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RESUMO 
 

Entre os dias 21 a 24 de novembro de 2008 várias cidades da faixa litorânea do Estado de Santa 
Catarina (SC) foram castigadas por chuvas intensas. Algumas localidades da área afetada registraram 
acumulados de chuva que ultrapassaram os 500 mm. Em várias cidades do litoral deste Estado registraram-se 
acumulados diários superiores aos 200 mm.  

Esta intensa chuva foi causada pelo estabelecimento de um bloqueio atmosférico no oceano Atlântico 
que atuou durante grande parte do mês de novembro. Neste caso, o bloqueio teve associado um intenso 
anticiclone em superfície sobre o oceano Atlântico que favoreceu a intensificação dos ventos de quadrante 
leste e nordeste sobre a costa leste de SC e do Paraná (PR). Por outro lado, o vórtice ciclônico em altitude, 
nesta oportunidade, ficou estabelecido entre SC, sul do PR e norte do Rio Grande do Sul (RS).   

A ferramenta objetiva de previsão de tempo utilizada pelo Grupo de Previsão de Tempo (GPT) do 
CPTEC é baseada na combinação de índices derivados das componentes dinâmica e termodinâmica da 
atmosfera, que dependendo dos seus diferentes limiares, permite determinar o grau de severidade do 
fenômeno.   

Os resultados mostraram que a metodologia objetiva de previsão de tempo pôde identificar com 
suficiente antecedência a ocorrência do evento. Desta maneira pode-se concluir que este tipo de metodologia 
é muito útil e aplicável em um ambiente operacional de previsão de tempo. 

O modelo numérico Ensemble, do CPTEC-INPE, conseguiu simular o padrão de bloqueio 
atmosférico e anomalia positiva de chuva com até dez dias de antecedência. Os modelos numéricos ETA e 
GFS com até uma semana de antecedência já indicavam o padrão sinótico descrito. 
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Synoptic analysis and quality evaluation of severe event occurred in the State of Santa Catarina (SC) in 

November 2008 
 

 
ABSTRACT 

 
Between November 21 and 24 of 2008 many coastal cities of the State of Santa Catarina (SC) 

suffered with heavy rain. In some places of the affected area was a registered accumulated rain shower over 
500mm. In many of these cities were registered more than 200mm of rain showers accumulated. This intense 
shower was caused by an atmospheric block in the Atlantic Ocean that was present during most of November. 
This atmospheric block had an intense anticyclone in the surface over the Atlantic Ocean that favored the 
intensification of the eastern and notheastern wind to the eastern coast of SC and to the coast of the State of 
Paraná (PR). 

 A Cyclonic Vortex in altitude was between SC, southern PR and northern Rio Grande do Sul (RS). 
The objective weather forecast tool used by the Group of Weather Forecast (GPT) of CPTEC was based on 
the combination of indexes derivated from the Dynamic and Thermodynamic components of the atmosphere. 



Depending on the different threshold of these indexes combined, it is determined the degree of severity of the 
phenomenon.  

The results showed that the objective methodology of the weather prediction was enough to spot the 
event reasonably before its occurance. Therefore it can be concluded that this methodology is very useful and 
can be applied to an operational weather forecast place. The numerical model Ensemble of the CPTEC-INPE 
was able to simulate the atmospheric block pattern and the positive anomaly of rain with ten days in advance. 
The numerical models ETA and GFS could indicate this synoptic pattern one week before its occurance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Estado de SC encontra-se em uma Região 

que apresenta uma peculiaridade quando 
comparada às demais Regiões do Brasil, ou seja, 
ela pode sofrer com a atuação de vários fenômenos 
meteorológicos como, por exemplo, sistemas 
frontais, cavados, massas de ar, vórtices 
ciclônicos, etc. As chuvas no Estado são bem 
distribuídas durante o ano, atingindo, em média, 
1.500 mm anuais. Ao contrário do que é observado 
na maior parte do território brasileiro, em SC as 
quatro estações do ano são bem definidas.  

