima, sete dos quais 

são favoráveis à prática de recreação ao ar livre (mesmo que incluam um leve grau 

de desconforto) e dois são desfavoráveis ao lazer ao ar livre.  

A fim de fornecer uma avaliação holística do clima, a metodologia do tipo de 

tempo combinou os seguintes parâmetros diários: luz do sol (horas), cobertura de 

nuvens (octas), precipitação (duração ou quantidade), temperatura máxima, 

velocidade do vento (m / s) e pressão de vapor (hPa). Inicialmente, os limites foram 

obtidos a partir da observação do comportamento dos veranistas no litoral europeu (e, 

em seguida, adaptados a diferentes locais do mundo), considerando também como 

base limiares bioclimáticos conhecidos (BESANCENOT, MOUNIER E LAVENNE, 

1978).  

Segundo a classificação de Besancenot, Mounier e Lavenne (1978) que 

combina diferentes elementos meteorológicos e considera limiares diversos (Figura 

15), pode-se obter nove tipos de clima, cuja aptidão para o turismo litorâneo ao ar livre 

pode ir das condições ideais (Tipo 1) à total inaptidão (Tipo 8 e 8b). No caso de outros 

tipos de tempo, consideraram que proporcionavam condições aceitáveis para a prática 

de turismo litorâneo, apesar de alguns inconvenientes, como o relativo mau tempo 

(Tipos 4 e 5), ou um certo grau de desconforto (Tipos 2, 3, 6 e 7). Os tipos e 

parâmetros serão explicado na sequência da figura. 
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Figura 15 – Proposição de Besancenot para a identificação dos tipos de tempo para turismo costeiro. 

 

Fonte: Besancenot et al (1978). 

 

Traduzindo o quadro da figura 15, para Besancenot et al (1978), os tipos mais 

favoráveis para o desfrute do turismo balneário são o Tipo 1 Tempo ensolarado muito 

bom e Tipo 2 – Tempo ensolarado bom, segundo a metodologia aplicada para a 

região do Mar Mediterrâneo. Estes dois tipos de tempo se detém a manter os períodos 

de insolação iguais ou superiores a 9 horas diárias ou nebulosidade no meio do dia 

igual ou inferior a 2/8 (de céu aberto); sem precipitação; temperatura máxima igual ou 

superior à 25°C e inferior a 33°C; velocidade do vento no meio do dia inferior a 8 m/s; 

e tensão de vapor no meio do dia maior que 4 e menor que 25 mb. O Tipo 2 difere do 
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primeiro tipo somente na temperatura máxima que compreende igual ou superior a 

18° e menor que 25°C.  

O Tipo 3 – Tempo fresco ensolarado – ainda mantém os limiares definidos nos 

dois primeiros tipos de tempo, porém concentra a temperatura máxima entre igual ou 

maior que 16°C e menor que 18°C. O Tipo 4 – Tempo bom com cobertura parcial de 

nuvens – ainda apresenta tempo sem precipitação e velocidade do vento no meio do 

dia menor que 8 m/s e tensão de vapor no meio do dia maior que 4 e menor que 25 

mb, porém define que o tempo de insolação é maior ou igual a 3 horas e menor que 9 

horas ou nebulosidade no meio do dia maior ou igual a 2 e menor que 6/8 e 

temperatura máxima maior ou igual a 18°C e menor que 33°C.  

O Tipo 5 – Tempo bom com breve episódio chuvoso – reflete o tipo de tempo 

que concentra a insolação igual ou maior que 3 horas ou nebulosidade no meio do dia 

menor que 6/8; precipitação com duração entre 0,1 e 1 hora ou acúmulo entre 0,1 e 1 

mm; temperatura máxima entre igual ou maior que 18°C e menor que 33°C; e tensão 

de vapor no meio do dia maior que 4 e menor que 25 mb. O Tipo 6 – Tempo quente 

e pesado – traz duas alternativas para que esse tipo de tempo seja enquadrado. Em 

uma primeira classificação diz que a insolação seja igual ou maior que 9 horas ou com 

nebulosidade no meio do dia igual ou inferior à 2/8; precipitação inexistente; 

temperatura máxima igual ou superior a 18°C; velocidade do vento no meio do dia 

inferior a 12 m/s e pressão de vapor no meio do dia igual ou superior a 25 mb e inferior 

a 31,3 mb. Em uma segunda classificação do Tipo 6, a insolação, precipitação e 

velocidade do vento se mantém como a primeira, divergindo nos limiares da 

temperatura máxima (igual ou maior que 33°C) e apresentando pressão de vapor ao 

meio do dia menor que 31,3 mb. O Tipo 7 – Tempo bom com ventos fortes – 

caracteriza o tipo de tempo onde o período de insolação é igual ou superior a 9 horas 

ou nebulosidade no meio do dia igual ou menor que 2/8; precipitação inexistente; 

temperatura máxima igual ou superior a 18°C e menor que 33°C; a velocidade do 

vento compreendendo entre igual ou maior que 8 m/s e menor que 12 m/s; a pressão 

de vapor no meio do dia se mantém entre maior que 4 e menor que 25 mb. 

O Tipo 8 – Tempo desfavorável ao turismo – consiste em todos os outros tipos 

de tempo em que não se encaixaram os demais, com exceção do próximo e último 

tipo de tempo: o Tipo 8b – Tempo podre –limitado pela insolação menor que 3 horas 
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ou nebulosidade no meio do dia igual ou maior de 6/8; e precipitação maior que 3 

horas ou maior que 5 mm. 

Tem-se consciência de que esta classificação foi elaborada para a Europa e 

talvez seus pressupostos não se coadunem com as condições climáticas do Rio 

Grande do Sul. Contudo, a clareza metodológica com a qual esta classificação é 

apresentada, a sistematização dos fatores e dos tipos de tempo e a relativa facilidade 

de sua utilização, levaram a que se decidisse aplicá-la na análise da ambiência 

climática para o turismo no RS. 
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4- RELAÇÃO CLIMA x TURISMO – MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS  

 

A pretendida análise climática do litoral do Rio Grande do Sul na perspectiva 

do turismo de sol e praia incorpora métodos de análise relacionados tanto à 

climatologia baseada em médias e índices quanto à climatologia que investiga a 

sucessão dos tipos de tempo.  

 

4.1 Materiais 

   

A seguir são mencionados os dados que foram utilizados nas análises 

propostas.  

 

4.1.1 Materiais para análise espaciais 

 

 Os dados espaciais que representam os limites municipais foram obtidos junto 

ao portal do IBGE na seção Geociências>Downloads de no formado Shapefile (.shp), 

para posteriormente serem trabalhados em ambiente de SIG9 QGIS10, e Keyhole 

Markup Language (.kml) trabalhados no software Google Earth. 

 

4.1.2 Materiais para análise climática 

 

Primeiramente foram analisadas bibliografias sobre classificações climáticas 

aplicadas ao estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, foram também obtidos 

 
9 SIG – Sistema de Informações Geográficas. 
10 QGIS – Quantum GIS. 
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dados de variabilidade e tendência climática já sistematizados pelo Modelo Brasileiro 

do Sistema Terrestre (BESM – Brazilian Earth System Model, na sigla em Inglês) do 

INPE (2018) para os extremos do litoral do RS.   

Em termos de dados meteorológicos, na zona costeira do RS estão instaladas 

quatro estações meteorológicas do INMET com pelo menos 30 anos de observação, 

são elas: Torres, Rio Grande, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. A estação de Porto 

Alegre, apesar de não estar na zona costeira, foi utilizada como auxiliar, já que na 

latitude de 30°S não há estação meteorológica com registros de mais longo tempo, 

junto ao mar.  

Nas últimas duas décadas foram instaladas estações automáticas do INMET 

em Mostardas (12/03/2008) e Tramandaí (09/03/2008), porém devido à sua recente 

instalação, optou-se por utilizar estas estações somente nas análises climáticas de 

escala diária, realizadas para os meses quentes das temporadas 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020. Na tabela 1, destaca-se as estações meteorológicas do litoral 

do Rio Grande do Sul já utilizadas e em vias utilização nas classificações climáticas 

tanto para os dados mensais como diários. 

 

Tabela 1 - Estações meteorológicas utilizadas. 

Código OMM Estação Latitude Longitude Altitude (m) 
Ano de 

Instalação 

6981 Torres -29.350359º -49.733263º 8 1913 

86988 Porto Alegre -30.053536º -51.174766º 41 1909 

86995 Rio Grande -32.078780º -52.167738º 5 2001 

86998 Santa Vitória do 

Palmar (Barra do Chuí) 
-33.742297º -53.372218º 7 

1912 

86993 Pelotas -31.802550° -52.406895° 13 1888 

86990 Tramandaí  - 30.010268º - 50.135887º 5 2008 

86994 Mostardas -31.248279º - 50.906279º 4 2008 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 
Organização: Ricardo Brandolt. 

Os dados dessas estações, repetidamente referidos neste trabalho, são os 

dados de temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação total, número de 

dias com precipitação, insolação e velocidade do vento. Os dados mensais e diários 
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das estações foram obtidos no BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino 

e Pesquisa) do INMET ou através de solicitação à este órgão.  

Além desses dados, foram usados dados orbitais, processadas pelo Setor do 

Programa Climático vinculado à National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) e acessadas a partir de diferentes plataformas. 

Dados de temperatura média mensal da superfície do mar, necessários para o 

índice SMCI, que foram desenvolvidos por Slutz et al (1985) e estão disponíveis na 

biblioteca de dados do International Research Institute for Climate & Society (IRI) em 

COADS (Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set: Trimmed monthly sumaries) 

acessada via página do IRI.  O IRI foi inicialmente estabelecido como um acordo de 

cooperação entre o Escritório do Programa Climático da NOAA e a Universidade de 

Columbia. 

Dados diários também foram obtidos a partir de produtos derivados da 

interpretação de dados de sensores remotos como se apresentará mais adiante.  

Com a finalidade de classificação do tipo climático anual foram utilizados dados 

mensais do período da Normal Climatológica de 1981-2010 acrescidos ao período até 

o presente momento para TOR-POA-RG-SVP; os dados base para as classificações 

dos índices BCI (Beach Climate Index) e SCI (Summer Confort Index), propostos por 

Sacchini et al (2012) também são mensais, porém o recorte temporal analisado 

corresponde ao período em que obtiveram-se mais registros de número de dias 

chuvosos, resultando na caracterização entre 2002 e 2012 para as quatro estações; 

para o SMCI (Sarramea Marine Climatic Index) os dados consultados também foram 

mensais, sendo aplicada previamente, a classificação dos meses de verão entre 

dezembro de 2004 e dezembro de 2012. 

Para a classificação de ambiência climática para o turismo costeiro, proposto 

por Besancenot, Mounier e Lavenne (1978), foram utilizados dados horários do 

período mais propício ao veraneio (dezembro a março) dos últimos 3 verões 2017-

2018, 2018/2019 e 2019/2020 para cinco estações do INMET: Torres, Tramandaí, 

Mostardas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Com base nos dados, diariamente 

identificou-se a qual dos nove diferentes tipos de tempo o mesmo correspondia. As 

rotinas desenvolvidas no Excel para esta identificação foram de própria autoria. 
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A variável tensão de vapor, necessária para a mesma classificação, também 

não se obtém diretamente no INMET, mas pode ser inferida com base na temperatura 

máxima e a umidade relativa mínima do dia, como será explicado na próxima seção.  

Velocidade do vento foi uma das variáveis que apresentou muitas falhas de 

dados para estas estações meteorológicas consideradas, por isso, optou-se por 

utilizar os dados obtidos a partir de sensores remotos do Programa “Previsão de 

Recurso Mundial de Energia” (POWER) do Centro de Pesquisa Langley da NASA 

(LaRC), financiado pelo Programa de Ciências da Terra / Ciências Aplicadas da NASA 

(https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/). Este projeto que foi iniciado para 

aprimorar o Banco de dados Surface meteorology and Solar Energy (SSE) 

anteriormente existente, acabou criando novos conjuntos de dados a partir de novos 

sistemas de satélite e dados de modelagem de previsão.  

Além dos dados diários de velocidade máxima do vento (10m) esta plataforma 

forneceu os de radiação total incidente na superfície (radiação solar global total). Este 

último dado foi usado para estimar horas de sol brilhante por dia (n), através de 

programação incorporada à uma planilha do Excel por Snyder (2001) denominado 

Wton 1.01. Para a utilização desta planilha é preciso informar, inicialmente, a 

localização da estação e o ano desejado, para que o programa possa calcular o 

número máximo de horas diárias de insolação astronomicamente previstas (N) para a 

latitude informada. Depois entra-se com os dados da radiação solar global total 

incidente no dia, em MegaJoules por metro quadrado por dia, para estimar horas de 

sol brilhante por dia (n).  

 

4.2 Procedimentos metodológicos 
 

A organização dos registros meterológicos e os demais procedimentos 

metodológicos foram todos realizados no Programa Excel 2016. Como informado 

anteriormente os dados sobre variabilidade e tendência climática para a área de 

estudo se originaram de dados já sistematizados pelo Modelo Brasileiro do Sistema 

Terrestre (BESM – Brazilian Earth System Model, na sigla em Inglês) do INPE (2018). 

Por isso, nessa seção serão apresentados em mais detalhe os procedimentos 

metodológicos para se chegar aos Tipos Climáticos Anuais – TCA –, os índices 
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mensais do turismo de sol e praia e da classificação da ambiência atmosférica diária 

das estações do litoral gaúcho. 

 

4.2.1 Organização de dados 

 

Anteriormente aos cálculos para a obtenção dos índices climáticos para a 

exploração turística costeira, foram utilizadas fórmulas para compreender o quadro 

geral dos dados obtidos junto ao BDMEP, como somatório dos dias registrados, 

registros e campos vazios, cálculo de mínimas e máximas para exploração gráfica, 

etc. Em parte, para a localização de medições faltantes se fez uso de uma rotina de 

localização e preenchimento de falhas no Excel desenvolvido pelo professor Ricardo 

Wanke de Melo da UFGRS. Também foram utilizados dados da plataforma Agritempo 

1.0 - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Embrapa Informática 

Agropecuária e CEPAGRI - Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 

Aplicadas à Agricultura) que permite aos usuários o acesso, via Internet, às 

informações meteorológicas e agrometeorológicas das estações já utilizadas para o 

preenchimento das falhas. 

