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RESUMO 

 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um fenômeno atmosférico típico 

do período de primavera e verão austral, cuja presença da banda de nebulosidade 

causa chuvas intensas e persistentes em diversas regiões no Brasil. A associação 

deste evento natural com processos de intervenção humana, tal como ocupação 

desordenada devido ao crescimento urbano, torna-se um fator agravante para a 

ocorrência de diversos impactos socioambientais, como alagamentos, enxurradas, 

inundações e deslizamentos de terra. O presente trabalho tem como proposta 

apresentar a caracterização da ZCAS e relacionar este fenômeno com a ocorrência 

de desastres naturais ocorridos no sudeste brasileiro, em um intervalo de 11 anos, 

de 1995 até 2016. Os registros oficiais dos desastres utilizados para realização 

deste projeto compõem o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e foram obtidos no 

Arquivo Digital do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID). A 

série histórica diária de não ocorrência e ocorrência de ZCAS foi obtida através de 

observação das análises sinóticas fornecidas pelo CPTEC/INPE, do estudo de 

Nielsen (2016). A posição predominante da ZCAS foi analisada e subdivida em itens 

de A, B, C, D e E, onde AB representa a ocorrência mais ao norte do Sudeste, C a 

região central, e DE a área mais ao sul. Foi calculada a probabilidade condicional de 

atuação de ZCAS dada a ocorrência de desastres (deslizamentos, enxurradas, 

inundações e alagamentos) para os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo e Espírito Santo, incluindo uma abordagem geral da região sudeste, e também 

a probabilidade condicional de ocorrência de desastres dada a atuação da ZCAS. 

Para cada estado, foi analisado o tipo de evento mais predominante nos dias sob 

atuação de ZCAS. A probabilidade condicional média de atuação de ZCAS dada a 

ocorrência de desastres é maior no ES (60%), seguida por MG (50%), RJ (42%) e 

SP (31%), com a probabilidade condicional média para a influência de desastres 

relacionados à Zona de Convergência do Atlântico Sul no Sudeste de 48%. A 

probabilidade média de ocorrência de desastres dada a atuação de ZCAS no 

Sudeste foi de 24%. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Zona de Convergência do Atlântico Sul, condições 

climáticas, impactos socioambientais   
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ABSTRACT 

 

The South Atlantic Convergence Zone (SACZ) is an atmospheric phenomenon 

typical of summertime in which the presence of a band of nebulosity causes intense 

and persistent rainfall in many regions of Brazil. The association between this natural 

event and human intervention processes, such as disorganized occupation due to 

intense urban growth, contributes to be a major factor for the occurrence of social 

and environmental impacts like floods, flash floods, inundations and landslides. The 

present work aims to present the characterization of the SACZ and to relate this 

phenomenon to the occurrence of natural disasters in southeastern Brazil, for an 

interval of 11 years, from 1995 to 2016. The official records of the disasters used to 

produce this project comprise the Brazilian Atlas of Natural Disasters and were 

acquired from the digital archive of the Integrated Disaster Information System 

(S2ID). The historical daily series of non-occurrence and occurrence of SACZ was 

obtained by observing the synoptic analyzes provided by CPTEC/INPE, from the 

study of Nielsen (2016). The main position of the SACZ was analyzed and 

subdivided into the items A, B, C, D and E, where AB represents the northernmost 

regions in Southeast Brazil, C the central region, and DE the southernmost regions. 

The conditional probability of having a SACZ-day when a day with an event of 

disaster happened was calculated for the states of Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo and Espírito Santo, including a general approach of the Southeast Brazil, and 

also the conditional probability of having disasters when SACZ-days occurred. For 

each state, it was analyzed which type of natural disaster was more prevalent during 

days with SACZ. The average conditional probability of SACZ associated to the 

occurrence of disasters is higher in ES (60%), followed by MG (50%), RJ (40%) and 

SP (31%). The average conditional probability for the influence of disasters related to 

the SACZ in Southeast is 48%, and the average probability of having disasters under 

SACZ for the Southeast of Brazil was 24%. 

 

KEY WORDS: South Atlantic Convergence Zone, weather conditions, socio-

environmental impacts 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O clima em uma determinada região no planeta caracteriza o comportamento 

de diversos parâmetros atmosféricos (como temperatura, precipitação, umidade, 

entre outros) em um longo período de tempo, enquanto a definição de tempo está 

associada a uma escala temporal curta ou momentânea de condições atmosféricas 

e fenômenos climáticos que alteram a composição atmosférica local e influenciam 

diretamente a vida das pessoas (CAVALCANTI et al., 2016).  

