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RESUMO 

As condições sinóticas relacionadas ao evento de precipitação convectiva ocorrido no dia            
26 de abril de 2017 no estado do Paraná foram analisadas. Uma ciclogênese em              
superfície ao sul do país foi observada, cuja formação deu-se por conta de forçantes              
dinâmicas e térmicas, ocorridas em função do transporte de ar quente e úmido em baixos               
níveis assim como a presença de um cavado em médios níveis localizado a oeste do               
ciclone. 
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ABSTRACT 

The synoptics conditions related to the event of convective precipitation occurred on 26             
april 2017 in the Paraná State was analyzed. A surface cyclogenesis in the south of the                
country was observed, whose formation was due to dynamic and thermal forcings,            
occurred owing to transport of warm and moist air at low levels as well as the presence of                  
a trough at medium levels located at west of the cyclone. 
Keywords: Cyclogenesis, equivalent potential temperature, instability  

 
1. INTRODUÇÃO 

A incidência de precipitação convectiva na região sudeste da América do Sul é             

influenciada por diferentes aspectos meteorológicos, dentre os principais pode-se citar o           

transporte de calor e umidade vindo de norte, o aprofundamento da Baixa do Chaco e a                

passagem de sistemas frontais (GRIMM, 2009). A advecção de umidade e temperatura no             

nível de 850 hPa são forçantes importantes para a geração e intensificação de sistemas              

convectivos na região sudeste da América do Sul (LIEBMANN et al. 2004). Uma variável              

que representa bem o contraste entre massas de ar com diferentes características é a              

temperatura potencial equivalente (TPE). JUNKER et al. (1999) verificou que áreas com            

maiores gradientes de TPE, normalmente presentes na saída de um transporte de ar             

quente e úmido, estão associados com a formação de sistemas convectivos. Visto que as              

condições sinóticas que possibilitam a ocorrência de tempestades no Sul do Brasil são             

diversas, torna-se importante a análise de diferentes variáveis na busca de interpretar o             

mais realisticamente possível os fenômenos. O caso em estudo refere-se a um evento de              



precipitação convectiva, o qual provocou chuva intensa em cidades localizadas no Oeste            

do Paraná. Este trabalho visa apresentar as principais características sinóticas que           

contribuíram para a ocorrência do evento. 
 

2. METODOLOGIA 

Os dados utilizados para este estudo foram as análises do modelo global Global             

Forecast System (GFS), o qual possui resolução horizontal de 0.5°. As condições            

sinóticas da região Sul do Brasil foram analisadas e discutidas com base em campos              

meteorológicos em diferentes níveis na vertical. Os transportes de umidade e temperatura            

foram analisados, assim como a distribuição da TPE. Os dados de precipitação foram             

obtidos a partir das estações automáticas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas             

de Desastres Naturais (CEMADEN). Imagem do satélite GOES-16 foi utilizada para           

indicar a presença da intensa convecção presente na região. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na madrugada do dia 26 de abril de 2017, diversas cidades do Paraná registraram              

taxas elevadas de precipitação, no caso da cidade de Dois Vizinhos o registro superou 20               

mm acumulados em 10 minutos (Fig. 1A). Este sistema avançou para norte promovendo             

instabilidade em toda a região Sul do Brasil. A fig. 1B mostra o sistema no momento em                 

que encontrava-se sobre o estado do Paraná. 

 
Figura 1: Gráfico da precipitação acumulada em 10 min em sete cidades do estado do Paraná (A) e imagem                   

do satélite GOES-16 no canal 7 - IR às 5:45 UTC (B), do dia 26 de abril de 2017. 

Com base nas figuras 2A e 2B nota-se a presença de um cavado em médios níveis                

a oeste do sistema em superfície, que por sua vez têm um ganho de vorticidade               



proveniente da advecção de vorticidade ciclônica corrente abaixo do cavado. Inicialmente           

ocorre um aprofundamento do cavado em superfície sobre o Uruguai e sudoeste do Rio              

Grande do Sul (Fig. 2B), que a partir desse momento se desenvolve intensificando-se a              

medida que avança para sudeste (Fig. 2C e 2D). A intensificação da corrente de jato a                

sotavento do cavado também pode ser observada, o que contribui para o deslocamento             

do ciclone para sudeste (Fig. 2). Na figura 2D observa-se o momento de maior              

intensidade do ciclone em superfície, posicionando-se a leste do cavado em médios            

níveis.  

 

 
Figura 2: Magnitude do vento a 250 hPa em m s⁻¹ (sombreado), altura geopotencial em 500 hPa em mgp                   

(tracejado) e pressão ao nível médio do mar em hPa (linhas contínuas em cinza), para as 12 (A) e 18 (B)                     

UTC do dia 25 e, 00 (C) e 06 (D) do dia 26 de abril de 2017. 