O mês de novembro de 2008 quebrou recordes 
históricos de volume de chuva no Estado de SC. 
Conforme dados fornecidos pela Epagri/CIRAM 
(Centro de Informações de Recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de SC) e o pelo INMET 
(Instituto nacional de Meteorologia), entre os dias 
21 e 24, algumas localidades da área afetada 
registraram acumulados de chuva que 
ultrapassaram os 500 mm. Segundo o setor de 
tempo e clima do Epagri/CIRAM, não há registro 
de um novembro tão chuvoso nas regiões da 
Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral 
Norte como observado em 2008, quando recordes 
foram quebrados. Em Blumenau e Joinville, os 
totais do mês ficaram em torno de 1000 mm, para 
uma média climatológica mensal de 150 mm. A 
estação meteorológica da Epagri/FURB localizada 
em Blumenau, registrou do dia 1° até o dia 30 de 
novembro de 2008, um total de 1002 mm de 
chuva, sendo que o recorde anterior obtido na 
estação era de 167,2 mm, e pela estação da 
Agência Nacional de Águas (ANA) era de 281,8 
mm, registrados em 2006 e 1961, respectivamente. 

O presente trabalho tem como objetivo fazer 
uma análise sinótica do caso de chuva intensa 
ocorrido em SC durante o mês de novembro de 

2008, e avaliar qualitativamente o desempenho da 
ferramenta objetiva de previsão de tempo utilizada 
pelo GPT no ambiente operacional do CPTEC.   

 
2. MATERIAS E MÉTODOS 
 
A informação utilizada na elaboração do 

presente trabalho baseia-se em dados 
correspondentes às diferentes variáveis 
meteorológicas derivadas dos modelos numéricos 
de previsão de tempo utilizados pelo GPT.  
Também foram utilizados dados derivados de 
imagens de satélite, descargas elétricas e dados 
meteorológicos coletados em diferentes estações 
meteorológicas do Brasil.  

A metodologia utilizada pelo GPT para a 
elaboração das ferramentas objetivas de previsão 
de tempo considera uma combinação de variáveis 
meteorológicas que são relevantes para a previsão 
de tempo.  A informação resultante desta 
combinação de variáveis foi plotada em diferentes 
cartas geradas através do GRADS. Para a 
elaboração desses produtos foi utilizado o modelo 
numérico regional ETA com resolução de 20 km.  

A seleção das diferentes variáveis 
meteorológicas combinadas, como assim também 
os respectivos limiares que servem para 
caracterizar um evento foram determinados de 
maneira subjetiva através da experiência dos 
meteorologistas operacionais do GPT e de valores 
de referência citados na literatura (Beneti e Silva 
Dias, 1986; Henry, 1987, Silva Dias, 2000; 
Nascimento, 2005).  A utilização dessas variáveis 
meteorológicas tem como finalidade ressaltar a 
combinação da componente termodinâmica e 
dinâmica da atmosfera, respectivamente. Para cada 
horário de previsão foram elaborados painéis 
compostos por seis cartas de previsão que, 
segundo a combinação das diferentes variáveis, 



têm a capacidade de discriminar fenômenos 
meteorológicos severos ou não associados a 
diferentes condições de tempo. A seguir uma 
descrição de uma das cartas obtida da combinação 
de diferentes variáveis e sua respectiva 
aplicabilidade. 
i. Carta: Umidade e/ou chuva tipo estratiforme: 
leva em consideração a combinação das seguintes 
variáveis: 
- umidade relativa média na camada 1000/850 hPa 
e na camada média 850/700/500 hPa, acima de 
60%. 
- vento em superfície > 5 m/s. 
A carta também leva plotada isóbaras no nível de 
1000 hPa. 

O objetivo desta carta é identificar chuvas 
geralmente moderadas ou intensas provocadas pela 
convergência de umidade. Geralmente estas 
chuvas são provocadas por nebulosidade baixa do 
tipo estratiforme, sem estar acompanhada de 
atividade convectiva.  

Também foram utilizadas saídas do modelo 
ENSEMBLE do CPTEC-INPE, que tem resolução 
100x100 km. 
  
 

3. RESULTADOS  
 
3.1 Análise sinótica 

 
Durante grande parte do mês de novembro de 

2008 entre a Região Sul do Brasil e o Atlântico, 
havia o estabelecimento de um bloqueio 
atmosférico. Todo bloqueio atmosférico está 
determinado por dois sistemas meteorológicos, um 
sistema de alta pressão ou anticiclone, conhecido 
como anticiclone de bloqueio, e um sistema de 
baixa pressão ou ciclone, ambos semi-
estacionários e persistentes por um período longo 
de tempo (pelo menos cinco dias). 

