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APRESENTAÇÃO

Este livro guarda íntima relação com a minha tese de doutorado 
(Zavatini, 1990), defendida na Universidade de São Paulo e orientada 
pelo estimado professor Augusto Humberto Vairo Titarelli. Como 
ela é, ainda hoje, bastante procurada por estudantes e professores de 
diversas partes do Brasil e tendo em vista que permaneceu inédita 
durante todos esses anos, exceto por um pequeno artigo que dela foi 
extraído (Zavatini, 1992), a pedido do saudoso professor Antonio 
Christofoletti, resolvi, então, tentar a sorte e inscrevê-la no concurso 
promovido pela Unesp e por sua Editora. 

Tendo sido um dos escolhidos, preparei-a no formato que ora 
segue, na expectativa de poder atender a todos aqueles que permane-
cem interessados nos resultados à época colhidos e, principalmente, 
na metodologia que empreguei. Espero, sinceramente, estar colabo-
rando, mesmo que de forma modesta, para o avanço da climatologia 
geográfi ca, visto que já ousei, em tempos recentes, efetuar um levan-
tamento crítico daquilo que havia sido produzido, entre 1971 e 2000, 
nessa área do saber científi co nacional (Zavattini, 2004).

A todos uma boa leitura e, antecipando-me às críticas, coloco-me 
à disposição para o debate.