Esta defasagem entre o centro do ciclone em superfície em relação ao eixo do              

cavado de altos níveis, indica que o sistema ainda encontra-se baroclínico, ou seja, existe              

gradiente de temperatura em superfície. O campo de temperatura em 850 hPa apresenta             



este contraste, o qual é favorecido pela circulação do vento, que tende a colaborar para a                

manutenção e intensificação do gradiente de temperatura (Fig. 3), trazendo ar mais            

quente e úmido de norte, contrastando com a advecção fria devido a entrada do              

anticiclone na retaguarda do sistema frontal (Fig. 3 e 4). Na figura 3A nota-se que a leste                 

da Cordilheira dos Andes a circulação encontra-se semelhante a do Jato de Baixos Níveis              

(JBN), ou seja, direcionada predominantemente meridional, com um núcleo de maior           

intensidade do vento favorecendo o transporte de ar da região amazônica. 

 
Figura 3: Vetor vento e temperatura em C° (sombreado) a 850 hPa, (A) para às 00 UTC e (B) para às 06                      

UTC do dia 26 de abril de 2017. 
 

Na figura 4, identifica-se uma circulação semelhante a acima mencionada, cujo           

transporte de umidade de norte é favorecido, tornando o ar a frente da região frontal mais                

instável. Também nota-se o aumento do gradiente de umidade bem próximo da região             

sudoeste do Paraná (Fig. 4B), onde justamente havia presença de nuvens de grande             

desenvolvimento vertical, como mostrado anteriormente. 

Gradientes de umidade e temperatura podem ser bem representados pela TPE. A            

figura 5 apresenta uma configuração bem definida de duas massas de ar com             

características distintas, representadas pela diferença de valores de TPE, onde os           

menores (maiores) valores situados entre 25°S e 30°S (20°S e 25°S) indicam a presença              

da massa de ar fria (quente).  



 
Figura 4: Vetor vento e umidade específica (sombreado) em g.kg⁻¹ à 850 hPa, (A) para às 00 UTC e (B)                    

para às 06 UTC do dia 26 de abril de 2017. 

 

O maior gradiente vertical de TPE está presente no interior da massa de ar quente,               

mais especificamente entre os níveis de 900 e 700 hPa, onde movimentos ascendentes             

são verificados, estendendo-se camada acima (Fig. 5A). No horário seguinte (Fig. 5B)            

observa-se que o núcleo da corrente ascendente em médios níveis acompanha a região             

de maior gradiente de TPE, que neste momento encontra-se mais ao sul,            

aproximadamente sobre 26°S, logo a frente da região frontal. Esta configuração indica a             

ocorrência de maior convecção em regiões de maiores contrastes de umidade e            

temperatura, assim como gradientes verticais de TPE tendem a aumentar a flutuabilidade            

do ar ambiente em baixos níveis, ao passo que a TPE decresce mais rapidamente com a                

altura. Na camada próxima da superfície nota-se que o campo de velocidade vertical             

encontra-se bastante variável (Fig. 5), isto possivelmente se deve ao fato desta variável             

ser calculada com base no campo de vento horizontal, cuja precisão é reduzida nos níveis               

superficiais dada a influência orográfica. 
 

4. CONCLUSÕES 

A precipitação convectiva registrada em cidades do Paraná decorreu em função de            

forçantes dinâmicas e termodinâmicas, que combinadas atuaram para aumentar a          

instabilidade na região, e na formação de um Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM).             

Um cavado que estendeu-se a partir da baixa do Chaco orientado no sentido             

noroeste-sudeste deu origem a uma ciclogênese sobre a extensão sul do Brasil, gerando             



instabilidade em toda a região. Em médios níveis foi observado a presença de um              

profundo cavado, associado a entrada de um anticiclone frio. A atuação da corrente de              

jato contornado este cavado forneceu suporte dinâmico ao sistema em superfície,           

colaborando para seu desenvolvimento. A advecção de ar mais quente e úmido de norte              

combinada com a advecção de ar frio e seco de sul, agiram de modo a aumentar o                 

contraste de temperatura em superfície, promovendo uma área de intensa convecção           

sobre a região sul do país. Este contraste entre as massas de ar também foi evidenciado                

pela TPE, que apresentou importantes gradientes, os quais estão associados a           

instabilidade. 

 
Figura 5: Corte vertical da velocidade vertical em 10xPa.s⁻¹ (sombreado) e temperatura potencial             

equivalente em C° (linha cheia para valores positivos e linha tracejada para valores negativos), gerados da                

média zonal entre 51°W e 55°W, para as latitudes de 20° até 30° Sul. (A) para às 00 UTC e (B) para às 06                        

UTC do dia 26 de abril de 2017. 
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