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RESUMO 

Mediante dados observados de chuva, dados de reanálises CFSR e de imagens de 
satélite se fez uma análise sinótica do evento de chuva intensa ocorrido em Chapeco-SC 
entre os dias 24-29 de junho de 2014. O evento foi provocado pela aproximação de um 
cavado na troposfera média e pela presença de um Jato de Baixos Níveis.  
Palavras-chave: Evento de precipitação; reanálises; Sul do Brasil. 
 

ABSTRACT 
Through the use of observed rain data CFSR reanalysis and satellite imagery a synoptic 
analysis of the intense precipitation event occurred between 24-29 June 2014 in Chapecó-
SC was made. The intense rain was caused by an approaching trough in the middle 
troposphere and by the presence of a Low Level Jet. 
Keywords: Precipitation event; reanalysis; South of Brazil.  
 
    
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Durante todo o ano é bastante frequente a ocorrência de eventos de chuvas intensas 

na região sul do Brasil. Entre os principais fenômenos meteorológicos que acarretam 

enchentes nessa área estão os sistemas frontais, principalmente no inverno (GRIMM, 

2009). Eventos de chuva intensa trazem muitos transtornos à sociedade como enchentes, 

deslizamentos de terra, perdas de bens materiais e até de vidas humanas (VAGHETTI, et 

al., 2008). Entre os dias 24 e 30 de junho de 2014 várias localidades do Sul do Brasil 

foram atingidas por chuvas intensas que provocaram acumulados significativos e que 

resultaram em fortes impactos à população. Isto aconteceu principalmente na área 

compreendida entre o norte do Rio Grande do Sul (RS) e o oeste e sul do Paraná (PR). 

Alguns totais pluviométricos chegaram à 320 mm, como é o caso de Chapecó-SC 

(CPTEC, 2014).  

Hoje em dia apesar de todo o avanço nas ciências, ainda não somos capazes de 

compreender todos os processos e fenômenos que acontecem na atmosfera. É por isso a 

importância de desenvolver estudos, seja para casos de chuva intensa como para 

qualquer outro tipo de evento, a partir de análises meteorológicas como uma ferramenta 

de compreensão e conhecimento. Aqui o objetivo é identificar os sistemas sinóticos 
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associados ao evento de chuva intensa ocorrida sobre Chapecó entre os dias 26-27 de 

junho de 2014.  

 
2. METODOLOGIA 

 
No estudo se utilizaram os dados diários de precipitação da estação meteorológicas 

de Chapecó pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), disponível no 

site http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesautomaticas. Estes 

dados foram obtidos no período entre os dias 24-29 de junho do 2014 às 12Z. Também se 

utilizaram dados de reanálises CFSR (Climate Forecast System Renalysis) desenvolvido 

pelo National Center for Environmental Prediction (NCEP) do National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). A reanálise CFSR tem uma resolução horizontal de 

0.5° e uma abrangência global, disponível no site 

http://soostrc.comet.ucar.edu/data/grib/cfsr/. Desta reanálise se utilizaram as variáveis: 

altura geopotencial em 500 hPa, pressão ao nível médio do mar (PNMM) e vento nos 

níveis 850, 700 e 250 hPa. A representação gráfica dos campos foi feita com o software 

Grid Analysis and Display System (GrADS), versão 2.0.2.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Primeiramente, para confirmar a ocorrência de um evento de chuva intensa em 

Chapecó, se analisaram os registros de quantidade de chuva entre os dias 24-29 de junho 

de 2014. Na figura 1 se observa um acumulado total pluviométrico de 320,8 mm na 

localidade. As precipitações para os diferentes dias foram significativas de 37.3 mm, 83.2 

mm, 104.4 mm, 135.8 mm, 70.3 mm e 10.3 mm respectivamente. Destacando-se o dia 27 

com o maior registro de chuva seguido pelo o dia 26.   
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Figura 1. Dados de chuvas diária registrados pela estação meteorológica de Chapecó entre 24-29 de junho 
do 2014. 
 

Para compreender que condições meteorológicas levaram à ocorrência do evento no 

dia 27 de junho de 2014, primeiro se analisaram os campos de altura geopotencial no 

nível de 500 hPa de 25-27 de junho (Fig. 2). Observa-se um cavado amplificado em 

médios níveis que cruza a Cordilheira do Andes no dia 26 trazendo advecção de 

vorticidade ciclônica (AVC) corrente baixo do cavado e advecção fria sob seu eixo em 

superfície (MUSK, 1988); (UCCELLINI, 1990).  