A formatação condicional é uma ferramenta do Excel que aplica um efeito visual 

na tabela matricial baseado no conteúdo numérico. Ao longo das imagens que 

retratam a rotina neste software será possível perceber a utilização desta ferramenta 

na percepção visual dos elementos e de que forma se distribuem ao longo do tempo. 

Desta forma a precipitação recebeu formatação condicional de barras horizontais 

azuis que se auto preenchem de acordo com o mínimo e o máximo valor numérico 

obtido no intervalo. O mesmo foi realizado para a insolação aplicando-se a cor 

amarela, para a velocidade do vento na cor cinza e para a tensão de vapor a cor verde. 

Da mesma maneira a temperatura máxima recebe formatação condicional onde a cor 

de preenchimento das células do intervalo varia, crescentemente, de acordo com uma 

paleta de cores verde-amarelo-vermelho. Estes procedimentos possibilitam uma 

interpretação aproximada instantânea das características de tempo que 

predominaram durante o dia auxiliando na determinação do tipo de tempo. 

 

4.2.1. Definição dos índices de variabilidade anual (TCA) e de mudança climática 
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Os dados foram organizados em planilhas Excel (figuras 16 e 17), conforme as 

chaves de classificação estabelecidos. Os dados de cada estação foram agrupados 

em planilhas distintas dentro do mesmo arquivo, onde, em planilha separada foram 

realizados os cálculos a seguir (Figura 16).  

Figura 16 – Formato da disposição dos dados brutos na tabela de Torres. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: Ricardo Brandolt. 

 

Destaca-se que não foi possível obter, para a estação de Rio Grande, os dados 

mensais de agosto de 1983 a dezembro de 1987, todo o ano de 1990 e de janeiro a 

agosto de 2001; para a estação de Santa Vitória do Palmar os dados não obtidos 

correspondem aos anos de 1985, 1986, 1987, 1990, 1991 e 1999; para Porto Alegre 

os anos faltantes foram 1985, 1986, 1987 e de janeiro a agosto de 2001; para Torres 

os dados ausentes foram relativos aos anos de 1984, 1986, 1987, 1990, novembro e 

dezembro de 1991 e de janeiro a agosto de 2001, impossibilitando assim a 

classificação do TCA para estes períodos. Percebe-se que, mesmo em anos com 

alguns dados presentes, fica impossibilitada a classificação devido à ausência de 

medições dentro dos limiares estabelecidos por Köppen como os meses de 

Estacao Mês Data PrecipitacaoTotal Media simples TempMinimaMedia TempMaximaMedia

83948 1 31/01/1981 136,4 23,0 20,3 25,8

83948 2 28/02/1981 106,9 23,7 20,8 26,7

83948 3 31/03/1981 32,0 22,3 18,7 25,8

83948 4 30/04/1981 102,6 20,4 16,8 24,1

83948 5 31/05/1981 92,4 20,3 16,3 24,3

83948 6 30/06/1981 148,7 14,8 10,5 19,2

83948 7 31/07/1981 32,8 15,0 11,3 18,8

83948 8 31/08/1981 78,6 15,6 11,5 19,7

83948 9 30/09/1981 173,7 15,9 12,9 18,9

83948 10 31/10/1981 64,9 17,2 14,3 20,2

83948 11 30/11/1981 98,3 21,1 18,2 24,1

83948 12 31/12/1981 80,6 21,6 18,2 24,9

83948 1 31/01/1982 66,8 21,7 18,3 25,0

83948 2 28/02/1982 45,5 22,9 19,8 26,0

83948 3 31/03/1982 101,2 22,6 19,5 25,8

83948 4 30/04/1982 32,4 20,3 16,6 23,9

83948 5 31/05/1982 33,8 17,0 12,8 21,3

83948 6 30/06/1982 253,5 16,2 12,6 19,8

83948 7 31/07/1982 33,9 14,5 10,5 18,5

83948 8 31/08/1982 88,9 15,7 12,4 19,1

83948 9 30/09/1982 84,8 17,8 14,5 21,2

83948 10 31/10/1982 63,2 17,8 13,9 21,6

83948 11 30/11/1982 117,2 19,3 16,4 22,3

83948 12 31/12/1982 61,6 21,6 18,3 24,8



52 
 

 
 

verão/inverno. Neste sentido foram realizadas buscas na plataforma NASA-Power 

para o preenchimento destas lacunas de dados. 

A classificação dos TCA foi realizada através de fórmulas que identificam os 

critérios estabelecidos por Köppen, como: meses mais e menos chuvoso do inverno 

e do verão, e a partir dessas identificações, o cálculo de 1/10 do mês de mais 

precipitação do verão e 1/3 do mês de maior precipitação do inverno. Com a 

identificação destas variáveis são definidos os tipos (w, s e f) que correspondem ao 

grupo C. Foi elaborada ainda fórmula que retorna o mês mais quente do ano, fator 

que implicará na classificação quanto ao subtipo a ou b (Figura 17). 

Figura 17 – Organização da tabela contendo os cálculos dos limiares definidos por Köppen. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: Ricardo Brandolt. 
 

Após a classificação dos TCA foram elaborados tabelas e gráficos de 

distribuição de frequência destes tipos por estação meteorológica para o período. 

Utilizando os dados de cada estação, o cálculo das temperaturas médias foi feito a 

INVERNO-chuvoso"VERAO+chuvoso1/10 mm + chuva verão w VERAO-chuvosoINVERNO+chuvoso1/3 + chuva inverno s f mês+quentea/b

1981 25,5 44 4,4 NÃO 38,5 166,3 55,4 s Não 23,1 a

1982 80,8 281,3 28,13 NÃO 29,3 166,2 55,4 s Não 21,9 b

1983 71,5 105,6 10,56 NÃO 38,2 142,3 47,4 s Não 22,3 a

1984 80,1 296,4 29,64 NÃO 68 249,3 83,1 s Não 23,4 a

1985 73,14 68,1 6,81 NÃO 32,5 107,72 35,9 s Não 23,4 a

1986 39,28 88,19 8,819 NÃO 14,94 180,48 60,2 s Não 22,7 a

1987 37,73 84,46 8,446 NÃO 48,92 189,09 63,0 s Não 23,6 a

1988 54,6 214,9 21,49 NÃO 152,4 132,9 44,3 NÃO f 23,3 a

1989 3,4 55,3 5,53 w 21,3 61,2 20,4 NÃO Não 23,8 a

1990 29,68 303,82 30,382 w 38,09 30,69 10,2 NÃO Não 23,9 a

1991 81,88 91,67 9,167 NÃO 11,82 227,58 75,9 s Não 23,4 a

1992 61,7 433,8 43,38 NÃO 83,63 199,2 66,4 NÃO f 23,5 a

1993 94,3 108,6 10,86 NÃO 95,3 152,5 50,8 NÃO f 23,9 a

1994 69,7 172,6 17,26 NÃO 91,6 182,3 60,8 NÃO f 23,3 a

1995 50,1 190,9 19,09 NÃO 48,5 310,6 103,5 s Não 22,6 a

1996 31,2 92,5 9,25 NÃO 13,9 61 20,3 s Não 22,3 a

1997 38,5 127,2 12,72 NÃO 19,5 175,7 58,6 s Não 24,4 a

1998 93,2 254 25,4 NÃO 50,8 175,9 58,6 s Não 21,4 b

1999 87,38 179,2 17,92 NÃO 84,5 401,36 133,8 s Não 21,8 b

2000 63,3 105,5 10,55 NÃO 47,4 120,9 40,3 NÃO f 23,2 a

2001 63,3 105,5 10,55 NÃO 47,4 120,9 40,3 NÃO f 23,2 a

2002 87,2 191,1 19,11 NÃO 15,4 209,3 69,8 s Não 22,8 a

2003 52,1 280,6 28,06 NÃO 17 185,5 61,8 s Não 23,6 a

2004 62,1 62,7 6,27 NÃO 51,2 80,7 26,9 NÃO f 22,8 a

2005 58,4 77,7 7,77 NÃO 6,4 178,4 59,5 s Não 23,6 a

2006 43,4 116,8 11,68 NÃO 28 197 65,7 s Não 22,8 a

2007 36,2 268,8 26,88 NÃO 3,2 137,4 45,8 s Não 23,8 a

2008 43,2 82,1 8,21 NÃO 27 88,8 29,6 s Não 23,2 a

2009 29,2 96,8 9,68 NÃO 81,7 109,8 36,6 NÃO f 23,0 a

2010 42,6 273,2 27,32 NÃO 81,9 154,9 51,6 NÃO f 23,7 a

2011 117,7 118,3 11,83 NÃO 26,3 159,4 53,1 s Não 24,3 a

2012 41,3 139,8 13,98 NÃO 13,1 120 40,0 s Não 24,1 a

2013 33,2 222 22,2 NÃO 27,5 114,9 38,3 s Não 23,7 a

2014 23,6 187,3 18,73 NÃO 59,7 131,5 43,8 NÃO f 24,4 a

2015 30,9 199,9 19,99 NÃO 43,6 270,8 90,3 s Não 23,6 a

2016 30,4 101,4 10,14 NÃO 45,6 167,5 55,8 s Não 24,4 a

2017 47,2 117 11,7 NÃO 54 164,2 54,7 s Não 24,8 a

2018 68 108,4 10,84 NÃO 12,3 195,1 65,0 s Não 23,9 a

2019 103,7 230 23 NÃO 84,1 239,6 79,9 NÃO f 24,0 a

NORMAL 103,4 153,6 15,36 NÃO 83,2 114,7 38,2 NÃO f 23,0 a

SANTA VITÓRIA DO PALMAR

SUBTIPOTIPO
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partir da média das temperaturas mínima (Tn) e máxima (Tx), um método diferente da 

média compensada usado pelo INMET. O método adotado aqui geralmente 

proporciona valores de temperatura média ligeiramente maiores de 1 a 2 °C à média 

compensada. O recorte temporal de análise do TCA foi de 39 anos (1981-2019) para 

as estações meteorológicas de Torres, Porto Alegre, Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar (Figura 18). 

 
Figura 18 – Organização da tabela para a classificação do Tipo Climático Anual. 

 
Organização: Ricardo Brandolt. 

 

4.2.2 Definição dos índices mensais para o turismo de sol e praia 
 

NC C f a Cfa

Ano Grupo Tipo Subtipo
1981 C s a Csa
1982 C s b Csb
1983 C s a Csa
1984 C s a Csa
1985 C s a Csa
1986 C s a Csa
1987 C s a Csa
1988 C f a Cfa
1989 C w a Cwa
1990 C w a Cwa
1991 C s a Csa
1992 C f a Cfa
1993 C f a Cfa
1994 C f a Cfa
1995 C s a Csa
1996 C s a Csa
1997 C s a Csa
1998 C s b Csb
1999 C s b Csb
2000 C f a Cfa
2001 C f a Cfa
2002 C s a Csa
2003 C s a Csa
2004 C f a Cfa
2005 C s a Csa
2006 C s a Csa
2007 C s a Csa
2008 C s a Csa
2009 C f a Cfa
2010 C f a Cfa
2011 C s a Csa
2012 C s a Csa
2013 C s a Csa
2014 C f a Cfa
2015 C s a Csa
2016 C s a Csa
2017 C s a Csa
2018 C s a Csa
2019 C f a Cfa

Santa Vitória do Palmar
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Por curiosidade cientifica foram testados alguns Índices para o turismo de sol e 

praia aplicados majoritariamente em zonas litorâneas do Hemisfério Norte, 

especialmente à região do Mediterrâneo. Os procedimentos metodológicos aplicados 

aos registros das variáveis atmosféricas foram feitos em ambiente matricial Excel 

2016 

De acordo com os índices propostos por Sacchini et al. (2012), os que 

contemplam o proposto neste trabalho são os relacionados aos verões como o Burnet 

Beach Climate Index (BCI), o Summer Comfort Index (SCI) e o Sarramea Marine 

Climatic Index (SMCI). 

O primeiro índice proposto pelos autores segue a fórmula a seguir: 

Equação 1 - Beach Climate Index (BCI) 

BCI = NRD/T 

Nesta equação NRD é o número de dias chuvosos por mês e T é a temperatura 

média em graus celsius. Portanto, valores mais baixos indicam melhor qualidade. 

O segundo índice proposto pelos autores segue a fórmula a seguir: 

Equação 2- Summer Comfort Index (SCI) 

SCI = 100*[(TMáx – Tmín)/TMáx]/NRD 

Nesta equação TMáx e TMín são as médias de temperatura máximas e 

mínimas, respectivamente, e NRD é o número de dias chuvosos por mês. 

Sarraméa (1980) desenvolveu ainda outro índice “climático marítimo” que, não 

rompendo com os índices precedentes, se distingue pelo maior quantidade de 

parâmetros climáticos, abrangendo, para além dos anteriormente enumerados, a 

temperatura da água do mar, a velocidade do vento, o nevoeiro, o gelo e a neve. Este 

índice encontrado em Sachini et al (2012) é denominado Sarramea Marine Climatic 

Index (SMCI). 

Equação 3- Sarramea Marine Climatic Index (SMCI). 

SMCI = T+Ts+S−R−WV−Nf −Nfs−Ns 

Onde T é temperatura média mensal, Ts temperatura média mensal do mar, S 

o número médio mensal de horas de sol, R o número de dias chuvosos, WV o númro 
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de dias com velocidade do vento superior a 16 m / s, Nf o número de dias de neblina, 

Nfs, o número de dias de geada e Ns, o número de dias de neve. 

Valores SMCI maiores que 25 determinam a estação propícia ao turismo de sol 

e praia, em destaque para o “mar” abrangido pela mensuração e consideração da 

temperatura da água em seu cálculo. 

 Na análise emprendida acessamos via Besancenot (1990) os índices de Poulter 

(1962), Fergusson (1964) e Hughes (1976) que utilizam dados mensais para 

classificar os tipos de tempo em escala que seguem as equações 4, 5 e 6: 

Equação 4- Índice de Poulter = 10T + S/6 - R/5 

Equação 5 -Índice de Fergusson = 10Tx + S/3 - R/5 

Equação 6- Índice de Hughes = Tx + S/22 - RD/5 

Nestas equações empíricas, T é a temperatura média mensal, Tx é a média 

mensal das temperaturas máximas, S é o total de horas de insolação; R é a 

precipitação total mensal em mm e RD é o total de dias com precipitação superior a 

0,25mm. 

