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RESUMO 
A partir da série de precipitação diária de Pelotas/RS/Brasil, relacionou-se os eventos 
extremos aos sistemas meteorológicos que os ocasionaram. Selecionou-se 18 eventos, e 
desses, 12 apresentaram um padrão bem definido de centro de baixa pressão terminando 
como ciclone extratropical na costa do RS e 9 ocorreram em anos de influência do El Niño. 
Palavras-chave: Chuvas intensas; El Niño Oscilação Sul; Ciclone Extratropical. 
 

ABSTRACT 
From the daily precipitation series of Pelotas / RS / Brazil, the extreme events were related 
to the meteorological systems that caused them. Eighteen events were selected, of which 
12 presented a well defined pattern of low pressure center ending as an extratropical 
cyclone on the RS coast and 9 occurred in years under El Niño influence. 
Keywords: Heavy rains; El Niño Southern Oscillation; Extratropical Cyclone. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A análise dos casos de eventos extremos de precipitação e o conhecimento dos processos 

que os ocasionaram, principalmente para áreas urbanas, é fundamental para o 

planejamento das condições de risco e identificação dos impactos sobre a drenagem da 

área. Este fato se justifica devido a probabilidade de eventos extremos ocasionarem 

severas inundações, representando uma ameaça para vida humana e infraestruturas (DA 

SILVA; NUNES, 2011).  

Segundo DAYAN et al. (2015) a intensidade dos eventos extremos de precipitação, em uma 

determinada região, decorre, além das características do meio, da localização e 

profundidade dos sistemas meteorológicos. Além disso, da mesma forma, dependem das 

condições atmosféricas do local, em escala espacial e temporal, que induzem a 

precipitação. Esses aspectos desempenham um papel importante na formação do 

resultado de tais eventos de chuva extrema. 

A região sul do Brasil apresenta alta frequência de chuvas intensas (CERA, 2015). Seu 

regime pluviométrico é afetado por vários fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, as 

Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (CATALDI et al. 2010) e o El Niño 



 

Oscilação Sul (ENOS) (GRIMM et al. 2000), influenciando assim a presença de outros 

sistemas meteorológicos (BERLATO; FONTANA, 2003), indicando uma alta variabilidade 

climática com relação à precipitação no Estado. TEIXEIRA (2004) observou que os 

principais sistemas responsáveis pelo volume de chuvas durante o ano na região sul do 

Brasil são os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs), caracterizados por intensos 

fluxos verticais turbulentos de calor e frentes frias e os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCANs) que são responsáveis por precipitações de maior intensidade na região, porém 

com menor frequência. 

Em vista disso, o objetivo do trabalho foi analisar quais os tipos de sistemas meteorológicos 

que provocaram os eventos de precipitação de maior taxa observada, em dois dias 

consecutivos, no período de 1982 a 2015, no município de Pelotas/RS/Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

A série de precipitação diária foi obtida junto a Estação Agroclimatológica Convênio 

EMBRAPA/UFPel, INMET (31º 51'S; 52º 21'W; em 13,2 m de altitude), para o período de 

1982 a 2015. Para a seleção dos casos de precipitação intensa, que ocorreram no período, 

a série foi analisada, tendo como critério para seleção os eventos que atingissem ou 

superassem um valor precipitado de 120mm em dois dias consecutivos. A separação em 

dois dias consecutivos se dá pelo fato de que, na maioria das vezes, os sistemas 

meteorológicos que atingem uma área têm início em um determinado dia e sessam no dia 

seguinte.  

Após a seleção, com base nas datas (dia, mês e ano) que esses ocorreram, foi possível 

associa-los a influência do fenômeno ENOS e a intensidade que o fenômeno atingiu (fraco, 

moderado, forte e muito forte) e posteriormente relaciona-los aos sistemas meteorológicos 

que os influenciaram. Os anos de influência do ENOS foram obtidos de acordo com o índice 

ONI (Oceanic Niño Index) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).  

A identificação dos sistemas meteorológicos foi feita por meio do campo de pressão ao nível 

médio do mar (pnmm) obtidas dos dados de reanálises 2 do National Center for 

Environmental Prediction (NCEP) (KANAMITSU et al. 2002). Os dados possuem resolução 

espacial de 2.5° e temporal de 6h. As imagens de satélite obtidas da Divisão de Satélites e 

Sistemas Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/INPE) 

colaboraram na identificação dos sistemas. 

 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados 18 casos de eventos de precipitação intensa que atingiram a localidade 

em estudo durante o período analisado. A Tabela 1 apresenta os eventos extremos 

selecionados, suas respectivas datas, o valor precipitado, relação aos anos de influência 

de ENOS, os sistemas associados aos eventos de precipitação e o tipo de nebulosidade. 

Tabela 1 - Eventos extremos de precipitação selecionados na análise da série de 
precipitação, para o período de 1982 a 2015, suas datas de ocorrência, valor precipitado 
(mm), influência do ENOS, sistemas meteorológicos responsáveis e nebulosidade, para o 

município de Pelotas/RS. 