Os fenômenos que modificam as condições de precipitação da região tanto 

em áreas urbanas quanto em áreas de agricultura, causando chuvas em excesso ou 

secas, são fatores determinantes para a sociedade e responsáveis por causar 

grandes impactos sociais e econômicos. Como Barcellos et al. (2016) escreveu, 

estes fenômenos sempre ocorreram, mas a ocupação de áreas de risco e a 

ausência de um sistema de alerta e de meios para lidar com essas situações são 

aspectos que influenciam na ocorrência e intensidade de tragédias.  

Como exemplos de consequências onde a chuva intensa afeta 

sistematicamente a vida urbana, têm-se enxurradas, inundações, alagamentos e 

deslizamentos de terra, que acontecem principalmente em cidades cuja drenagem é 

inadequada ou insuficiente para suprimir a quantidade de chuva que atinge a região 

(CARVALHO et al., 2002). Neste contexto, é evidente então a relevância de 

compreender os mecanismos pelos quais estes eventos costumam ocorrer, para que 

seja possível mapear estes desastres e buscar meios sociais viáveis de lidar com os 

fenômenos climatológicos que fazem parte da estrutura meteorológica do país.  

Através do conhecimento dos efeitos que a intensa precipitação e 

variabilidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) causa em regiões 

de maior potencial econômico, tal como a região do Sudeste (QUADRO, 1994), este 

trabalho pretende apresentar os mecanismos de formação e funcionamento da 

dinâmica da ZCAS e sua relação com a ocorrência de desastres naturais no Sudeste 

do país. 
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2. OBJETIVOS 

O propósito deste trabalho é investigar a relação entre a ZCAS e a ocorrência 

de desastres naturais na região sudeste do Brasil.  

Como objetivos específicos, podem-se citar: 

 Caracterizar a ZCAS e apresentar uma revisão bibliográfica necessária 

para seu entendimento, caracterizando exemplos de desastres naturais relacionados 

à eventos de intensa precipitação; 

 Quantificar a relação entre o fenômeno de ZCAS e a ocorrência de 

eventos de deslizamentos de terra, enxurradas, inundações e alagamentos nos 

estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, através de 

dados de ZCAS e registros de desastres no período de 11 anos (de 1995 até 2016); 

 Apresentar a probabilidade de atuação da ZCAS dada a ocorrência de 

desastres, em todos os estados da região e também no Sudeste como um todo, 

investigando os estados do Sudeste que possuem maior relação da ZCAS em dias 

com desastres e os meses com maior número de ocorrências associadas ao 

fenômeno; 

 Calcular também a probabilidade de ocorrência de desastres naturais 

dada a atuação da ZCAS, para determinar estatisticamente o quanto a ZCAS alerta 

para a ocorrência de eventos de desastres no Sudeste do país. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Caracterização da Atmosfera Terrestre 
 
A atmosfera é o conjunto de gases, vapor d'água e partículas que envolvem a 

Terra. Costuma-se considerar que a atmosfera possui cerca de 80 a 100km de 

espessura, mas na realidade não existe limite superior para a atmosfera. 

Fisicamente, ocorre a rarefação do ar conforme o aumento da altitude (VAREJÃO, 

2006).  

Para facilitar o estudo da atmosfera, divide-se a mesma em camadas 

praticamente homogêneas em relação a suas características físicas, como a 

variação da temperatura do ar com a altitude. Baseado neste critério, a atmosfera 

pode ser dividida em quatro camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera e 

termosfera, separadas pelas zonas de transição (tropopausa, estratopausa e 

mesopausa). Como o ar é um fluido, seus limites não são bem definidos. Além disso, 

é importante ratificar que o critério térmico é baseado na distribuição vertical média 

ao longo do planeta, e as condições reais podem não ser as mesmas da média 

(VAREJÃO, 2006). 

 

3.1.1 Troposfera 
 

A troposfera é a camada atmosférica logo acima da superfície terrestre, pelo 

qual é aquecida já que a transferência de calor ocorre da superfície para a 

atmosfera. De acordo com Varejão (2006), na troposfera concentram-se cerca de 

75% da massa atmosférica                                       ’                  

esta camada um ambiente natural para ocorrência de nuvens, fenômenos 

meteorológicos e turbulência atmosférica.  

O aquecimento da atmosfera proporciona o desenvolvimento de correntes 

aéreas verticais, ascendentes ou descendentes, que provocam transferência 

convectiva de calor e de vapor d'água para níveis acima na troposfera. A rugosidade 

natural da superfície gera turbulência, o que contribui para acelerar a transferência 

vertical de calor e de vapor  ’                                                

temperatura com altura a uma taxa média de cerca de 6,5 °C/km (Figura 1). Esta 

redução acontece porque o ar é compressível e a sua densidade diminui com a 

altura, de modo que o ar ascendente expande e esfria (BARRY e CHORLEY, 2003). 
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Figura 1: Estrutura vertical média da atmosfera, segundo o critério térmico. Fonte: Varejão, 2006. 

