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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade realizar uma análise sinótica de três eventos 
termicamente desconfortáveis para a população de Pelotas-RS devido ao calor. Enquanto 
que no caso 1 houve a influência de um anticiclone em 250hPa, juntamente do 
escoamento proveniente do JBN e ASAS, nos casos 2 e 3 houve influência maior da 
associação entre o sistema frontal e o aquecimento do continente. 
Palavras-chave: estresse térmico; índice de calor; sistema frontal 

 
ABSTRACT 

This work aims to perform a synoptic analysis of three thermally uncomfortable events for 
the people of Pelotas-RS due to heat. While in case 1 there was an influence of an 
anticyclone in 250hPa, along with the flow from LLJ and SASH, in cases 2 and 3 there was 
greater influence of the association between frontal system and the continent heating. 
Keywords: thermal stress; heat index; frontal system 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Pelotas situa-se na região Sul do estado do Rio Grande do Sul (RS), 

durante a estação quente (dezembro a março) pode apresentar temperaturas próximas de 

40°C, e segundo FERREIRA et al. (2001), pode apresentar alta umidade com valores 

superiores a 75%. O tempo e o clima podem ocasionar problemas a saúde e ao bem-

estar da população. Logo, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa da 

configuração sinótica de três eventos termicamente desconfortáveis para a população da 

cidade de Pelotas-RS, e avaliar quais são as suas semelhanças e diferenças. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram utilizados dados de temperatura e umidade relativa do ar, da Estação 

Agroclimatológica da Embrapa, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

no horário das 18UTC, uma vez que é o horário próximo da temperatura máxima 

registrada, durante os verões de 2000 à 2016. Para expressar o CTH, foi aplicado o ICT 

Índice de Calor ou Heat Index (HI) (Equação 1), proposto por STEADMAN (1979). 
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onde, HI é a temperatura do índice de calor em °F; Tf é a temperatura do ar em °F 

e RH é a umidade relativa em número inteiro. 

Utilizou-se a faixa de sensação de Muito Calor (>42,4°C) (MONTEIRO; ALUCCI, 

2010) e gerados os gráficos no momento do período estressante (18UTC). Foram 

utilizados dados de reanálise do MERRA2 (Modern-Era Retrospective analysis for 

Research and Applications, Version 2) (BOSILOVICH et al., 2015), das variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar no nível de 850hPa, pressão ao nível médio do mar 

(PNMM), altura geopotencial no nível de 500hPa e componentes u e v do vento nos níveis 

de 850hPa e 250hPa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Caso 1, referente ao dia 23 de janeiro de 2014, apresentou uma sensação 

térmica de 46°C, segundo o HI, e analisando os campos da Figura 1, pode-se observar 

em altos níveis (Figura 1a, 1e) uma crista não muito pronunciada, mas evidencia que a 

camada atmosférica sobre o Sul do Brasil (BR) está relativamente quente. Podemos 

verificar também a presença de um centro de alta pressão sobre o nordeste da Argentina 

(AR) e RS, o qual tende a indicar calor em superfície e, possivelmente, ser a causadora 

deste dia desconfortável. Em baixos níveis (Figura 1b, 1c, 1d, 1f), observa-se uma grande 

área de centro de baixa pressão, típica de aquecimento continental, que se estende por 

quase toda a AR (20-45S/55-70W). Observa-se a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) 

juntamente do Jato de Baixos Níveis (JBN) transportando, a partir do escoamento de 

norte, calor e umidade da região amazônica para o sul do Brasil.  