Caso ANO DIA MÊS 
P 

(mm) 
ENOS Intensidade Sistema Nebulosidade 

1 1983 14/15 Fev 242,8 El niño Forte TBT-CS sem dados 

2 1983 23/24 Fev 153,2 El niño Forte BT sem dados 

3 1986 16/17 Mai 123,4 Neutro - TBT-CE sem dados 

4 1987 28/29 Ago 131,6 El niño Forte TBT-CE sem dados 

5 1993 01/02 Jan 129,4 Neutro - BT sem dados 

6 1995 14/15 Jul 159,2 Neutro - TBT-CE sem dados 

7 1997 13/14 Fev 120,6 Neutro - TBT-CE SCM 

8 1997 21/22 Dez 154,6 El niño Muito Forte FF-TBT-CE Genérica 

9 1998 16/17 Abri 154,5 El niño Moderado TBT-CE Genérica 

10 1998 25/26 Ago 123,0 La niña Moderado TBT-CE Genérica 

11 2003 05/06 Fev 121,6 El niño Fraco BT Genérica 

12 2004 06/07 Mai 257,0 Neutro - CS SCM 

13 2005 10/11 Set 123,8 Neutro - TBT-CE Genérica 

14 2007 18/19 Mar 133,8 Neutro - CS Genérica 

15 2009 29/30 Jan 170,0 Neutro - TBT-CE Genérica 

16 2009 04/05 Nov 153,4 El niño Moderado BT SCM e LI 

17 2015 19/20 Jul 124,7 El niño Moderado FF-TBT-CE Genérica 

18 2015 23/24 Set 133,7 El niño Forte TBT-CE 2 SCM’s 

Onde TBT-CS: Transição Baixa Térmica–Ciclone Subtropical; BT: Baixa Térmica; TBT-CE: 
Transição Baixa Térmica–Ciclone Extratropical; FF-TBT-CE: Frente Fria–Transição Baixa 
Térmica–Ciclogênese Extratropical; CS: Ciclone Subtropical; SCM: Sistema Convectivo de 
Mesoescala; LI: Linha de Instabilidade. 

 
Na Tabela 1 pode-se observar que o mês que apresentou maior número de casos de 

eventos extremos foi o mês de fevereiro, com quatro registros (1983 com dois eventos, 

1997 e 2003), tendo o verão como a estação do ano com maior probabilidade de eventos 

extremos neste período. NUNES; DA SILVA (2013) estudaram o Estado de Catarina e 

verificaram que o verão também foi a estação que mais apresentou casos de eventos 

extremos de precipitação. Por outro lado, TEIXEIRA (2004) analisou a distribuição sazonal 



 

de eventos intensos de chuva na Região Sul do Brasil, e essas apresentaram maior número 

nas estações primavera e outono.  

Sobre a comparação dos eventos extremos com a influência do fenômeno ENOS e a 

intensidade que o esse atingiu (Tabela 1), pode-se observar que nove eventos extremos, 

metade do total, estão associados ao período de influência do El Niño. Os demais eventos 

estão associados a influência de anos neutros e um evento ocorreu em um ano de influência 

do La Niña.  

Observa-se também que os dois casos de Frente Fria–Transição Baixa Térmica–

Ciclogênese Extratropical (1997 e 2015) ocorreram em anos de influência do El niño. A 

nebulosidade associada a SCM ocorreram em dois anos Neutros (1997 e 2004) e duas 

ocorreram no ano de 2015, que também foi um ano de influência do El niño.  

Vários pesquisadores verificaram a influência do fenômeno ENOS na precipitação na 

Região Sul do Brasil (GRIMM et al. 1998; TEIXEIRA, 2004; LOPES, 2006; FISCHER et al. 

2008; DA SILVA, 2011), sendo observada forte relação entre a ocorrência de eventos 

intensos de precipitação com anos de El Niño, bem como quando houve uma diminuição 

do número de eventos o fenômeno associado foi o La Niña. 

Diante dos resultados da Tabela 1, observa-se que, destes 18 casos de eventos extremos 

de precipitação, a maioria dos eventos (12 casos) apresentaram um padrão bem definido 

de centro de baixa pressão: iniciaram-se como Baixa do Chaco (Baixa Térmica, BT) e 

terminaram como ciclone extratropical na costa do RS. Em outras palavras, observou-se 

que a Baixa do Chaco começou a se prolongar na direção sudeste, passando pelo RS e 

vindo a tornar-se um ciclone extratropical (sistema bem circular, simétrico, diferentemente 

da Baixa do Chaco) na costa de RS. Esses casos foram chamados de Transição Baixa 

Térmica-Ciclone Extratropical.  

A Figura 1 mostra os campos compostos de pnmm, que são campos médios de cada passo 

de tempo dos 12 eventos, onde pode-se observar que o evento culmina com um CE na 

costa do RS. 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho mostrou que dos 18 casos de chuva maior que 120 mm em 48 horas 

em Pelotas-RS, no período de 1982-2015, 12 estiveram associados à transição Baixa 

Térmica – Ciclone Extratropical. A maioria dos casos ocorreram sob condições de El Niño.   



 

Figura 1 – Campos compostos de pnmm para: a) dia 1 às 00Z; b) dia 1 às 06Z; c) dia 1 às 
12Z; d) dia 1 às 18Z; e) dia 2 às 00Z; f) dia 2 às 06Z; g) dia 2 às 12Z; h) dia 2 às 18Z; i) 

dia 3 às 00Z.  
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