 
Varejão (2006) escreveu que na região da troposfera a velocidade do vento 

costuma aumentar com a altitude, com máximos sendo atingidos perto da 

tropopausa, onde a velocidade do vento ultrapassa valores de 150 e 200 km/h.  

Essas faixas de vento, conhecidas como correntes de jato, possuem larguras da 

ordem de 100 km e comprimento de milhares de quilômetros. 

A troposfera pode ser caracterizada na maioria dos lugares por um nível de 

inversão de temperatura, quando há uma camada de ar relativamente quente acima 

de uma camada mais fria, e em outros por uma zona isotérmica com altura. Essa 

inversão atua como uma "tampa" que limita a convecção na atmosfera, e neste nível 

de inversão ou teto meteorológico é chamado de tropopausa. A tropopausa não 

permanece constante no espaço ou tempo, e estudos indicam que sua altura está 

relacionada com a temperatura e pressão do nível do mar, além de fatores como 

latitude, estação do ano e mudanças diárias na pressão da superfície (BARRY e 

CHORLEY, 2003). 

 

3.1.2 Estratosfera 
 

A estratosfera estende-se além da tropopausa, até cerca de 50 km de altitude. 

Varejão (2006) descreve que é possível observar uma zona praticamente isotérmica 

nos primeiros 20 km da camada. A partir desta altitude, a temperatura do ar passa a 
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aumentar com a altitude, como é possível observar na Figura 1. Este aquecimento 

progressivo na porção superior da estratosfera está associado a liberação de 

energia que ocorre no processo de formação do ozônio. A estratopausa é a região 

correspondente ao topo da estratosfera, caracterizada por um gradiente vertical de 

temperatura praticamente nulo. A média planetária da temperatura do ar, nessa 

faixa, é da ordem de 0 °C.  

 

3.1.3 Mesosfera e Termosfera 
 

Já a mesosfera se estende por cerca de 50 a 80 km de altitude, com 

gradiente vertical médio de temperatura negativo, pois a temperatura volta a diminuir 

                                                                    ’              

nesta camada. Na parte superior da mesosfera encontra-se a mesopausa, onde 

pode ocorrer a formação de auroras boreais em regiões próximas ao Pólo Norte. 

Além da mesopausa, há a termosfera, que se situa para além dos 90 km de altitude 

e é caracterizada por um contínuo aumento da temperatura média do ar com a 

altitude.  

As densidades atmosféricas são baixas acima da mesopausa, camada que 

separa a mesosfera da termosfera. A temperatura aumenta com a altitude, devido a 

absorção da radiação solar por oxigênio atômico e molecular (BARRY e CHORLEY, 

2003).  

 

3.2 Caracterização da Circulação Atmosférica 
 

Na atmosfera, há um equilíbrio entre a força da gravidade e o gradiente de 

pressão vertical (equilíbrio hidrostático) que, juntamente com a estabilidade geral da 

atmosfera e sua profundidade rasa, limita o movimento vertical do ar. A pressão do 

ar é proporcional à densidade do ar, enquanto a densidade varia inversamente com 

a temperatura do ar. Por isso, as velocidades horizontais do vento costumam ser 

muito maiores que os movimentos verticais (BARRY e CHORLEY, 2003). 

 

3.2.1 Centros de alta e de baixa pressão 
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A principal causa do movimento do ar é devido a um gradiente de pressão 

horizontal através de diferenças espaciais no aquecimento superficial e na 

consequente mudança na densidade e pressão do ar. Na atmosfera, existem os 

centros de alta e de baixa pressão. O ar ascende em uma região de baixa pressão e 

descende sobre uma região de alta pressão, com divergência e convergência, 

respectivamente, na troposfera superior para fins de compensação (BARRY e 

CHORLEY, 2003). Os ramos ascendente e subsidente compõem uma célula de 

circulação atmosférica. Esse ´processo está ilustrado na Figura 2. Os núcleos de 

pressão mais elevada são denominados centros de alta pressão, centros 

anticiclônicos ou apenas anticiclones, já os núcleos de menor pressão são 

chamados centros de baixa pressão, centros ciclônicos, ou apenas ciclones.  

 

 

Figura 2: Padrões de movimento vertical associados à divergência e convergência de massa na 
troposfera. Fonte: Barry e Chorley, 2003. 