No Caso 2, referente ao dia 23 de janeiro de 2016, verificou-se uma sensação 

térmica de 43,1°C e, observando os campos da Figura 2, pode-se observar uma crista em 

altos níveis sobre o continente, formada a partir da circulação da Alta da Bolívia (AB) 

(Figura 2a, 2e) e, a leste dela, em superfície, um centro de alta pressão (1018hPa), 

próximo ao Sul do Uruguai (UR) (43S/57W), transportando vento fraco de Sul com pouca 

umidade e temperaturas amenas (Figura 2b, 2c, 2d, 2f). Pode-se verificar ainda que a 

camada está quente devido ao “inchamento” indicado pela crista. Nota-se, também, a 

presença de uma baixa pressão em superfície (50S/40W), associada a um SF na fronteira 
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entre UR e RS, o qual advecta alta umidade para a cidade. Além disso, observa-se a 

influência de um cavado térmico zonal continental (30S/35S) sobre a região Sul do RS, 

que tende a influenciar as altas temperaturas (18- 21°C) encontradas em 850 hPa (Figura 

2b, 2c, 2d, 2e). 

  

  

  
Figura 1: Campos de altura geopotencial (mgp) em 500hPa (a), pressão (hPa) ao nível 
médio do mar (b), linha de corrente e temperatura do ar (°C) em 850hPa (c), linha de 
corrente e umidade relativa do ar (%) em 850hPa (d), linha de corrente e magnitude do 
vento (m/s) em 250hPa (e), linha de corrente e magnitude do vento (m/s) em 850hPa (f), 
referentes ao dia 23 de janeiro de 2014, as 18UTC. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 2: Campos de altura geopotencial (mgp) em 500hPa (a), pressão (hPa) ao nível 
médio do mar (b), linha de corrente e temperatura do ar (°C) em 850hPa (c), linha de 
corrente e umidade relativa do ar (%) em 850hPa (d), linha de corrente e magnitude do 
vento (m/s) em 250hPa (e), linha de corrente e magnitude do vento (m/s) em 850hPa (f), 
referentes ao dia 23 de janeiro de 2016, as 18UTC. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 3: Campos de altura geopotencial (mgp) em 500hPa (a), pressão (hPa) ao nível 
médio do mar (b), linha de corrente e temperatura do ar (°C) em 850hPa (c), linha de 
corrente e umidade relativa do ar (%) em 850hPa (d), linha de corrente e magnitude do 
vento (m/s) em 250hPa (e), linha de corrente e magnitude do vento (m/s) em 850hPa (f), 
referentes ao dia 01 de janeiro de 2017, as 18UTC (16h). 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Já no Caso 3, referente ao dia 01 de janeiro de 2017, a cidade de Pelotas 

apresentava uma sensação térmica de 44,7°C, segundo o HI, e nos campos da Figura 3 

pode-se observar um cavado no Oceano Atlântico (Figura 3a, 3e) sobre um centro de 

baixa pressão (51S/44W) ocluindo, em superfície, associada a um SF (retaguarda seca e 

vanguarda úmida) na fronteira entre AR e UR, advectando alta umidade para a cidade 

(Figura 3b, 3d). Temos também a presença de uma crista sobre a região Sul do BR 

(Figura 3a), apresentando uma camada quente, além da AB, deslocada para o oeste, 

influenciando indiretamente no escoamento (Figura 3e). Em superfície, observa-se um 

centro de baixa pressão denominado Baixa do Noroeste Argentino (20-25S/65-70W) 

(Figura 3b), que com o auxílio do JBN, proveniente da Bolívia, transporta umidade e altas 

temperaturas da AR para o RS (Figura 3f). 

 

4. CONCLUSÕES 

Fazendo uma comparação entre os três casos (três dias), concluiu-se que, a 

cidade de Pelotas se encontrava desconfortável termicamente devido à camada estar 

quente sobre a região de estudo, somado ainda as altas taxas de umidade e temperatura. 

Pode-se afirmar que os sistemas frontais aliados ao aquecimento da superfície foram os 

causadores (dois dos três casos) desse estresse térmico por calor, mas também temos a 

ocorrência (caso 1) conjunta do JBN, ASAS e um centro de alta pressão em 250hPa 

ocasionando este estresse. Esses casos também se mostram típicos de verões. 
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