Outra característica fundamental de todo 
bloqueio atmosférico é que o anticiclone fica 
geralmente localizado em latitudes mais altas 
(mais ao sul no caso do Hemisfério Sul) em 
relação a sua posição normal climatológica e, o 
ciclone fica localizado em latitudes mais baixas 
(mais ao norte no caso Hemisfério sul) se 
comparamos com a climatologia.  

O fluxo normal atmosférico de oeste é aquele 
que conduz os sistemas meteorológicos em 
superfície, como por exemplo, as frentes, os 

ciclones, os anticiclones, os cavados, etc. Ou seja, 
quando temos um bloqueio, os sistemas 
meteorológicos mencionados recentemente são 
desviados e não atingem as regiões afetadas pelo 
padrão de bloqueio. Neste estudo, o escoamento 
normal atmosférico de oeste aparece bifurcado 
(Figura 3). 

Em condições atmosféricas de bloqueio, os 
sistemas de alta e baixa pressão em superfície, 
respectivamente, refletem também em níveis 
superiores, como por exemplo, entre 4000 e 6000 
metros de altitude. O sistema de baixa pressão 
localizado em altitude também se pode denominar 
vórtice ciclônico (VC). 

A Figura 1 mostra um esquema gráfico do 
funcionamento de um bloqueio atmosférico. As 
setas em azul e em vermelho, representam a 
direção e sentido dos ventos na troposfera média, 
aproximadamente entre 4000 e 6000 metros de 
altitude no anticiclone (A) e no ciclone (B), 
respectivamente.  

Figura 1. Esquema do bloqueio atmosférico 

configurado durante o evento de Santa Catarina. 

  
Para o caso do evento extremo ocorrido 

em SC, o bloqueio teve associado um intenso 
anticiclone em superfície sobre oceano Atlântico 
que favoreceu a intensificação dos ventos de 
quadrante leste e nordeste sobre a costa leste de 
SC e PR. Por outro lado, o vórtice ciclônico em 
nível médio, nesta oportunidade, ficou 
estabelecido entre SC, sul do PR e norte do RS.   

A Figura 2 apresenta a carta sinótica de 
superfície correspondente ao dia 22 de novembro 
de 2008. Pode-se observar um intenso anticiclone 
de bloqueio de 1037 hPa centrado 
aproximadamente em 38S/40W, gerando um 
significativo gradiente de pressão na faixa leste de 



SC e do RS. Desta forma, os ventos constantes de 
quadrante leste e nordeste afetavam diretamente a 
costa leste de SC. 

 Durante esse dia (sábado 22), os ventos de 
leste / nordeste sobre a costa de SC se 
intensificaram atingindo valores constantes que 
oscilaram entre 25 e 35 Km/h, com rajadas 
próximas aos 50 km/h. Desta maneira, a 
convergência de ar úmido vinda do mar se 
intensificava, acelerando-se ainda mais no 
momento de atingir a costa. A forte convergência 
de ar úmido resultante sobre superfície favorecia 
em conseqüência a intensificação do levantamento 
sobre o leste de SC. 

Figura 2. Carta sinótica de superfície elaborada 

pelo GPT do CPTEC-INPE. 

 
A Figura 3 apresenta a carta sinótica de 

nível médio correspondente ao dia 22 de 
novembro de 2008. Nota-se o padrão de bloqueio, 
determinado pela presença de um vórtice 
aproximadamente entre o nordeste do RS e leste 
SC e da atuação de um anticiclone de bloqueio 
localizado praticamente na mesma posição da alta 
em superfície (sistema dinâmico e barotrópico). 
Desse vórtice se estende um cavado que afeta 
diretamente parte do centro-leste de SC e PR, 
provocando um intenso mecanismo de 
levantamento (Omega negativo) sobre estas áreas.  

 

Figura 3. Carta sinótica de nível médio 

elaborada pelo GPT do CPTEC-INPE. 