As tabelas de cada estação meteorológica contam com 3 colunas de 

identificação (Ano, Mês e Data) seguidos de seis colunas, uma para cada índice 

proposto para as análises mensais (Poulter, Fergusson, Hughes, SMCI, SCI e BCI) e 

finalmente os dados brutos obtidos do INMET (Dias com chuva, Precipitação Total, 

Insolação Total, Temperatura Mínima e Temperatura Máxima). Os valores de 

insolação média e temperatura média, necessários para os índices de Poulter, BCI e 

SMCI foram calculados a partir das temperaturas máximas e mínimas e da divisão 

simples da insolação total pelo número de dias no mês, respectivamente. Os valores 

de temperatura do mar são obtidos de imagens de satélite do NOAA (COADS: 

Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set: Trimmed monthly sumaries) e até o 

momento foram utilizados os meses de novembro a março de 2004 em diante (Figura 

19). 
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Figura 19 – Esquema da tabela montada para a classificação dos índices propostos a partir dos 
dados mensais. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: Ricardo Brandolt. 

 

4.2.3 Classificação do tipo de tempo diário  

  

A definição da classificação da ambiência atmosférica para o turismo balneário, 

segundo Besancenot, Mounier e Lavenne (1978), adota os critérios insolação (I) ou 

nebulosidade (N), precipitação (P), temperatura (T), velocidade do vento (V) e tensão 

de vapor (Ū).  

A tensão de vapor (Ū) foi inferida com base na temperatura máxima e a 

umidade relativa mínima do dia, do seguinte modo. Primeiramente, a partir de uma 

fórmula empírica denominada Equação de Tétens (Equação 7), que usa como variável 

a temperatura máxima, chega-se a tensão de saturação.  

Equação 7- Equação de Tétens 

 

Nesta equação, segundo Murray (1967) o parâmetro A equivale a 6,108 hPa 

(para resultados em hPa). A temperatura t, ao contrário da maioria das equações na 

Física, é dada em graus Celsius (°C). Substituindo o valor da temperatura na equação 

de Tétens, obtém-se o valor da pressão de vapor saturado. A umidade relativa do ar 

pode ser obtida segundo a equação 8. 
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Equação 8- Fórmula para cálculo da umidade relativa do ar 

UR=ea/es 

Nesta fórmula, umidade relativa - UR obtém-se da divisão entre ea que é a 

tensão atual de vapor e es que é a tensão de saturação, calculada pela Equação de 

Tétens. Para todas as etapas deste cálculo foram criadas rotinas automatizadas em 

EXCEL.  

O quadro (Figura 20) apresenta o esquema criado para a classificação proposto 

por Besancenot, Mounier e Lavenne (1978), com os limiares de cada classe:  

Figura 20 – Esquema de classificação dos tipos de tempo proposto por Besancenot et al. (1978). 

 
Fonte: Besancenot et al. (1978). Organização: Ricardo Brandolt. 

 

A variável insolação é classificada entre menor que três horas diárias (<3h), 

maior ou igual a três horas (<=3h), maior ou igual a três e menor que nove horas (<=3h 

I < 9h) e em maior ou igual a nove horas diárias (>=9h); a precipitação é classificada 

como sendo igual a zero (sem precipitação, =0mm), maior ou igual a 0,1 a 1 mm 

(0,1mm <= P <=1mm) e maior que 5 mm diários (>5mm); a temperatura é classificada 

em classes que compreendem entre 25 e 33°C (25°C =< T < 33°C), entre 18 e 25°C 

(18°C =< T < 25°C), entre 16 e 18°C (16°C =< T < 18°C), entre 18 e 33°C (18°C =< T 

< 33°C), somente maior ou igual a 18°C (>= 18°C) e em maior ou igual a 33°C (>= 

33°C); a velocidade do vento é classificada entre menor que 8 m/s (< 8 m/s), entre 8 

e 12 m/s (8 m/s <= V < 12 m/s) e menor que 12 m/s (< 12 m/s); e a tensão de vapor é 

classificada entre 4 e 25 mb (4 < Ū < 25 mb), entre 25 e 31,3 mb (25 mb <= Ū < 31,3 

mb) e maior que 31,3 mb (< 31,3 mb). 

Com base nestes limiares foram criadas rotinas no Excel visando transformar 

os dados brutos das cinco variáveis nas classificações dos 10 tipos de tempo diário 

definidos anteriormente. O arquivo principal é composto por 5 planilhas separadas 

para cada um dos municípios nas quais foram ordenados os valores diários das 

Tipo/Variável I P T V Ū

Tipo 1 >=9 h  =0 mm 25°C =< T < 33°C < 8 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 2 >=9 h  =0 mm 18°C =< T < 25°C < 8 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 3 >=9 h  =0 mm 16°C =< T < 18°C < 8 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 4 3 h <= I < 9 h  =0 mm 18°C =< T < 33°C < 8 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 5 >= 3 h 0,1 mm <= P <= 1 mm18°C =< T < 33°C < 8 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 6a >=9 h  =0 mm >= 18°C < 12 m/s 25 mb <= Ū < 31,3 mb

Tipo 6b >=9 h  =0 mm >= 33°C < 12 m/s < 31,3 mb

Tipo 7 >=9 h  =0 mm 18°C =< T < 33°C 8 m/s  <= V < 12 m/s 4 < Ū < 25 mb

Tipo 8 1 mm <= P <= 5 - >=12 m/s

Tipo 8b < 3 h > 5 mm - - -
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variáveis, Ao longo do tratamento dos dados, foi criada uma tabela que agrupa os 

dados das quatro variáveis meteorológicas adotadas pelos autores (Dados diários do 

INMET), colunas que calculam o índice proposto como as colunas referentes à 

checagem do parâmetro, os tipos possíveis de serem enquadrados e o resultado 

encontrado para o tipo de ambiência climática (Figura 21). 

 

Figura 21 – Amostra da tabela de classificação da tipologia de Besancenot et al. (1978). 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

A fórmula criada na identificação dos tipos de tempo diários tem vinte e três 

classificadores que trabalham para identificação (Equação 9). 

Equação 9- Fórmula criada para definir o tipo de tempo diário 

=SE(N5="8b";"8b";SE(N5="8";"8";SE(N5="5";"5";SE(E(N5="123467";O5="14567";P5="6

7";Q5="123457");"7";SE(E(N5="123467";O5="24567";P5="67";Q5="123457");"7";SE(E(N5="1234

67";O5="24567";P5="8";Q5="123457");"7";SE(E(N5="123467";O5="14567";P5="8";Q5="123457"

);"7";SE(E(M5="12367";N5="123467";O5="14567";P5="12345");"1";SE(E(M5="12367";N5="1234

67";O5="6b";P5="12345");"1";SE(E(O5="14567";N5="123467";P5="67";Q5="6a");"6a";SE(E(O5=

"24567";N5="123467";P5="67";Q5="6a");"6a";SE(E(O5="14567";N5="123467";P5="67";Q5="6b"

);"6b";SE(E(O5="6b";P5="67";Q5="123457");"6b";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";O5="6b";P5="

12345";Q5="6b");"6b";SE(E(O5="6b";P5="67";Q5="6b");"6b";SE(E(M5="12367";O5="24567");"2

";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";O5="14567";Q5="123457");"4";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";

O5="14567";Q5="6a");"4";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";O5="14567";Q5="6b");"4";SE(E(M5="

4ou5";N5="123467";O5="6b";Q5="123457");"4";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";O5="6b";P5="12

345";Q5="6a");"4";SE(E(M5="4ou5";N5="123467";O5="24567";Q5="123457");"4";SE(M5="8";"8

";"XXX"))))))))))))))))))))))) 

 

NASA somamáxima NASA fórmula Checagem do parâmetro Tipos possíveis (17.3*t)/237.3+tExp do anteriorTen_satUR MínUR/100

Data I P T V U I P T V U I P T V U TIPO TENSÃO DE VAPOR
01-dez-2017 7,7 0,2 23,6 5,3 20,7 3<=i<9 0,1<=p<=1 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 4ou5 5 24567 12345 123457 5 71
02-dez-2017 12,1 1,0 24,9 5,1 22,7 >=9 0,1<=p<=1 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 12367 5 24567 12345 123457 5 72
03-dez-2017 0,0 0,0 23,9 4,3 21,4 <3 =0 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 123467 24567 12345 123457 8 72
04-dez-2017 5,1 4,2 25,8 3,9 24,7 3<=i<9 1<p<=5 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 4ou5 8 14567 12345 123457 8 74
05-dez-2017 10,3 2,4 25,4 4,9 23,4 >=9 1<p<=5 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 8 14567 12345 123457 8 72
06-dez-2017 8,6 3,6 24,5 6,1 24,7 3<=i<9 1<p<=5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 4ou5 8 24567 12345 123457 8 80
07-dez-2017 0,6 24,2 23,4 5,0 22,2 <3 >5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 8b 24567 12345 123457 8b 77
08-dez-2017 11,0 0,2 25,8 3,8 23,0 >=9 0,1<=p<=1 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 5 14567 12345 123457 5 69
09-dez-2017 13,1 0,0 25,7 2,9 22,2 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 67
10-dez-2017 12,2 0,0 27,4 4,7 23,4 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 64
11-dez-2017 11,4 0,0 25,4 5,5 16,9 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 52
12-dez-2017 13,1 0,0 24,0 5,1 15,3 >=9 =0 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 12367 123467 24567 12345 123457 2 51
13-dez-2017 13,3 0,0 25,7 4,9 19,5 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 59
14-dez-2017 6,6 0,0 27,4 4,1 24,9 3<=i<9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 4ou5 123467 14567 12345 123457 4 68
15-dez-2017 12,4 0,0 29,0 2,8 24,9 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 62
16-dez-2017 12,3 0,0 26,6 3,7 24,8 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 71
17-dez-2017 2,8 15,8 26,5 6,2 25,7 <3 >5 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 8 8b 14567 12345 6a 8b 74
18-dez-2017 0,0 9,4 22,4 6,0 20,9 <3 >5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 8b 24567 12345 123457 8b 77
19-dez-2017 0,0 2,8 22,1 5,3 19,7 <3 1<p<=5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 8 24567 12345 123457 8 74
20-dez-2017 0,0 1,8 23,2 4,6 24,0 <3 1<p<=5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 8 24567 12345 123457 8 84
21-dez-2017 12,3 0,0 27,4 3,4 27,8 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 12367 123467 14567 12345 6a 1 76
22-dez-2017 12,1 0,8 26,6 3,2 27,2 >=9 0,1<=p<=1 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 12367 5 14567 12345 6a 5 78
23-dez-2017 0,0 51,6 27,8 3,0 30,0 <3 >5 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 8 8b 14567 12345 6a 8b 80
24-dez-2017 0,0 60,0 22,8 6,4 23,9 <3 >5 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 8 8b 24567 12345 123457 8b 86
25-dez-2017 4,0 0,0 24,2 3,4 18,8 3<=i<9 =0 18<=T<25 <8m/s 4<U<25 4ou5 123467 24567 12345 123457 4 62
26-dez-2017 10,8 0,0 25,1 4,5 21,7 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 4<U<25 12367 123467 14567 12345 123457 1 68
27-dez-2017 12,6 0,0 27,4 3,3 27,5 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 12367 123467 14567 12345 6a 1 75
28-dez-2017 11,2 0,0 27,9 4,1 29,0 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 12367 123467 14567 12345 6a 1 77
29-dez-2017 5,8 0,0 25,9 4,8 25,8 3<=i<9 =0 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 4ou5 123467 14567 12345 6a 4 77
30-dez-2017 0,3 0,6 26,0 3,4 25,6 <3 0,1<=p<=1 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 8 5 14567 12345 6a 5 76
31-dez-2017 12,7 0,0 27,5 3,5 26,5 >=9 =0 25<=T<33 <8m/s 25<=U<31,3 12367 123467 14567 12345 6a 1 72
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A formatação condicional utilizada nesta classificação compreende na 

atribuição de cores ao valor numérico de cada variável (insolação, precipitação, 

temperatura, vento e tensão de vapor), a checagem do parâmetro (limiares de cada 

variável definido pelo autor), os tipos possíveis analisando-se cada parâmetro 

separadamente e o tipo de tempo predominante (de 1 a 8b). Para a fórmula destacada 

anteriormente, a qual projeta o tipo de tempo diário, foi usada a formatação condicional 

exemplificada de acordo com a figura 22 a seguir: 

 

Figura 22 – Formatação condicional para definição do tipo de tempo diário. 

 
Fonte: Excel (2016). 

 

O resultado desta classificação além de permitir a comparação entre estações 

meteorológicas permitiu a comparação de uma mesma estação de um ano para outro. 

 

  



60 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O CLIMA DO LITORAL DO RS NA PERSPECTIVA DO TURISMO DE SOL E 

PRAIA 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados dos diferentes procedimentos 

metodológicos aplicados no intuito de avaliar as semelhanças e diferenças entre os 

setores do litoral do Rio Grande do Sul. Como já mencionado no capítulo anterior, a 

base para esta diferenciação climática são os dados das estações meteorológicas 

existentes na área de estudo. Assim, para análises de período mais longo de dados, 

pode-se contar somente com as estações meteorológicas de Santa Vitória do Palmar, 

Rio Grande e Torres, às quais se inseriu Porto Alegre que, mesmo estando mais 

distante da orla, foi usada como referência em latitude intermediária. Para as análises 

que detalham os últimos três verões pode-se contar com dados de cinco estações 

meteorológicas, somando-se às anteriores Tramandaí e Mostardas, localizadas entre 

Torres e Rio Grande. O capítulo inicia com o procedimento de caracterização mais 

genérico que é a do Tipos Climáticos Anuais (TCA). Na sequência, são apresentados 

os resultados das aplicações de diferentes índices climáticos já propostos para o 

turismo de sol e praia. Por fim, revela-se os resultados das frequências dos diferentes 

tipos de tempo nos últimos três verões para cada uma das estações.  

 

5.1 Os Tipos climáticos anuais de 1981 a 2010 
 

A análise dos TCA permite uma primeira análise da dinâmica anual do clima, 

ainda que ainda bastante genérica.  Ela permite melhor compreender a variabilidade 

interanual do clima sobre o território e, particularmente, verificar se o tipo climático 
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definido pela normal climatológica corresponde efetivamente ao TCA mais frequente 

no período, o que, segundo Dubreuil et al (2017), está longe de ser sistematicamente 

verdadeiro.  

Com base nos dados mencionados foram definidos os tipos climáticos anuais 

seguindo os mesmos procedimentos utilizados para a classificação de Köppen, no 

entanto, não utilizando as normais climatológicas, mas os dados de cada ano em 

separado. Após a classificação dos TCA foi analisada a distribuição de frequência 

destes tipos por estação meteorológica para o período completo, bem como a 

distribuição anual dos TCA no litoral do Rio Grande do Sul, com o propósito de 

compreender a variabilidade regional deste parâmetro. 