 

Tanto os centros anticiclônicos como os ciclônicos podem ser migratórios ou 

semipermanentes. Os primeiros, como a ZCAS, surgem, se desenvolvem e 

desaparecem em sistemas atmosféricos de modo que alteram as condições do 

tempo por onde passam. Os semipermanentes persistem durante quase todo o ano 

sobre uma determinada área (VAREJÃO, 2006).   

 

3.2.2 Circulação atmosférica global 
 

Em relação à circulação atmosférica global, o princípio é o mesmo. O 

deslocamento das massas de ar devido às diferenças de temperatura e de 
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densidade formam os ventos. Essas diferenças na temperatura global são geradas 

pela maior ou menor incidência de energia solar na superfície do planeta em função 

da latitude, estação do ano e diferenças de albedo (capacidade de reflexão da 

energia solar das diversas superfícies terrestres).  

Sígolo (2001) descreve que o aquecimento é maior em zonas equatoriais que 

nos polos, originando uma lenta circulação das massas de ar. O ar ascendente no 

Equador e nas latitudes de 60° N e S forma zonas de baixa pressão, enquanto o ar 

descendente em latitudes de 30° N e S e nos pólos gera zonas de alta pressão.  

A faixa tropical, cujo ramo ascendente está nas proximidades do Equador e o 

ramo descendente está a 30° de latitude, é denominada de Célula de Hadley. Nas 

latitudes médias, com ramo subsidente a 30° e ramo ascendente a 60° de latitude, 

tem-se a Célula de Ferrel. A terceira zona é localizada na região polar, e conhecida 

como Célula Polar (VAREJÃO, 2006). Dessa maneira, as massas de ar fluem das 

zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. A Figura 3 mostra o 

esquema de circulação atmosférica do planeta. Com a força de Coriolis, resultante 

da rotação da Terra, esses movimentos produzem rotações para direita do 

movimento (de oeste para leste) no hemisfério Norte e para a esquerda do 

movimento (de leste para oeste) no hemisfério Sul.  

 

Figura 3: Modelo simplificado da circulação atmosférica. Fonte: TEIXEIRA et al., 2001. 
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3.2.3 Zona de Convergência Intertropical 
 

De maneira resumida por Sígolo (2001), tem-se os ventos superficiais 

dominantes em cada hemisfério: alísios, das latitudes intertropicais; ventos do oeste 

das latitudes médias e ventos de leste das regiões polares, conforme esquema está 

indicado na Figura 3. Conforme descrito por Varejão (2006), a faixa onde ocorre o 

encontro dos ventos alísios de nordeste (advindos do Hemisfério Norte) com os de 

sudeste (oriundos do Hemisfério Sul) é conhecida como Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) e sua posição coincide aproximadamente com a do equador 

térmico, conforme mostra a Figura 4. 

 

 

Figura 4: Modelo de circulação meridional da atmosfera mostrando ventos à superfície e as 
áreas de alta (A) e baixa (B) pressão. Fonte: Varejão, 2006. 

 
A ZCIT é caracterizada por uma intensa instabilidade atmosférica que 

favorece o desenvolvimento de intensas correntes ascendentes, com formação de 

nuvens convectivas, responsáveis por levar intensa precipitação. É comum na região 

da ZCIT que ocorram tempestades intensas, com relâmpagos e trovões. A ZCIT 

oscila de posição com o tempo, de modo que a precipitação gerada é distribuída 

sobre uma faixa de considerável largura (VAREJÃO, 2006). 

3.3 Precipitação 
 

A precipitação é um fenômeno atmosférico que, segundo glossário do INPE 

(2010), corresponde a todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem das 
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nuvens, seja na forma de aguaceiros, chuva, chuvisco ou granizo. Em relação às 

chuvas, no meio tropical úmido, as precipitações podem ser divididas em 

convectivas, frontais e orográficas.  

 

3.3.1 Chuvas frontais, orográficas e convectivas 

 
As chuvas frontais ocorrem com o encontro de duas massas de ar com 

diferentes temperaturas e umidades, e geralmente possuem uma intensidade baixa 

e de longa duração. As frentes podem ficar estacionárias, de maneira que a chuva 

acontece no mesmo local por vários dias seguidos. As chuvas orográficas são 

aquelas que ocorrem em regiões em que um grande obstáculo do relevo, como uma 

cordilheira ou serra, que impedem a passagem de ventos quentes e úmidos e 

forçam o ar a subir. Assim, em maiores altitudes ocorrem nuvens junto aos picos da 

serra e chove com certa frequência. Já as chuvas convectivas ocorrem pelo 

aquecimento de massas de ar que estão em contato direto com a superfície quente 

dos continentes e oceanos, resultando na subida para níveis mais altos da 

atmosfera e formando nuvens que podem ou não resultar em chuva. As chuvas 

convectivas costumam ser de grande intensidade e de duração relativamente curta 

(BUSTAMANTE, 2010). A Figura 5 contém um esquema com os tipos de chuva 

descritos. 