 
 

 
Figura 4. Carta de altura geopotencial em 500 

hPa (linhas contínuas amarelas) e Omega 

negativo em 500 hPa (isolínhas azuis claras). 

 
A Figura 4 mostra o campo de Omega em 

500 hPa correspondente ao sábado 22 de 
novembro às 12Z. Notam-se valores negativos 
significativos sobre a faixa litorânea de SC e PR, 
confirmando a presença do vórtice ciclônico e do 
cavado na região. 

A Figura 5 mostra uma imagem de satélite 
realçada do canal infravermelho que permite 
identificar um aglomerado de nuvens bem 
significativo sobre a porção leste de SC e do PR. 



Figura 5. Imagem de satélite realçada do canal 

infravermelho correspondente às 12Z do dia 22 de 

novembro de 2008. 

 
A Figura 6 mostra uma imagem de 

satélite do canal do visível que permite identificar 
a nebulosidade baixa e média, ou seja, através 
desta imagem notamos que este foi um sistema 
sem atividade convectiva. 

Figura 6. Imagem de satélite do canal do visível 

correspondente às 12Z do dia 22 de novembro de 

2008. 

 
A Figura 7 traz a previsão automática do 

modelo ETA20 das 00Z do dia 18 de novembro de 
2008, ou seja, 120 horas antes do dia da ocorrência 
da chuva mais significativa sobre SC. Através 
desta carta pode-se verificar que o modelo já 

indicava intensa convergência de umidade sobre 
SC, tanto na camada mais baixa da troposfera 
(contorno em verde na carta) quanto na camada 
média (tom de azul na carta) para o dia 22 de 
novembro e, consequentemente muita 
nebulosidade e instabilidade sobre esta área. Este 
padrão é favorecido pelo fluxo de leste observado 
pelos vetores de vento devido ao intenso 
anticiclone de bloqueio posicionado sobre o 
Atlântico a sudeste do RS. 

 

 
Figura 7. Carta da previsão automática do 

modelo ETA20 km. 

 
A Figura 8 tem-se a carta de previsão do 

modelo ETA20 da 00Z do dia 18 de novembro, ou 
seja, 120 h antes do evento. Esta carta traz a 
pressão ao nível médio do mar (PNMM), 
precipitação acumulada em 24h além da direção e 
intensidade do vento. Nota-se que o modelo 
mostrava acumulado significativo de chuva a partir 
de 120 h antes do evento entre o nordeste de SC e 
o leste do PR. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 8. PNMM e precipitação acumulada 

em 24h segundo o modelo ETA20 km. 

 
A Figura 9 mostra a rodada da previsão de 

precipitação do modelo ENSEMBLE para o dia 22 
de novembro às 12Z com 168 h de antecedência. 
Nota-se que 168 h antes do evento o modelo 
indicava o acumulado de chuva para a faixa leste 
de SC.   

 

 
Figura 9. Carta de precipitação prevista pelo 

ENSEMBLE com 168 h de antecedência para 

o dia 22 de novembro de 2008 às 12Z. 

 
 

 

4. CONCLUSÃO 
 
Através desta análise podemos concluir 

que as intensas chuvas ocorridas no Estado de SC, 
foram causadas pelo estabelecimento de um 
bloqueio atmosférico no oceano Atlântico que 
atuou durante grande parte do mês de novembro. 
Porém, o levantamento provocado pela ação do 
vórtice ciclônico em nível médio da troposfera foi 
mais intenso do que aquele provocado pela 
convergência dos ventos de leste associados ao 
anticiclone posicionado sobre o Atlântico a sudeste 
do RS.  

Portanto, a atuação do vórtice ciclônico, 
foi o principal fator responsável pelas chuvas 
intensas, esta hipótese foi verificada no dia 24, 
data onde o sistema começou a se desconfigurar e 
deslocar-se para leste, no entanto os ventos de 
quadrante leste continuavam convergindo para 
costa leste do Estado gaúcho. A partir desse 
momento, as chuvas começaram a diminuir de 
intensidade.  

Por último, a persistência do bloqueio 
atmosférico fez com que os ventos fossem 
constantes e o mecanismo de levantamento 
provocado pelos fatores descritos anteriormente 
fosse significativo. 
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