Estas planilhas com os registros de anomalias climáticas abrem a possibilidade 

de serem utilizadas, posteriormente, para a análises de relação com registros de sobre 

a frequência, satisfação ou despontamento dos veranistas com o tempo que fez no 

litoral. A distribuição dos tipos de clima anuais para as estações meteorológicas 

analisadas revelou o que se apresenta na Figura 23: 

 

Figura 23 – Participação dos TCA de cada estação para o período da NC 1981-2010. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Ano Grupo Tipo Subt TCA Ano Grupo Tipo Subt TCA Ano Grupo Tipo Subt TCA Ano Grupo Tipo Subt TCA
1981 C f a Cfa 1981 C f a Cfa 1981 C w a Cwa 1981 C s a Csa
1982 C s a Csa 1982 C s a Csa 1982 C s a Csa 1982 C s b Csb
1983 C s a Csa 1983 C s a Csa 1983 C s a Csa 1983 C s a Csa
1984 C s a Csa 1984 C s a Csa 1984 C s a Csa 1984 C s a Csa
1985 C s a Csa 1985 C f a Cfa 1985 C s a Csa 1985 C s a Csa
1986 C f a Cfa 1986 C f a Cfa 1986 C f a Cfa 1986 C s a Csa
1987 C f a Cfa 1987 C f a Cfa 1987 C s a Csa 1987 C s a Csa
1988 C w a Cwa 1988 C s a Csa 1988 C s a Csa 1988 C f a Cfa
1989 C f a Cfa 1989 C s a Csa 1989 C s a Csa 1989 C w a Cwa
1990 C s a Csa 1990 C f a Cfa 1990 C w a Cwa 1990 C w a Cwa
1991 C s a Csa 1991 C s a Csa 1991 C s a Csa 1991 C s a Csa
1992 C f a Cfa 1992 C f a Cfa 1992 C f a Cfa 1992 C f a Cfa
1993 C w a Cwa 1993 C f a Cfa 1993 C f a Cfa 1993 C f a Cfa
1994 C f a Cfa 1994 C f a Cfa 1994 C f a Cfa 1994 C f a Cfa
1995 C f a Cfa 1995 C f a Cfa 1995 C s a Csa 1995 C s a Csa
1996 C f a Cfa 1996 C f a Cfa 1996 C f a Cfa 1996 C s a Csa
1997 C s a Csa 1997 C f a Cfa 1997 C s a Csa 1997 C s a Csa
1998 C f a Cfa 1998 C f a Cfa 1998 C s b Csb 1998 C s b Csb
1999 C f a Cfa 1999 C f a Cfa 1999 C f a Cfa 1999 C s b Csb
2000 C f a Cfa 2000 C s a Csa 2000 C s a Csa 2000 C f a Cfa
2001 C f a Cfa 2001 C f a Cfa 2001 C s a Csa 2001 C f a Cfa
2002 C s a Csa 2002 C s a Csa 2002 C f a Cfa 2002 C s a Csa
2003 C w a Cwa 2003 C f a Cfa 2003 C s a Csa 2003 C s a Csa
2004 C f a Cfa 2004 C f a Cfa 2004 C s a Csa 2004 C f a Cfa
2005 C s a Csa 2005 C s a Csa 2005 C s a Csa 2005 C s a Csa
2006 C f a Cfa 2006 C f a Cfa 2006 C s a Csa 2006 C s a Csa
2007 C f a Cfa 2007 C f a Cfa 2007 C s a Csa 2007 C s a Csa
2008 C f a Cfa 2008 C f a Cfa 2008 C s a Csa 2008 C s a Csa
2009 C s a Csa 2009 C f a Cfa 2009 C s a Csa 2009 C f a Cfa
2010 C f a Cfa 2010 C f a Cfa 2010 C s a Csa 2010 C f a Cfa
2011 C s a Csa 2011 C f a Cfa 2011 C s a Csa 2011 C s a Csa
2012 C f a Cfa 2012 C f a Cfa 2012 C f a Cfa 2012 C s a Csa
2013 C f a Cfa 2013 C f a Cfa 2013 C f a Cfa 2013 C s a Csa
2014 C f a Cfa 2014 C s a Csa 2014 C s a Csa 2014 C f a Cfa
2015 C f a Cfa 2015 C s a Csa 2015 C s a Csa 2015 C s a Csa
2016 C w a Cwa 2016 C w a Cwa 2016 C f a Cfa 2016 C s a Csa
2017 C w a Cwa 2017 C w a Cwa 2017 C s a Csa 2017 C s a Csa
2018 C s a Csa 2018 C f a Cfa 2018 C w b Cwb 2018 C s a Csa
2019 C f a Cfa 2019 C f a Cfa 2019 C s a Csa 2019 C f a Cfa

Porto Alegre Rio Grande Santa Vitória do PalmarTorres
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 Destacando-se cada município, temos a participação de cada tipo climático no 

período 1981-2019 na figura 24. 

Figura 24 – Participação dos TCA para a estação de Torres. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

O exame dos dados mensais de temperatura média e precipitação da estação 

de Torres (Figura 25) resultou que dos 39 anos de análises, 22 anos (56,4%) se 

enquadraram no TCA “Cfa”, que é o tipo de clima médio, conforme as NC1981-2010. 

O TCA “Csa” de clima mediterrânico ocorreu em 12 anos (30,8%) e o tipo Cwa, 

pampeano ou subtropical com chuvas de verão, em 5 anos (12,8%). 

 

Figura 25 – Participação dos TCA para a estação de Porto Alegre. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 

Total 39 Anos
Csa 12 30,8%
Csb 0 0,0%
Cfa 22 56,4%
Cfb 0 0,0%

Cwa 5 12,8%
Cwb 0 0,0%

Csa
30,8%

Cfa
56,4%

Cwa
12,8%

Torres

Csa Csb Cfa Cfb Cwa Cwb

Total 39 Anos
Csa 11 28,2%
Csb 0 0,0%
Cfa 26 66,7%
Cfb 0 0,0%

Cwa 2 5,1%
Cwb 0 0,0%

Csa; 

28,2%

Cfa; 

66,7%

Cwa
5,1%

Porto Alegre

Csa Csb Cfa Cfb Cwa Cwb
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A aplicação do TCA sobre os dados de temperatura e precipitação para a 

estação de Porto Alegre (Figura 25) revelaram que, dos 39 anos, 26 (66,7%) se 

enquadraram no TCA “Cfa”, que é o tipo de clima médio, conforme as NC1981-2010. 

O TCA “Csa ocorreu em 11 anos (28,2%) e Cwa em 2 anos (5,1%). 

 

Figura 26 – Participação dos TCA que puderam ser classificados para a estação de Rio Grande de 
acordo com a NC 1981-2010. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Na estação de Rio Grande (Figura 27), dos 39 anos analisados, 25 anos 

(64,1%) se enquadraram no TCA “Csa”, 10 anos (25,6%) como sendo do tipo climático 

“Cfa”, 2 anos (5,1%) como tipo “Cwa” e 1 ano (2,6%) como “Csb” e “Cwb”. 

 

Figura 27 – Participação dos TCA que puderam ser classificados para a estação de Santa Vitória do 
Palmar de acordo com a NC 1981-2010. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Total 39 Anos
Csa 25 64,1%
Csb 1 2,6%
Cfa 10 25,6%
Cfb 0 0,0%

Cwa 2 5,1%
Cwb 1 2,6%

Csa

64,1%
Csb

2,6%

Cfa
25,6%

Cwa
5,1%

Cwb
2,6%

Rio Grande

Csa Csb Cfa Cfb Cwa Cwb

Total 39 Anos
Csa 23 59,0%
Csb 3 7,7%
Cfa 11 28,2%
Cfb 0 0,0%

Cwa 2 5,1%
Cwb 0 0,0%

Csa

59,0%

Csb
7,7%

Cfa
28,2%

Cwa
5,1%

Santa Vitória do 
Palmar

Csa Csb Cfa Cfb Cwa Cwb
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O exame dos dados de temperatura média e precipitação da estação de Santa 

Vitória do Palmar (Figura 27) para a definição dos TCA resultou que, somente 11 

(28,2%) dos 39 anos analisados se enquadraram no clima “Cfa”, que é o tipo de clima 

médio, conforme as NC1981-2010. Em 23 anos, ou seja, mais da metade dos anos 

analisados (59%), o TCA resultante foi o “Csa” de clima mediterrânico, ou com chuvas 

de inverno e verão mais seco. Ainda puderam ser identificados 3 anos (7,7%) como 

tipo climático “Csb” e 2 anos (5,1%) como “Cwa”. 

Com base na análise dos TCA, já é possível fazer uma primeira diferenciação 

entre os litorais sul e norte do Rio Grande do Sul. Os dados indicam que o litoral sul 

tende a ser mais seco no verão, ou pelo menos, apresentar um mês no verão com 

chuva inferior a 40mm.  

Em Santa Vitória do Palmar e Rio Grande o tipo climático anual mais frequente 

durante o período da NC/1981-2010 foi o “Csa”, ou seja, clima mediterrânico de verão 

quente; no qual, pelo menos um mês tem temperatura média acima de 22 °C e ao 

menos quatro meses apresentam média superior a 10 °C e ocorre ao menos três 

vezes mais precipitação no mês mais chuvoso do inverno do que no mês mais seco 

do verão, e o mês mais seco do verão recebe menos de 30 mm. Segundo, análise 

estatística disponibilizada pelo aplicativo Wheather Spark a localidade como clima 

mais similar à Santa Vitória do Palmar é Armação de Pêra (37,1°N e 8,3°E) em 

Portugal, próximo a Faro, ainda que esta última tenha nebulosidade bem menor ao 

logo do ano. 

Em Torres, em 66,7% dos anos da NC/1981-2010 predominou o tipo “Cfa”, 

clima subtropical úmido, com condições similares ao anterior quanto a temperatura, 

porém não apresentando diferença significativa no nível de precipitação entre as 

estações, o que significa que não há estação seca em período algum do ano. Segundo 

análise estatística disponibilizada pelo aplicativo Wheather Spark a localidade como 

clima mais similar à Santa Vitória do Palmar é Byron Bay (28,6°S e 153,6°E) na 

Austrália.  

Esta primeira análise, usando apenas os parâmetros médios ou totais mensais 

de temperatura e precipitação, nos indicam que o litoral médio e sul do Rio Grande do 

Sul é mais favorável ao turismo de sol e praia. 
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5.2 Resultados da aplicação dos índices climáticos  
 

A Figura 28 apresenta os resultados da aplicação do índice Beach Climate 

Index considerando os anos de 2002 a 2012. 

 

Figura 28 - índice Beach Climate Index 

 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Município

Mês/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 0,629 0,456 0,476 0,212 0,574 0,472 0,639 0,718 0,931 0,678 0,606

Fevereiro 0,708 0,665 0,515 0,514 0,615 0,591 0,653 0,640 0,384 0,877 0,332

Março 0,694 0,573 0,653 0,513 0,580 0,683 0,619 0,591 0,708 0,647 0,304

Abril 0,546 0,534 0,513 0,767 0,432 0,404 0,648 0,429 0,616 0,485 0,486

Maio 0,469 0,439 0,936 0,631 0,724 0,849 0,340 0,547 1,078 0,602 0,422

Junho 0,959 0,693 0,663 0,650 0,549 0,660 1,207 0,617 0,755 0,752 0,459

Julho 0,895 0,643 0,751 0,570 1,002 0,749 0,604 0,611 0,839 1,020 0,713

Agosto 0,745 0,348 0,254 0,759 0,758 1,014 0,889 0,771 0,972 1,048 0,455

Setembro 0,640 0,720 0,840 1,127 0,455 0,835 0,744 1,159 0,690 0,580 0,715

Outubro 1,044 0,629 0,551 0,850 0,523 0,695 1,006 0,649 0,773 0,691 0,440

Novembro 0,647 0,718 0,597 0,488 0,900 0,670 0,695 0,661 0,597 0,297 0,327

Dezembro 0,748 0,494 0,650 0,677 0,447 0,526 0,512 0,513 0,619 0,652 0,503

Média 0,727 0,576 0,617 0,647 0,630 0,679 0,713 0,659 0,747 0,694 0,480

TCA Csa Cwa Cfa Csa Cfa Cfa Cfa Csa Cfa Csa Cfa

Município

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 0,624 0,164 0,462 0,121 0,567 0,361 0,208 0,517 0,357 0,315 0,339

Fevereiro 0,612 0,555 0,295 0,335 0,212 0,316 0,513 0,407 0,471 0,447 0,509

Março 0,870 0,683 0,304 0,385 0,344 0,485 0,384 0,521 0,386 0,308 0,352

Abril 0,718 0,676 0,470 0,777 0,494 0,458 0,567 0,252 0,848 0,509 0,541

Maio 0,586 0,753 1,114 1,077 0,785 0,990 0,949 0,468 1,110 0,842 0,379

Junho 0,774 1,171 0,973 0,874 0,962 1,321 0,532 1,082 0,696 0,965 0,829

Julho 0,889 0,844 0,649 0,744 0,783 1,220 0,716 0,666 0,980 1,007 0,519

Agosto 0,853 0,726 0,718 0,736 0,921 1,587 1,077 0,725 0,739 1,383 0,695

Setembro 0,746 0,784 0,705 0,915 0,790 0,696 0,476 1,095 0,683 0,454 0,589

Outubro 0,746 0,319 0,448 0,498 0,465 0,616 0,436 0,363 0,347 0,672 0,410

Novembro 0,509 0,488 0,651 0,094 0,295 0,518 0,285 0,698 0,310 0,147 0,362

Dezembro 0,615 0,467 0,226 0,366 0,245 0,220 0,314 0,450 0,429 0,516 0,495

Média 0,712 0,636 0,585 0,577 0,572 0,732 0,538 0,604 0,613 0,631 0,502

TCA Cfa Cfa Csa Csa Cfa Csa Cfa Csa Csa Csa Csa

Município

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 0,527 0,305 0,394 0,127 0,532 0,298 0,394 0,392 0,427 0,452 0,215

Fevereiro 0,552 0,509 0,363 0,451 0,269 0,379 0,518 0,347 0,590 0,352 0,499

Março 0,943 0,552 0,281 0,559 0,521 0,720 0,500 0,579 0,314 0,330 0,463

Abril 0,727 0,870 0,500 0,698 0,380 0,509 0,489 0,210 0,581 0,531 0,501

Maio 0,772 0,838 0,919 0,881 0,576 0,679 0,715 0,673 0,540 0,800 0,618

Junho 0,837 1,317 1,221 0,916 0,854 1,126 1,005 0,843 0,616 0,646 0,912

Julho 0,968 1,235 0,839 0,383 0,548 0,861 0,543 0,486 1,011 1,485 0,714

Agosto 0,873 1,026 0,579 0,564 0,902 1,273 0,704 0,482 0,491 1,024 0,788

Setembro 0,612 0,679 0,537 0,746 0,521 0,952 0,350 0,638 0,738 0,281 0,065

Outubro 0,773 0,294 0,682 0,647 0,342 0,656 0,294 0,386 0,188 0,660 0,548

Novembro 0,506 0,377 0,608 0,201 0,270 0,506 0,190 0,760 0,392 0,153 0,479

Dezembro 0,672 0,403 0,334 0,459 0,307 0,426 0,513 0,526 0,269 0,538 0,345

Média 0,730 0,700 0,605 0,553 0,502 0,699 0,518 0,527 0,513 0,604 0,512

TCA Csa Csa Cfa Csa Csa Csa Csa Cfa Cfa Csa Csa

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar

Torres

BCI - BEACH CLIMATE INDEX
NRD/T
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A aplicação do índice apresentou uma distribuição dos valores que variam entre 

o índice 1,587 na estação de Rio Grande (considerado o valor menos apropriado para 

o turismo de sol e praia) e o índice 0,065 na estação de Santa Vitória do Palmar (mais 

apropriado para as atividades turísticas destacadas neste trabalho). 