 

 

Figura 2. Campo de altura geopotencial em 500 hPa do dia 25 (A), 26 (B) e 27 (C), todos para as 12Z. 
 
 

 No campo de superfície (PNMM, Fig. 3), temos para o dia 25 um sistema frontal sobre 

o centro e leste de RS que se entende pelo Atlântico até uma área de baixa pressão 

posicionada em torno de 46°S/27°W. Sobre o Paraguai percebe-se uma área de baixa 

pressão continental de 1012 hPa (extensão da Baixa do Chaco). Já para o dia 26, começa 

a progredir a onda frontal com o ramo frio entre Bolívia, Paraguai e RS devido à 

aproximação de um cavado em médios níveis de grande amplitude (Figura 2). Tal cavado 

indica una invasão da massa de ar fria no norte da Argentina e Paraguai. 

À medida que foi avançando a massa de ar frio sobre a região, se formou um ciclone 

extratropical a oeste da região sul, o qual se intensificou nas próximas horas devido ao 

gradiente de temperatura e AVC. De acordo com a classificação dos ciclones de 

PETTERSEN E SMEBYE (1971) o ciclone que se formou é do tipo B, pois que 

inicialmente se observou um cavado em altos níveis para posteriormente aparecer um 

ciclone em superfície.   



 
Já para o dia 27 vemos o ciclone bem formado sobre a região leste do Paraguai, com 

o ramo frio sobre o norte de Paraguai e sul de Mato Grosso do Sul, enquanto que o ramo 

quente se estende sobre o norte de RS.                

 

 

Figura 3. Campo de PNMM do dia 25 (A), 26 (B) e 27 (C), todos para as 12Z. 
 
 

Analisando a figura 4 abaixo, observamos a existência do Jato de Baixos Níveis (JBN) 

sobre o sul de Paraná, de acordo aos critérios de BONNER (1968). O JBN acarretou em 

um maior transporte de calor e umidade, influindo no sistema convectivo pré-frontal que 

provocou a grande precipitação.         

 

 
Figura 4. Mapas do escoamento do vento e magnitude em 850 hPa do 27 ás 00z (A), 06z (B), 12z (C) e 18z 
(D) respectivamente. 
 

 

Na figura 5 observa-se que a partir do dia 27 as 12z existe a saída difluente da 

Corrente de Jato sub-tropical sobre a região de Santa Catarina e sul do Paraná. A 

presença do Jato indica uma baroclinia em superfície devido a um forte gradiente de 

temperatura (SATYAMURTY, 2004). Já um escoamento difluente em altos níveis favorece 



 
o levantamento da parcela de ar e portanto a instabilidade, como mostrado pela imagem 

de satélite (Figura 5-B).   

  

 

Figura 5. Linhas de corrente e magnitude do vento em 25 hPa (A) e imagem do canal infravermelho 
realçado do satélite GOES-13 (B), para o dia 27 às 12Z. 
 
 

Outro fator a destacar aqui é a posição do jato de altos níveis com respeito ao JBN, 

eles estão intersectando-se quase perpendicularmente. A região com este acoplamento 

de jatos tende a ser bastante instável (UCELLINI; JOHNSON, 1979). 

 

4. CONCLUSÕES 
 

A região de Chapecó-SC no período do 24-29 de junho de 2014 apresentou um 

acumulado total pluviométrico de 320,8 mm de acordo com os registros. As precipitações 

para os diferentes dias foram significativas destacando-se o dia 27 com o maior registro 

de chuva seguido pelo o dia 26 com 135.8 mm e 104.4 mm respectivamente. A chuva 

intensa foi provocada pelo avanço de um cavado na troposfera média que intensificou um 

centro de baixa pressão em superfície como consequência de AVC e advecção de 

temperatura.  

Especificamente para o dia 27, notou-se um JBN que influenciou no sistema 

convectivo pré-frontal com maior transporte de calor e umidade da Amazônia. Além disso, 

o JBN interceptou o jato de altos níveis perpendicularmente, a região com este 

acoplamento de jatos tende a ser bastante instável. Também no dia 27 nota-se a saída 

difluente da corrente de jato sobre os estados de SC e sul de Paraná indicando 

instabilidade severa em superfície. 
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