Na aplicação deste índice (Figura 28 e Tabela 2), o valor mínimo encontrado 

para a estação de Torres foi de 0,212 e máximo de 1,207; em Rio Grande o índice 

oscilou entre 0,094 e 1,587; e em Santa Vitória do Palmar o índice foi de 0,065 a 

1,485. 

 

Tabela 2 – Mínimos e máximos da classificação do BCI para as três estações analisadas. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 Dessa forma, calculou-se os valores médios para cada estação (Tabela 3), 

resultando uma média que varia latitudinalmente. Torres apresentou índice com média 

de 0,652, Rio Grande com média de 0,609, enquanto Santa Vitória do Palmar 

apresentou a melhor média para o período: 0,588. 

 

Tabela 3 – Média mensal e geral dos índices BCI para as três estações analisadas. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Na distribuição das médias mensais dos índices calculados da tabela 3 é 

possível perceber que: no município de Torres o índice se mostra mais estável, 

Torres Rio Grande SVP

Mínimo 0,212 0,094 0,065

Máximo 1,207 1,587 1,485

Torres RG SVP

JANEIRO 0,581 0,367 0,369

FEVEREIRO 0,590 0,425 0,439

MARÇO 0,597 0,457 0,524

ABRIL 0,533 0,574 0,545

MAIO 0,640 0,823 0,728

JUNHO 0,724 0,926 0,936

JULHO 0,763 0,820 0,825

AGOSTO 0,729 0,924 0,791

SETEMBRO 0,773 0,721 0,556

OUTUBRO 0,714 0,484 0,497

NOVEMBRO 0,600 0,396 0,404

DEZEMBRO 0,576 0,395 0,436

Média Geral 0,652 0,609 0,588

BCI - 2002-2012 - MÉDIAS MENSAIS E GERAL
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havendo variação de 0,773 (setembro) a 0,533 (abril); Rio Grande apresentou 

variação entre 0,926 (junho) a 0,367 (janeiro); Santa Vitória do Palmar apresentou 

índices que variam de 0,936 (junho) a 0,369 (janeiro). Com essas análises foi possível 

perceber que o município de Torres apresenta um comportamento diferente se 

comparado com os demais municípios, uma vez que Torres concentra seu mês mais 

desfavorável às atividades turísticas balneárias no mês de setembro enquanto as 

demais localidades concentram seus piores índices no mês de junho. Em relação aos 

índices favoráveis ao turismo de sol e praia, Torres apresenta seu melhor índice no 

mês de abril, enquanto os demais municípios concentram seus melhores índices no 

mês de janeiro.  

Este índice analisado, corrobora com a ideia de que o litoral norte apresenta 

condições climáticas que, ao longo do ano não demonstram elevada amplitude, com 

os índices se mantendo relativamente próximos se comparado com as demais 

estações. De forma similar, as estações de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar 

mostraram um índice de maior amplitude onde os meses de verão são visivelmente 

mais diferenciados dos meses de inverno, definindo de forma mais eficaz a estação 

de turismo de sol e praia. 

Para os índices encontrados em cada estação foi realizado o cálculo do 

Coeficiente de Correlação de Pearson com a variável precipitação total mensal, 

resultando na tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 – Precipitação total no período, média mensal para o período e Correlação entre a 
classificação dos índices mensais do BCI com a precipitação mensal de cada estação. 

  Torres Rio Grande SVP 

Total (mm) 17038,1 14834,5 13591,6 

Média (mm) 129,08 112,38 102,97 

Correlação ÍndiceXPrecipitação 0,54 0,41 0,39 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 Os cálculos relativos à pluviometria da tabela 4 mostram que a precipitação 

total para o período 2002-2012 apresenta decréscimo a partir do maior valor 

encontrado em Torres (17038,1 mm), passando por Rio Grande (14834,5 mm) até o 

somatório de menor valor de Santa Vitória do Palmar (13591,6 mm). Esses valores 

são refletidos nas médias dos 132 meses estudados, sendo que Torres apresenta 

média pluviométrica mensal de 129,08 mm enquanto Rio Grande teve média de 

112,38 mm mensais e Santa Vitória do Palmar com média de 102,97 mm mensais. 
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Na correlação entre o índice BCI com a precipitação, Torres apresentou uma 

correlação maior que os demais municípios, onde o grau de correlação entre o índice 

e a precipitação ficou em 0,540 enquanto Rio Grande apresentou 0,415 e 0,388 em 

Santa Vitória do Palmar.  

 O índice Summer Comfort Index define que os menores valores encontrados 

são os mais propícios para a prática do turismo de sol e praia. Entretanto não 

apresentou valores que pudessem ser comparados tanto à realidade quanto aos 

demais índices obtidos, uma vez que os limiares que o definem parecem não se ter 

relação com o proveito para turismo de sol e praia. Sendo denominador da equação 

o NRD (Number of Rainy Days), a tendência é termos uma divisão maior de acordo 

com mais dias chuvosos, resultando num número menor, lógica aparentemente 

contrária a proposta (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - O índice Summer Comfort Index.  

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 

O índice Sarramea Marine Climatic Index (SMCI) foi aplicado nos anos de 2004 

a 2012 para as estações de Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar e 

apresentou distribuição dos índices de acordo com a tabela 6 a seguir: 

 

Torres Porto Alegre Rio Grande SVP
JANEIRO 1,994 3,254 4,205 4,920
FEVEREIRO 1,838 2,801 3,228 3,609
MARÇO 1,946 2,724 3,194 3,449
ABRIL 2,849 3,846 3,647 4,691
MAIO 3,656 3,264 3,240 4,021
JUNHO 3,712 3,312 3,714 4,474
JULHO 3,879 4,093 4,885 6,494
AGOSTO 4,193 3,852 3,497 5,365
SETEMBRO 2,846 3,738 3,525 9,835
OUTUBRO 2,147 3,630 4,120 6,447
NOVEMBRO 2,461 4,371 5,764 6,724
DEZEMBRO 1,980 3,448 3,939 4,305

SCI - SUMMER COMFORT INDEX - 2002-2012 - MÉDIAS MENSAIS
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Tabela 6 - Índices SMCI encontrados para o período comparados ao TCA anual. 

 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

<20 1

20<40 21

>40 40

Município

Mês/Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 50,6 42,6 43,8 40,0 36,2 32,6 37,9 40,4

Fevereiro 42,1 40,4 42,1 39,8 38,0 49,3 33,4 49,0

Março 42,2 41,3 38,6 39,6 40,1 37,4 37,6 49,5

Abril 34,3 42,8 44,2 37,0 42,8 37,8 40,6 40,2

Maio 34,9 31,6 29,4 39,3 36,2 24,2 33,7 39,1

Junho 32,1 31,8 28,3 21,0 31,2 28,2 27,5 33,4

Julho 33,1 23,5 26,7 29,9 28,6 26,0 21,4 26,5

Agosto 27,7 27,4 20,7 24,8 27,6 22,5 20,4 33,0

Setembro 21,1 32,9 25,7 27,4 19,4 27,4 29,7 29,4

Outubro 26,5 33,2 30,5 24,1 30,3 28,9 30,7 36,3

Novembro 39,4 27,9 35,8 32,0 33,1 36,3 42,0 44,6

Dezembro 37,4 43,6 41,4 41,5 41,6 31,8 36,8 42,5

Média 35,1 34,9 33,9 33,0 33,7 31,8 32,6 38,6

TCA Csa Cfa Cfa Cfa Csa Cfa Csa Cfa

Município

Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 55,5 41,8 48,5 52,5 42,4 49,3 42,4 39,1

Fevereiro 47,0 51,3 51,1 42,9 47,2 45,7 38,5 37,0

Março 45,1 46,9 42,9 46,0 42,2 38,8 39,1 39,0

Abril 32,7 39,4 41,9 38,0 45,5 26,2 31,7 30,4

Maio 23,4 27,9 26,0 25,7 35,6 18,1 21,8 31,1

Junho 24,2 23,4 16,8 27,7 22,8 22,5 17,7 19,7

Julho 26,8 24,3 17,7 24,5 25,0 15,9 15,0 20,8

Agosto 25,6 21,7 9,6 20,5 25,4 18,0 9,6 20,5

Setembro 23,4 27,0 26,1 28,0 19,7 20,6 24,4 24,3

Outubro 33,0 35,1 30,6 34,3 35,6 28,7 23,6 30,3

Novembro 48,6 41,7 38,5 43,6 30,6 32,9 37,7 35,0

Dezembro 44,7 50,4 49,2 46,3 42,2 35,6 32,8 35,5

Média 35,8 35,9 33,3 35,8 34,5 29,4 27,8 30,2

TCA Csa Cfa Csa Cfa Csa Csa Csa Csa

Município

Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 53,6 40,4 49,3 46,1 45,0 46,1 46,7 50,4

Fevereiro 43,2 47,6 46,9 41,0 46,8 40,7 46,9 41,8

Março 38,5 40,1 35,0 40,7 39,9 46,3 43,7 41,9

Abril 32,4 39,0 38,0 37,6 44,3 36,1 36,2 35,3

Maio 24,8 29,3 28,9 27,1 30,0 30,0 25,1 30,0

Junho 20,7 22,1 17,7 19,2 23,1 26,0 24,6 20,4

Julho 28,3 25,0 18,7 25,3 24,4 17,4 12,3 20,9

Agosto 26,0 19,1 11,2 23,3 26,6 23,7 16,5 20,7

Setembro 23,1 27,8 18,8 27,5 24,4 22,7 30,9 35,4

Outubro 27,8 35,1 28,8 35,3 32,3 36,7 27,8 30,3

Novembro 43,9 39,8 36,5 45,6 28,3 37,3 45,0 39,1

Dezembro 39,4 45,8 42,4 40,4 38,6 47,1 38,9 45,8

Média 33,5 34,3 31,0 34,1 33,6 34,2 32,9 34,3

TCA Csa Csa Csa Csa Cfa Cfa Csa Csa

Índices entre

Índices

Índices

SMCI - SARRAMEA MARINE CLIMATIC INDEX

TORRES

T+Ts+S−R−WV−Nf −Nfs−Ns

Rio Grande

SVP
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De posse dos dados, percebe-se variação entre 9,6 (Rio Grande em agosto de 

2007) e 55,5 (Rio Grande em janeiro de 2005). A média mais elevada foi encontrada 

em Torres (34,3), seguida de Santa Vitória do Palmar (33,5) enquanto Rio Grande 

apresentou a menor média dos índices (32,8), de acordo com a tabela 7. 

 

Tabela 7 – Mínimas, máximas e médias do índice SMCI para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do 
Palmar. 

  Torres Rio Grande SVP 

Média 34,3 32,8 33,5 

Menor valor 19,4 9,6 11,2 
2º menor 20,4 9,6 12,3 
3º menor 20,7 15,0 16,5 

    

3º maior 49,3 51,3 49,3 
2º maior 49,5 52,5 50,4 
Maior valor 50,6 55,5 53,6 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 
Assim como nas demais classificações de índices, foram calculadas as médias 

mensais para o período que refletem a média encontrada junto aos valores extremos 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8– Média do índice SMCI para os verões de 2005 a 2012. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 Os índices propostos por Poulter, Fergusson e Hughes foram aplicados entre 

2002 e 2012 à Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Optou-se por apresentar 

os dados relativos ao período em que todas as análises para que pudessem ser 

comparadas, apresentando variações que demonstram a variabilidade espacial no 

litoral do Rio Grande do Sul, em função tanto da posição latitudinal quanto do relevo. 

Meses Torres Rio Grande SVP

JANEIRO 40,5 46,4 47,2

FEVEREIRO 41,8 45,1 44,4

MARÇO 40,8 42,5 40,7

ABRIL 40,0 35,7 37,4

MAIO 33,5 26,2 28,1

JUNHO 29,2 21,8 21,7

JULHO 26,9 21,2 21,5

AGOSTO 25,5 18,9 20,9

SETEMBRO 26,6 24,2 26,3

OUTUBRO 30,9 31,0 31,2

NOVEMBRO 36,4 38,6 39,4

DEZEMBRO 39,6 42,1 42,3

SMCI - SARRAMEA MARINE CLIMATE INDEX - 2004-2012 - MÉDIAS MENSAIS

Índices <20

Índices entre 20<40

Índices >40
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Isto quer dizer que as manifestações dos elementos climáticos são graduais de acordo 

com a posição relativa com os extremos norte e sul.  

Poulter é um índice compreendido na soma da multiplicação da temperatura 

média por 10 com a divisão da insolação total dividida por 6, e por fim subtraindo-se 

a precipitação total dividida por 5, resultando em um índice que quanto mais elevado 

o valor, mais favorável é o CLIMA para as atividades balneárias. Os índices mínimos 

e máximos de Poulter encontrados para os municípios de Torres, Rio Grande e Santa 

Vitória do Palmar (SVP) se resumem na tabela 9 a seguir:  

 

Tabela 9 – Índice Poulter para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

O quadro que apresenta os valores mínimos e máximos encontrados para o 

índice Poulter evidencia que o menor valor encontrado é em Rio Grande com índice 

de 93 seguido de Santa Vitória do Palmar com índice 100 e Torres com índice 102. 

Por outro lado, os maiores índices são encontrados Rio Grande com 293 seguido de 

Santa Vitória do Palmar com índice 282 e Torres com índice 272. Isto significa que 

apesar de Torres ser representada pela estação mais setentrional do estado gaúcho, 

logo apresentando características mais tropicais se comparada com as outras 

estações, mostra um índice superior se comparado aos índices mínimos das demais 

localidades, porém índices inferiores se comparados seus índices máximos. 

Foram realizados os cálculos dos Coeficientes de Correlação de Pearson entre 

os índices de Poulter das três estações resultando na tabela 10. Este coeficiente 

consiste na medição e na direção desta correlação (positiva ou negativa) entre duas 

variáveis que apresentem escala métrica 

 

Tabela 10 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Poulter das estações 
analisadas. 

Poulter = 10T + S/6 - R/5 

  RG SVP 

Torres 0,88 0,81 

RG 1,00 0,95 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Torres Rio Grande SVP

102 93 100

272 293 282

Poulter
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 Esta tabela permite concluir que os índices encontrados em Rio Grande 

apresentam correlação mais elevada se comparado aos índices de Santa Vitória do 

Palmar (0,95) enquanto Torres apresenta (confirmando o pressuposto latitudinal) 

maior diferenciação de seus índices com os de Santa Vitória do Palmar (0,81). 

 O índice proposto por Fergusson segue uma lógica similar ao de Poulter, sendo 

o índice calculado a partir da soma entre a multiplicação da temperatura máxima por 

10 com a divisão da insolação total por 6 subtraídas da precipitação total dividida por 

5, resultando também em um índice que quanto mais elevado o valor, mais favorável 

é o CLIMA para as atividades balneárias. Os índices mínimos e máximos de 

Fergusson encontrados para os municípios de Torres, Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar (SVP) se resumem na tabela 11 a seguir: 

 

Tabela 11 – Índice Fergusson para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

O quadro que apresenta os valores mínimos e máximos encontrados para o 

índice Fergusson evidencia que o menor valor encontrado é em Rio Grande (142) 

seguido de Torres (149) e Santa Vitória do Palmar (153). Em contrapartida, o maior 

índice encontrado foi em Rio Grande (391) seguido de Santa Vitória do Palmar (386) 

e Torres (356). Da mesma forma com o índice Poulter, Torres apesar de não 

apresentar o índice mais desfavorável ao turismo de sol e praia, mostra que o máximo 

desta estação fica bem abaixo dos valores encontrados em Rio Grande e Santa Vitória 

do Palmar, evidenciando que o fator latitudinal não interfere na classificação destes 

índices, fatos que necessitam de explicação que não compete simplesmente aos 

elementos climáticos e meteorológicos, como a posição desta estação em relação a 

fatores estáticos como o relevo da serra geral do norte do estado. 

Os resultados da aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson aos 

índices de Fergusson se revelam na tabela 12 a seguir: 

 

Torres Rio Grande SVP

149 142 153

356 391 386

Fergusson
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Tabela 12 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Fergusson das estações 
analisadas. 

Fergusson = 10Tx + S/3 - R/5 

  RG SVP 

Torres 0,84 0,75 

RG 1,00 0,94 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 As correlações aplicadas para este índice revelam similaridades com o índice 

Poulter no sentido de as estações mais meridionais de Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar apresentam um elevado índice de correlação (0,94). Da mesma forma, Torres 

de diferencia neste índice mais que em Poulter, com uma correlação de apenas 0,75. 

 O índice proposto por Hughes utiliza uma concepção diferente das anteriores, 

uma vez que considera a soma da temperatura máxima média com a divisão da 

insolação total por 22 subtraída pelos dias com precipitação no mês dividido por 5. 

Dessa forma, os valores encontrados são expressos na tabela 13 a seguir: 

 

Tabela 13 – Índice Hughes para Torres, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 O quadro que apresenta os valores mínimos e máximos encontrados para o 

índice Hughes mostra que o menor índice foi registrado em Rio Grande e Santa Vitória 

do Palmar (16), seguido de Torres (20). O valor máximo foi registrado em Rio Grande 

(43) seguido de Santa Vitória do Palmar (41) e Torres (38). O quadro ainda reflete o 

que foi encontrado nos índices de Poulter e Fergusson, onde apesar de Torres não 

apresentar o menor índice, também não apresenta o maior apesar de sua posição 

setentrional em relação às demais. 

Os resultados da aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson aos 

índices de Hughes se revelam na tabela 14 a seguir: 

 

Torres Rio Grande SVP

20 16 16

38 43 41

Hughes
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Tabela 14 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os índices de Hughes das estações 
analisadas. 

Hughes = Tx + S/22 - RD/5 

  RG SVP 

Torres 0,87 0,81 

RG 1,00 0,97 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

A aplicação do Coeficiente de Correlação permite identificar o mesmo 

comportamento dos índices anteriores, onde a correlação entre Rio Grande e Santa 

Vitória do Palmar se mostrou mais elevada (0,97). Por outro lado, a relação entre e 

Torres e Santa Vitória do Palmar se mostrou no mesmo patamar do índice Poulter. 

Ainda em relação a esses três índices (Poulter, Fergusson e Hughes), foram 

realizadas as correlações entre os diferentes índices para a mesma estação, conforme 

a tabela 15 a seguir: 

 

Tabela 15 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação de Torres. 

Torres 

  Fergusson Hughes 

Poulter 0,98 0,92 

Fergusson 1,00 0,96 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 Em Torres (Tabela 15), é possível perceber que a correlação entre os índices 

Poulter e Fergusson se mostram mais evidentes (0,98) se comparado entre Poulter e 

Hughes (0,92); a relação entre Fergusson e Hughes também apresentou alto grau de 

correlação (0,96) conforme a tabela 16. 

 

Tabela 16 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação de Rio 
Grande. 

Rio Grande 

  Fergusson Hughes 

Poulter 0,99 0,96 

Fergusson 1,00 0,98 
Fonte: Besancenot et al. (1973). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 Da correlação existente entre os índices para a estação de Rio Grande, 

também é possível perceber que a correlação entre Poulter e Fergusson se mostra 

mais evidente (0,99) se comparada a Hughes (0,96) apesar de ambas se mostrarem 
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elevadas; da correlação entre Fergusson e Hughes o índice mantém uma similaridade 

ainda superior à de Poulter (0,98) de acordo com a tabela 17. 

 

Tabela 17 – Correlações realizadas entre os diferentes índices encontrados para a estação de Santa 
Vitória do Palmar. 

Santa Vitória do Palmar 

  Fergusson Hughes 

Poulter 0,99 0,97 

Fergusson 1,00 0,98 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 A correlação entre os diferentes índices para a estação de Santa Vitória do 

Palmar mostra resultados muito similares às de Rio Grande, sendo que a correlação 

entre Poulter e Hughes se eleva somente um centésimo (0,97). 

 Os índices Poulter, Fergusson e Hughes ainda foram relacionados a duas 

variáveis meteorológicas: precipitação (Tabela 18) e insolação (Tabela 19).  

 

Tabela 18 – Correlação entre a classificação dos índices com a precipitação para cada estação. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

 A correlação dos índices com a precipitação de cada estação resultou que, 

apesar de todas as correlações apresentarem valores negativos, o índice proposto 

por Hughes mantém relação mais próxima às variações pluviométricas se comparado 

com os demais índices. A correlação entre os índices e a precipitação foi mais forte 

em Hughes no município de Torres (-0,18) e mais fraca em Fergusson no município 

de Rio Grande (-0,47). 

 

Tabela 19 – Correlação entre a classificação dos índices com a insolação para cada estação. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Poulter Fergusson Hughes

Torres -0,36 -0,41 -0,18

RG -0,45 -0,47 -0,31

SVP -0,34 -0,37 -0,21

Precipitação

Poulter Fergusson Hughes

Torres 0,58 0,50 0,45

RG 0,79 0,81 0,68

SVP 0,84 0,61 0,83

Insolação
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 A correlação dos índices com a insolação de cada estação (Tabela 19) resultou 

que o índice proposto por Poulter mantém relação mais próxima às variações de 

insolação se comparado com os demais índices, sendo a mais forte no município de 

Santa Vitória do Palmar (0,84) e mais fraca em Hughes no município de Torres (0,45). 

Esta análise permite observar que o município de Torres apresenta as menores 

correlações entre seus índices com o fator insolação, uma vez que sua correlação 

com a precipitação foi mais elevada. 

 Esta análise de índices climáticos que associam, no interior de fórmulas mais 

ou menos complexas, um certo número de variáveis climáticas previamente julgadas 

como decisivas para o êxito de atividades ao ar livre junto ao mar, mostraram 

diferenças entre as estações, porém nada muito além do que as normais 

climatológicas ou os TCA não tivessem mostrado. A falta de resultados em 

informações realmente satisfatórias para o turismo de sol e praia, em parte se deve 

ao fato de que são fórmulas empíricas desenvolvidas para climas mediterrâneos nos 

quais não chove tanto como nos subtrópicos, em parte porque analisam médias e 

totais mensais. Por esta razão, na sequência desta pesquisa, empreendeu-se um 

procedimento talvez um pouco mais trabalhoso, porém mais seguro, fundado nos tipos 

de tempo diários para a estação estival, que será apresentado na seção seguinte.  

 

 

5.3 Distribuição espaço-temporal dos tipos de tempo em verões recentes 
 

A aplicação dos parâmetros definidos por Besancenot et al.(1978) na 

delimitação dos tipos de tempo diário resultou na distribuição para o período estival 

na qual constam sempre cinco balneários: Torres(TOR), Tramandaí (TRA), Mostardas 

(MOS), Rio Grande (RG)e Santa Vitória do Palmar (SV). Os três períodos são: 1- de 

dezembro de 2017 a março de 2018, 2- de dezembro de 2018 a março de 2019 e 3- 

de dezembro de 2019 a março de 2020 (figura 29). No primeiro período a precipitação 

durante os quatro meses (dez a mar) no litoral norte esteve próxima da NC/1981-2010, 

já no extremo sul não chegou a metade da normal. No segundo período, a precipitação 

acumulada dos quatro meses também esteve próxima a normal em Torres enquanto 

na divisa com o Uruguai foi 21% maior que a normal. Já no verão de 2019/2020 
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ocorreu menos chuva em ambos os extremos: 54% da NC em Torres e 39,2% em 

Santa Vitória.  

Figura 29 – Distribuição das classificações dos tipos de tempo diário. 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

A figura 30 sintetiza os tipos climáticos propostos por Bensancenot et al (1978). 

Os tons em amarelo são os mais propícios ao turismo de sol e praia, os tons 

TOR TRA MOS RG SVP TOR TRA MOS RG SVP TOR TRA MOS RG SVP
01-dez-2017 5 2 7 7 7 01-dez-2018 8 5 5 7 5 01-dez-2019 1 1 7 7 7
02-dez-2017 5 2 7 5 4 02-dez-2018 8 2 7 7 7 02-dez-2019 2 2 7 7 7
03-dez-2017 8 5 8b 8b 4 03-dez-2018 2 1 7 7 5 03-dez-2019 2 2 7 2 4
04-dez-2017 8 8 5 5 7 04-dez-2018 1 1 5 5 7 04-dez-2019 4 8b 7 1 8
05-dez-2017 8 8 5 7 5 05-dez-2018 1 1 7 7 7 05-dez-2019 8b 8b 8 7 7
06-dez-2017 8 2 5 5 4 06-dez-2018 1 1 7 7 7 06-dez-2019 1 1 7 7 7
07-dez-2017 8b 8b 8 8 1 07-dez-2018 2 2 7 2 2 07-dez-2019 1 1 1 1 7
08-dez-2017 5 5 1 1 2 08-dez-2018 2 2 7 2 1 08-dez-2019 1 1 1 1 1
09-dez-2017 1 2 5 8b 4 09-dez-2018 1 2 7 1 1 09-dez-2019 1 1 1 1 1
10-dez-2017 1 8 8 5 5 10-dez-2018 1 1 1 1 5 10-dez-2019 1 1 5 1 1
11-dez-2017 1 5 7 7 7 11-dez-2018 1 1 6a 7 8 11-dez-2019 1 1 5 1 1
12-dez-2017 2 2 7 2 2 12-dez-2018 8 4 8 8b 7 12-dez-2019 8b 4 4 6a 8
13-dez-2017 1 2 7 7 1 13-dez-2018 1 5 7 7 7 13-dez-2019 5 1 7 7 7
14-dez-2017 4 4 7 4 1 14-dez-2018 5 8b 8 8 8b 14-dez-2019 4 4 7 8 7
15-dez-2017 1 1 1 1 1 15-dez-2018 8 5 8b 4 4 15-dez-2019 5 8 5 8b 8b
16-dez-2017 1 1 6a 1 6b 16-dez-2018 5 1 7 7 1 16-dez-2019 8b 5 5 5 5
17-dez-2017 8b 8b 8 8b 8b 17-dez-2018 8 8b 8 8b 8b 17-dez-2019 8 8 2 2 8b
18-dez-2017 8b 5 7 7 2 18-dez-2018 8b 8b 8 5 8 18-dez-2019 1 1 7 1 1
19-dez-2017 8 5 7 7 8 19-dez-2018 8 5 8 5 8 19-dez-2019 1 1 7 7 1
20-dez-2017 8 5 5 7 4 20-dez-2018 8b 5 8 8b 8b 20-dez-2019 4 1 7 7 7
21-dez-2017 1 1 6a 1 8 21-dez-2018 8b 8 8 8b 5 21-dez-2019 5 8 8b 8b 8b
22-dez-2017 5 5 1 1 1 22-dez-2018 1 1 8 1 5 22-dez-2019 1 1 5 5 8
23-dez-2017 8b 8b 8b 8 5 23-dez-2018 1 1 2 1 2 23-dez-2019 1 1 5 7 7
24-dez-2017 8b 8b 5 5 5 24-dez-2018 5 1 2 1 1 24-dez-2019 1 1 7 7 1
25-dez-2017 4 2 2 1 1 25-dez-2018 1 5 7 7 7 25-dez-2019 1 1 6a 1 6a
26-dez-2017 1 1 1 1 1 26-dez-2018 5 1 7 7 1 26-dez-2019 1 1 6a 4 5
27-dez-2017 1 1 1 1 1 27-dez-2018 1 1 7 1 1 27-dez-2019 1 1 6a 6a 5
28-dez-2017 1 1 1 4 4 28-dez-2018 1 1 7 1 1 28-dez-2019 1 1 6a 1 5
29-dez-2017 4 4 6a 1 1 29-dez-2018 1 1 2 7 6a 29-dez-2019 1 1 6a 8 1
30-dez-2017 5 2 7 7 1 30-dez-2018 1 1 5 6b 8 30-dez-2019 1 1 1 1 1
31-dez-2017 1 1 1 1 6a 31-dez-2018 1 4 1 1 1 31-dez-2019 5 5 6a 4 8b
01-jan-2018 5 8 4 8 8b 01-jan-2019 1 1 7 6a 1 01-jan-2020 8b 8 5 8b 8b
02-jan-2018 5 8 8b 8b 8 02-jan-2019 1 1 7 8b 8b 02-jan-2020 8b 8 6a 6a 8
03-jan-2018 1 5 7 5 1 03-jan-2019 8 8 8 8b 8 03-jan-2020 8 1 5 5 1
04-jan-2018 1 1 6b 1 1 04-jan-2019 8b 4 2 1 1 04-jan-2020 8b 5 7 1 1
05-jan-2018 1 1 6b 1 6b 05-jan-2019 8 1 7 1 7 05-jan-2020 5 5 7 7 7
06-jan-2018 1 8 7 5 8b 06-jan-2019 1 1 8 6a 7 06-jan-2020 1 1 8b 8 8
07-jan-2018 4 1 1 1 1 07-jan-2019 8 4 8b 8b 8b 07-jan-2020 4 1 6a 5 1
08-jan-2018 5 1 7 7 1 08-jan-2019 5 1 7 7 6a 08-jan-2020 8 1 1 1 7
09-jan-2018 8b 8 7 7 7 09-jan-2019 4 4 8 8b 8 09-jan-2020 1 1 6a 8 5
10-jan-2018 8 8 7 5 8 10-jan-2019 8 4 8 8b 8b 10-jan-2020 4 8b 8b 8 4
11-jan-2018 8b 5 7 5 1 11-jan-2019 8b 4 8 8 5 11-jan-2020 5 8b 1 5 1
12-jan-2018 8b 8 6a 5 1 12-jan-2019 8 8 7 8 8 12-jan-2020 1 1 1 6a 6a
13-jan-2018 8 1 6a 7 1 13-jan-2019 5 1 7 5 8b 13-jan-2020 1 1 1 1 1
14-jan-2018 8b 8b 8 8b 8 14-jan-2019 4 1 5 8b 8b 14-jan-2020 1 1 7 7 7
15-jan-2018 8b 8 6a 8b 8 15-jan-2019 8 4 8b 8b 8b 15-jan-2020 1 4 8b 8b 8b
16-jan-2018 8b 4 1 1 1 16-jan-2019 8b 6b 8b 8b 8 16-jan-2020 8 8b 7 7 7
17-jan-2018 8 4 5 5 1 17-jan-2019 8b 8 8b 5 7 17-jan-2020 1 1 1 1 1
18-jan-2018 8 8 8b 8b 8b 18-jan-2019 8b 8 8b 8b 8b 18-jan-2020 1 1 1 1 1
19-jan-2018 1 5 1 1 1 19-jan-2019 8b 4 5 8b 5 19-jan-2020 1 1 7 1 1
20-jan-2018 1 5 7 1 1 20-jan-2019 8b 5 7 5 1 20-jan-2020 1 1 7 1 5
21-jan-2018 8b 8b 8 8b 7 21-jan-2019 8 8b 1 1 5 21-jan-2020 4 1 7 5 4
22-jan-2018 8b 8b 8b 8 8b 22-jan-2019 1 1 1 8 1 22-jan-2020 5 8 5 7 1
23-jan-2018 8b 8b 4 8b 1 23-jan-2019 1 4 5 4 8 23-jan-2020 8b 8b 7 1 1
24-jan-2018 1 8 7 8 8b 24-jan-2019 5 8b 6a 1 7 24-jan-2020 8b 1 6a 1 1
25-jan-2018 5 5 7 1 1 25-jan-2019 1 1 7 6a 7 25-jan-2020 1 1 1 8 8b
26-jan-2018 8 1 7 7 1 26-jan-2019 5 1 7 1 1 26-jan-2020 1 1 5 5 8
27-jan-2018 1 1 7 5 7 27-jan-2019 1 1 6a 1 1 27-jan-2020 8 4 5 6b 5
28-jan-2018 8 8b 8b 5 7 28-jan-2019 1 1 1 1 1 28-jan-2020 4 1 6a 6a 1
29-jan-2018 8b 1 5 7 1 29-jan-2019 8 8 5 8 1 29-jan-2020 8b 8b 5 4 8b
30-jan-2018 5 1 7 5 1 30-jan-2019 5 1 8 8b 8b 30-jan-2020 5 8 8b 4 8b
31-jan-2018 8 1 7 1 1 31-jan-2019 8b 8b 8 8 1 31-jan-2020 8b 8b 8b 8b 5
01-fev-2018 5 1 1 1 1 01-fev-2019 8b 8b 8 8 4 01-fev-2020 8 1 7 5 1
02-fev-2018 1 1 1 7 1 02-fev-2019 8 8b 8 5 5 02-fev-2020 5 1 6a 1 1
03-fev-2018 4 1 5 5 1 03-fev-2019 8b 5 7 1 5 03-fev-2020 1 1 7 7 7
04-fev-2018 1 1 7 4 4 04-fev-2019 8 5 4 1 2 04-fev-2020 8b 8 8 7 6a
05-fev-2018 4 1 7 5 1 05-fev-2019 8 1 1 4 1 05-fev-2020 8 8 8 7 6a
06-fev-2018 1 1 7 1 1 06-fev-2019 4 4 4 5 1 06-fev-2020 5 1 6b 7 6a
07-fev-2018 1 1 1 1 1 07-fev-2019 1 1 4 8 1 07-fev-2020 5 1 6b 1 1
08-fev-2018 1 1 7 7 7 08-fev-2019 1 1 1 5 1 08-fev-2020 8 1 7 6a 8b
09-fev-2018 8b 8b 8 8b 6b 09-fev-2019 1 1 1 4 1 09-fev-2020 8 8 8 5 7
10-fev-2018 8 8b 8b 5 8b 10-fev-2019 8b 8 8 8 8b 10-fev-2020 5 5 5 8b 8
11-fev-2018 8 8b 8b 8 7 11-fev-2019 5 8b 8b 8b 5 11-fev-2020 4 8 8 4 8
12-fev-2018 8b 5 7 8 7 12-fev-2019 8b 8 5 7 7 12-fev-2020 8 5 5 5 7
13-fev-2018 1 1 1 2 2 13-fev-2019 8 8 4 5 8 13-fev-2020 1 1 7 7 7
14-fev-2018 1 1 7 1 1 14-fev-2019 1 1 7 4 8 14-fev-2020 4 4 7 8 8b
15-fev-2018 1 1 7 7 1 15-fev-2019 8 5 8b 7 1 15-fev-2020 1 8 8 5 5
16-fev-2018 1 1 7 5 1 16-fev-2019 8 8b 8b 1 1 16-fev-2020 1 5 5 1 1
17-fev-2018 1 1 7 1 1 17-fev-2019 5 1 7 1 1 17-fev-2020 8 8b 8b 6a 4
18-fev-2018 1 1 6a 1 1 18-fev-2019 5 1 7 1 1 18-fev-2020 4 8b 8b 8b 8b
19-fev-2018 8 8b 7 1 1 19-fev-2019 5 5 1 1 8 19-fev-2020 4 1 1 1 5
20-fev-2018 8b 8b 8 5 4 20-fev-2019 5 1 1 1 1 20-fev-2020 1 1 6b 7 7
21-fev-2018 8b 8b 8 8b 8 21-fev-2019 1 1 1 1 1 21-fev-2020 1 1 7 7 5
22-fev-2018 5 8 8 5 8b 22-fev-2019 5 1 1 8 1 22-fev-2020 4 4 7 7 7
23-fev-2018 1 1 8 1 1 23-fev-2019 1 1 4 8 8 23-fev-2020 1 1 1 1 1
24-fev-2018 8 1 1 1 1 24-fev-2019 8b 8 8b 8 8b 24-fev-2020 1 1 7 7 1
25-fev-2018 1 1 8b 1 1 25-fev-2019 8 8b 8b 5 5 25-fev-2020 5 8b 8b 7 5
26-fev-2018 8 1 5 1 1 26-fev-2019 8b 8b 5 2 2 26-fev-2020 8 8b 8b 7 4
27-fev-2018 8 5 8 8b 4 27-fev-2019 5 5 2 1 2 27-fev-2020 1 1 1 1 1
28-fev-2018 8 1 1 5 4 28-fev-2019 5 5 2 1 1 28-fev-2020 5 1 1 1 1

01-mar-2018 8 4 8 1 5 01-mar-2019 8 1 7 1 1 29-fev-2020 1 1 1 1 1
02-mar-2018 5 1 1 1 1 02-mar-2019 5 1 7 5 7 01-mar-2020 1 1 7 1 1
03-mar-2018 1 1 1 5 1 03-mar-2019 1 4 1 5 2 02-mar-2020 1 1 7 7 1
04-mar-2018 8b 5 8b 8 4 04-mar-2019 8 1 7 7 6a 03-mar-2020 5 1 7 1 1
05-mar-2018 5 1 1 1 5 05-mar-2019 8 8b 8 8 8b 04-mar-2020 4 1 1 1 1
06-mar-2018 5 5 7 7 7 06-mar-2019 8b 5 8b 1 4 05-mar-2020 1 1 1 1 1
07-mar-2018 1 1 7 1 2 07-mar-2019 5 4 5 4 1 06-mar-2020 5 5 1 1 1
08-mar-2018 1 1 1 5 2 08-mar-2019 8b 8 5 5 8b 07-mar-2020 1 4 7 1 1
09-mar-2018 4 4 1 1 1 09-mar-2019 8b 8b 8b 8 5 08-mar-2020 1 1 7 1 1
10-mar-2018 1 1 1 1 1 10-mar-2019 5 4 7 5 2 09-mar-2020 1 1 1 1 4
11-mar-2018 1 1 5 8 7 11-mar-2019 8b 4 7 7 4 10-mar-2020 5 5 5 8b 5
12-mar-2018 8 2 5 7 7 12-mar-2019 5 4 5 7 8b 11-mar-2020 1 1 5 7 7
13-mar-2018 1 1 1 5 1 13-mar-2019 8 4 5 4 5 12-mar-2020 1 1 7 6b 8
14-mar-2018 4 1 7 7 7 14-mar-2019 5 1 1 7 4 13-mar-2020 1 5 1 1 1
15-mar-2018 8b 8b 8b 8b 8b 15-mar-2019 1 4 1 4 4 14-mar-2020 1 1 5 5 5
16-mar-2018 1 1 7 1 2 16-mar-2019 4 1 5 8 8 15-mar-2020 4 8 6b 8 8
17-mar-2018 1 1 7 5 7 17-mar-2019 5 8b 8b 8 8b 16-mar-2020 8 8b 8 8 2
18-mar-2018 8b 4 6a 8b 6a 18-mar-2019 8b 8b 8 8 8b 17-mar-2020 8 4 6a 7 1
19-mar-2018 5 4 8b 8 8b 19-mar-2019 5 5 6a 5 7 18-mar-2020 8 8b 8b 8b 8
20-mar-2018 8b 8 1 1 7 20-mar-2019 5 8 8 8 7 19-mar-2020 1 5 5 5 5
21-mar-2018 1 1 2 4 5 21-mar-2019 8b 8b 7 4 2 20-mar-2020 1 8 6a 1 8
22-mar-2018 4 1 2 5 2 22-mar-2019 8b 8 4 2 4 21-mar-2020 4 5 1 5 1
23-mar-2018 1 1 1 1 1 23-mar-2019 5 2 2 1 2 22-mar-2020 1 1 1 1 1
24-mar-2018 4 8 8b 8b 5 24-mar-2019 1 1 6a 7 7 23-mar-2020 1 1 7 7 5
25-mar-2018 8b 8 8b 8 8b 25-mar-2019 1 1 7 7 7 24-mar-2020 1 1 7 7 1
26-mar-2018 8 8 8b 4 8 26-mar-2019 1 1 4 8 8 25-mar-2020 1 1 7 1 1
27-mar-2018 8b 8 5 4 4 27-mar-2019 4 5 6a 5 4 26-mar-2020 1 1 4 4 4
28-mar-2018 8 4 4 4 4 28-mar-2019 8b 8b 7 7 2 27-mar-2020 1 1 6a 7 6a
29-mar-2018 8b 8 4 1 4 29-mar-2019 8b 8 7 7 7 28-mar-2020 4 4 6a 7 7
30-mar-2018 5 4 4 5 4 30-mar-2019 1 4 7 1 8 29-mar-2020 8 5 8 4 4
31-mar-2018 8b 8 8b 4 5 31-mar-2019 5 4 4 1 5 30-mar-2020 1 5 5 4 4

31-mar-2020 4 8 6a 8 5

Período 1 Período 2 Período 3
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avermelhados indicam abafamento, o tom areia escuro, muito vento e os tons em azul, 

presença menor ou maior de chuva no período. 

Figura 30- Legenda descritiva dos tipos de tempo de verão (dezembro a março). 

 
Fonte e adaptado de: Besancenot et al. (1978). 

Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

O tempo para o qual se fez a classificação dos tipos de tempo diários segundo 

Bensancenot et al (1978) foi curto, três anos apenas e nenhum deles ainda 

classificado nos índices de El Niño ou La Niña, mas para ter-se uma idéia da 

variabilidade climática fez-se uma comparação dos dados de precipitação à normal 

climatológica. O primeiro período – de dezembro de 2017 a março de 2018 – foi muito 

próximo à normal climatológica em Torres, porém em Santa Vitória do Palmar a 

precipitação foi 50% menor do que a normal para o período. O segundo período – de 

dezembro de 2018 a março de 2019 – também foi muito próximo à normal 

climatológica em Torres, porém em Santa Vitória do Palmar a precipitação foi 20% 

superior à normal para o período. Já o terceiro período foi mais seco em todo o litoral, 

em Torres a precipitação foi metade da que ocorre normalmente e em Santa Vitória 

do Palmar não chegou a 40% da normal. 

A distribuição dos diferentes tipos de tempo em cada período pode ser 

visualizada nos gráficos da figura 31. 
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Figura 31– Distribuição dos tipos de tempo diário para os cinco balneários. 

 
Organização: BRANDOLT, Ricardo. 

 

Com base na classificação adotada, constata-se que em Torres e Tramandaí 

raramente ocorreu o tipo de tempo 7 (ensolarado com muito vento); já em Mostardas, 

Rio Grande e Santa Vitória do Palmar este tipo foi bem frequente. Em Mostardas, em 

todos os três anos analisados, esta tipologia foi a mais frequente para o período estival 

analisado. Já os tipos de tempo com ocorrência de precipitação (tipo 5, 8 e 8b), no 

geral, foram mais frequentes em Torres e Tramandaí.  

Os três períodos se diferenciam na participação de cada tipo de tempo. No 

primeiro período houve muitos dias com alguma precipitação pluviométrica ao longo 
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do litoral, no entanto, a frequência deste tipo de tempo diminui nas estações 

meteorológicas no litoral médio e sul. Nestas, apesar dos menores registros de 

precipitação, aumenta a frequência de dias onde é possível desfrutar do turismo de 

sol e praia com certo grau de desconforto, como com a presença de ventos moderados 

a fortes e com sensações de abafamento oriundas da análise sobre a tensão de vapor. 

O segundo período apresenta distribuição semelhante ao primeiro, 

diferenciando-se na redução de dias com Tipo 1 em todas as estações com maior 

expressão em Mostardas e Santa Vitória do Palmar. Neste momento a tendência de 

quanto mais ao sul melhores as condições de praia ainda se mantém devido a maior 

frequência de dias precipitação em Torres neste período. Nota-se ai, como valores 

total médios mensais e sazonais podem ser enganadores, porque Santa Vitória do 

Palmar neste período teve precipitação 20% superior a sua média, chegando a valores 

similares ao do litoral norte no conjunto dos meses do verão. No entanto, esta 

precipitação ocorreu de forma concentrada em alguns dias. No dia 3 de janeiro de 

2019, por exemplo, a precipitação foi de 80mm num só dia. 

O terceiro período foi o que apresentou as melhores classificações dos tipos de 

tempo para as práticas de turismo de sol e praia. Além da baixa frequência dos dias 

com precipitação acima de 5mm, que favoreceram principalmente os municípios de 

Torres e Tramandaí, foi nítido o acréscimo de dias ventosos nas classificações dos 

municípios de Mostardas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Percebe-se que 

ainda com ventos moderados, o Tipo 7 apresenta limites com insolação acima de 9 

horas por dia e tensão de vapor moderada, fatores ainda suportados para as práticas 

aqui analisadas. 

 

 

5.4 Regionalização do litoral quanto ao clima para turismo de sol e praia 
 

 De acordo com a aplicação das metodologias selecionadas para compreender 

a dinâmica espacial e temporal dos elementos meteorológicos mais importantes para 

o desfrute do turismo de sol e praia, pode-se de delimitar setores nos quais 

determinadas características se sobressaem às outras, como o fator da intensidade 

dos ventos. Esta variável não apresenta valores relevantes nas análises propostas 

para os municípios do litoral norte do estado, com certeza pela influência exercida 
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pela escarpa do planalto arenito-basáltico que se estendem para sul até o município 

de Osório (mesma latitude de Tramandaí). Este cenário de transição entre um litoral 

aparentemente protegido pelo relevo (norte) apresenta marcada mudança de 

comportamento nos registros de vento no litoral médio (Mostardas), que apresenta 

maiores valores médios, como no litoral sul (importante determinante apesar de 

ventos menos expressivos que Mostardas). A maior frequência de ventos fortes, pode 

ser inferida dos extensos campos de dunas que se encontram no setor intermediário 

do litoral sulriograndense. A presença de extensa área plana da Laguna dos Patos a 

oeste, inclusive denominada “Mar de dentro” contribui para um comportamento do 

vento similar ao que se encontra no mar.  

 Nesta mesma perspectiva, entende-se ser de igual maneira importante a 

presença desta escarpa na maior precipitação encontrada, principalmente na estação 

meteorológica de Torres. No que diz respeito às classificações de tipo de tempo 

diários, os tipos classificados em precipitação ocorrem com maior frequência no litoral 

norte (Torres e Tramandaí) ou, em algum período com mesma frequência dos demais 

setores do litoral, porém dificilmente apresenta valores inferiores. 

 Nas investigações mensais se observou uma espécie de manutenção das 

condições atmosféricas por períodos de tempo mais longos no litoral norte (Torres). 

Neste sentido, o índice BCI apresentou comportamentos extremos quanto mais ao sul 

do litoral, enquanto Torres no extremo norte apresentou a menor amplitude dos 

resultados aplicados para o ano todo. De forma semelhante, o índice SMCI indica a 

preponderância do fator temperatura do mar, o qual apresenta notada variação 

latitudinal. Dessa forma, no SMCI, Torres apresentou índices com menor amplitude 

enquanto os municípios do litoral sul, com grande amplitude térmica da superfície do 

mar, apresentaram maior variação entre os diferentes meses do ano. Isso implica dizer 

que apesar das condições meteorológicas desfavoráveis encontradas em Torres 

(número de dias chuvosos, médias elevadas de precipitação e inferiores de insolação, 

por exemplo), a temperatura de superfície do mar pode indicar um fator importante na 

procura deste setor do litoral para o desfrute do turismo de sol e praia. 

 Já a investigação anual do TCA feita sobre a NC observou a variabilidade 

interanual existente para as porções do litoral. A utilização de Porto Alegre nesta 

análise observa uma melhor abrangência latitudinal para a delimitação desta 

transição, uma vez que não existem dados históricos de estações do litoral médio. 
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Esta análise revelou que o clima determinado por Koppen (Cfa) para os municípios do 

litoral encontra maior variação na porção sul do litoral (Rio Grande e Santa Vitória do 

Palmar), onde na maioria das análises revelou clima Csa (verão quente e seco) 

diferente do padrão Cfa de Torres e Porto Alegre (verão quente e sempre úmido). 
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6. CONCLUSÕES  

 

O projeto que inicialmente foi proposto no mestrado foi sendo refinado ao longo 

do período de pesquisa, na medida em que foram sendo aprimorados o referencial 

teórico conceitual, os procedimentos metodológicos e as possibilidades de obtenção 

de dados para análise.  

Inicialmente, no que tange ao resgate do contexto macroclimático e de suas 

regionalizações, os autores destacam o efeito latitudinal sobre o clima do litoral do Rio 

Grande do Sul, não enfatizando fatores estáticos como o relevo, que na análise 

empreendida nesta pesquisa se mostrou um controle fundamental do clima.  

O Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM) (em termos de clima futuro 

e no que se refere a temperatura) mostra tendência de o clima nos litorais norte e sul 

se tornar mais propício ao veraneio, porque tende a apresentar um cenário mais 

quente. Já no que se refere a precipitação, o modelo prevê para ambos, uma pequena 

diminuição da quantidade de precipitação anual num cenário de pouca alteração no 

sistema radiativo e, de aumento da média mensal de precipitação num cenário no qual 

as forçantes radiativas se maximizem, resultando num fator desfavorável às atividades 

relacionadas ao turismo de sol e praia.  

Nesta parte de obtenção de informações sobre o tema e a área de estudo 

algumas das indagações iniciais sobre o tema, principalmente aquelas nos levaram a 

aprofundar a contribuição de pesquisadores sobre a variabilidade interanual do clima 

e sua relação ao El Niño/Oscilação Sul, não foram inseridos no trabalho final, porque 

considerou-se que o trabalho deveria focar na climatologia aplicada ao turismo de sol 

e praia. 

 

A análise dos Tipos Climáticos Anuais (TCA) para os litorais sul e norte do Rio 

Grande do Sul foi possível constatar que, apesar da aparente homogeneidade 
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climática deste território com base no tipo climático médio, diferenças aparecem 

quando se faz a análise do período ano a ano. Estas anomalias afetam justamente o 

período de verão, ou seja, aquele em que este mesmo território é usado pelos 

veranistas para o turismo de sol e praia. Neste sentido, percebeu-se que existe 

correspondência entre os tipos climáticos anuais de Torres e Porto Alegre, e da 

mesma forma para Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. No litoral norte, no qual 

tende a chover mais justamente na estação do verão, predominou o clima subtropical 

úmido “Cfa”, o mesmo da NC/1981-2010. Nos demais municípios do litoral sul ocorreu 

com maior frequência o tipo climático com estiagem no verão, classificados por 

Koppen como Csa. Com estas considerações percebeu-se a importância da análise 

em outras escalas de tempo em questões de caráter estatístico. 

A análise dos diferentes índices climáticos revelarem a correlação entre a 

precipitação mensal com os índices mensais BCI, Poulter, Fergusson e Hughes dos 

municípios, o que permite concluir que a precipitação é o fator mais determinante na 

classificação dos índices de turismo de sol e praia. Para Torres, município mais 

influenciado pelo efeito orográfico há uma distribuição equilibrada dos índices ao longo 

do ano que nos demais municípios. Para os índices que levaram em conta a média 

mensal de insolação diária, em alguns anos os índices foram mais satisfatórios no 

litoral sul.  

Desta análise conclui-se que sínteses numéricas mensais como já disse 

Besancenot (1990), realmente não convencem, e muitas críticas sérias podem ser 

feitas contra elas. Primeiramente, a maior parte dos índices são calculados a partir de 

dados expressos cada qual na sua própria unidade de medida. A maioria dos 

especialistas não admitem a adição ou subtração de grandezas de espécies 

diferentes, que não poderiam estar matematicamente em combinação. No entanto, se 

admitiria estas fórmulas empíricas, se estas combinações de unidades dessem bons 

resultados. No entanto, este não acaba sendo o caso porque estes índices levam a 

uma perda considerável de informações e conduzem a um alto grau de abstração. 

Evidentemente a escala temporal escolhida (a das médias e totais mensais) suscita 

cuidados, porque o clima sentido pelos turistas não pode ser identificado com o clima 

"teórico" definido pelas médias. É uma noção mais complexa e mais sutil que que 

envolve principalmente a frequência de certos tipos de tempo característico. 
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A análise dia a dia, empreendida neste trabalho, a partir do proposto por 

Bensancenot et al (1978) comprova que o conceito de tipo de tempo, que já foi tão 

caro aos geoclimatólogos, como já disseram Mendonça e Danni-Oliveira (2007), tem 

ainda muito a nos dizer, principalmente no que se refere a produzir diretrizes 

referentes aos padrões e configurações da atmosfera que se relacionem as atividades 

turísticas na superfície do Planeta. 

A realização de análises a partir de dados diários das variáveis meteorológicas, 

na definição de tipos de tempo e períodos mais propícios ao veraneio nos litorais norte, 

médio e sul do Rio Grande do Sul trouxe resultados mais detalhados por tratar-se da 

menor escala temporal adotada neste estudo (diária com utilização de dados 

horários). No verão de 2017/2018 constatou-se que o verão foi mais propício ao 

turismo de sol e praia no litoral sul do Rio Grande do Sul, enquanto no verão de 

2018/2019, Torres teve mais dias excelentes, porém considerando-se o número de 

dias de ótimos até aqueles com algum grau de desconforto, Santa Vitória do Palmar 

Santa Vitória do Palmar e Rio Grande contam com um maior número de dias. 

A contagem da distribuição dos tipos de tempo ainda revelou características do 

litoral até então não aprofundadas neste trabalho, como a participação do vento nas 

análises. Dessa forma, pode-se notar uma divisão do litoral nas proximidades de 

Tramandaí, até onde o litoral se apresenta ainda protegido pelas elevações da Serra 

Geral, que tem seus contornos finais próximos ao município de Osório. Nota-se então, 

no sentido norte-sul, a participação desta variável na definição dos tipos de tempo 

diários: Mostardas apresentou os mais elevados números de dias ventosos para os 

três períodos, o que também se observa em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, 

porém com menor intensidade. Outro fator de destaque é a maior participação de 

precipitações de verão no município de Torres nos dois primeiros períodos, que 

apresentaram maiores valores desta variável.  

A continuidade da pesquisa, conduz a uma análise temporal mais ampla destes 

dados diários, que abranja também anos caracterizados como de El Niño ou de La 

Niña. Também se pretende segmentar os períodos analisados quinzenalmente com o 

objetivo de verificar qual quinzena tem sido mais propícia em cada uma das 

localidades analisadas. 

A pesquisa que tinha como perspectiva inicial realizar um zoneamento climático 

com vistas ao turismo de sol e praia para toda a Zona Costeira do Rio Grande do Sul, 
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chega ao seu final contribuindo com alguns subsídios para o zoneamento do conjunto 

desta zona costeira, fazendo uma análise mais pormenorizada somente para os 

municípios defrontantes com o mar. Não se entende isso como um demérito da 

pesquisa, mas sim um ganho porque demonstra que a mesma desvelou novos 

problemas ou questões complementares que devam merecer pesquisas adicionais ou 

até justificar novas pesquisas e eventual tese a respeito. 

Na medida em que se buscou a teoria que serviria como instrumental analítico, 

ou seja, a teoria utilizada para construir e discutir o objeto, que se dialogou com o 

conhecimento pertinente à discussão do objeto, que se foi fazendo escolhas 

metodológicas, foram se revelando novas tipologias de usos para o turismo, novos 

elementos a serem considerados na análise. Para um zoneamento climático completo 

da Zona Costeira do Rio Grande do Sul com vistas ao turismo seria necessária uma 

equipe maior de pessoas que envolvesse além de geógrafos, também turismólogos e 

meteorologistas. Além disso, além da pesquisa de gabinete seria fundamental a 

realização de levantamentos de campo para melhor conhecer os usos potenciais para 

o turismo. 

Primeiramente, na continuidade da pesquisa seria fundamental estender a 

análise aos balneários de água doce nesta zona costeira. Outra contribuição 

fundamental, seria a realização de análise rítmica para estes mesmos períodos, 

conforme proposto por Monteiro e aplicada por Barbiéri (1981) ao litoral do Rio de 

Janeiro. Por fim, estes estudos ainda poderiam ser complementados com um 

calendário climático turístico anual para as diferentes zonas no Litoral do Rio Grande 

do Sul, que não se limitasse aos meses de verão. 
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