 

 

Figura 5: Tipos de chuvas. Retirado de Geografando (Acessado em 28/10/2017). 
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3.4 Caracterização da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 
 

3.4.1 Identificação 

 

Durante o verão na América do Sul, a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) tem grande influência no regime de precipitação e circulação quase-

estacionária, o que torna esta configuração relevante para estudos climáticos e 

ambientais. A ZCAS é definida por Kodama (1992) como uma faixa persistente de 

pelo menos 4 dias seguidos de intensa nebulosidade e consequente precipitação. 

Complementando o que foi escrito por Kodama, a ZCAS, de acordo com 

Robertson e Mechoso (2000), é então um grande complexo convectivo que se 

estende por todo o sudeste brasileiro a partir do centro primário de convecção 

tropical da Amazônia, dominado por uma localizada diferença de pressão. 

A radiação de onda longa emergente (ROLE), medida no topo da atmosfera, 

pode ser facilmente identificada em mapas climatológicos no período de verão, o 

que indica a presença de nuvens. Isto porque uma nuvem absorve boa parte da 

radiação térmica que vem do solo e da atmosfera, e volta a emitir de acordo com 

sua temperatura. Então a imagem de infravermelho permite revelar que boa parte da 

radiação foi absorvida pelas nuvens, indicando que há uma grande quantidade delas 

na atmosfera. Em uma região nebulosa, portanto, tem-se menores valores de ROLE 

se comparado a regiões sem nuvens.  

 Dependendo da persistência das nuvens, estas servem de indício para o 

acontecimento da ZCAS. Conforme escrito por Mendonça (2005), uma ZCAS 

intensa está associada a anomalias negativas de ROLE sobre uma grande área da 

América do Sul tropical. 

Quadro (1994) reitera a importância do campo de convergência de umidade 

em baixos níveis para haver uma boa representação do episódio de ZCAS, tendo 

em vista que o fenômeno acontece desde a baixa até a alta troposfera e, portanto, 

deve ter o comportamento nos baixos, médios e altos níveis da atmosfera 

analisados para uma boa detecção de um episódio de ZCAS.  
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3.4.2 Formação 

 

Apesar de não haver clareza na literatura científica acerca dos mecanismos 

que originam e mantém a ZCAS, há vários estudos acerca dos fatores que 

contribuem para sua formação. Conforme exposto no artigo de Cavalcanti (2004) 

explicou, em níveis mais altos da troposfera um fluxo anticiclônico de grande escala 

atinge boa parte do Brasil, com o centro de circulação próximo à Bolívia. Isso é 

conhecido como a Alta da Bolívia, que representa a resposta termodinâmica da 

atmosfera ao intenso aquecimento do continente devido ao verão. O eixo principal 

de precipitação da Bolívia se movimenta ao norte e a Alta da Bolívia enfraquece 

durante os meses de março a maio, conforme a estação chuvosa se encerra no 

sudeste e centro-oeste brasileiro. 

A configuração da ZCAS inclui a convergência em níveis mais baixos da 

atmosfera que se estende desde o centro brasileiro até o Atlântico Sul, com ventos 

do Sul carregando ar seco e ventos do Norte/Noroeste carregando umidade 

(AMBRIZZI e FERRAZ, 2016).  

A Figura 6 contém a representação esquemática das principais 

características que envolvem a dinâmica da ZCAS. Quadro (1994) descreve que a 

ZCAS se baseia predominantemente nos seguintes padrões meteorológicos: 

 Convergência de umidade na baixa e média troposfera, onde 

geralmente a ZCAS se estabelece;  

 Faixa de movimento ascendente do ar com orientação NW/SE;  

 Um cavado semi-estacionário sobre a costa leste da América do Sul 

em 500 hPa;  

 I                                                      θ     500    

(média troposfera), com mesma direção da nebulosidade convectiva, servindo de 

separação entra a massa quente e úmida dos trópicos e da massa fria e seca das 

latitudes médias e altas; 

  Faixa de vorticidade relativa anticiclônica (positiva) em altos níveis 

(200 hPa), na direção da ZCAS, que determina as regiões favoráveis para o 

acontecimento do evento. 
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Figura 6: Representação esquemática das principais características da dinâmica da ZCAS. 
Abaixo: vetores de vento a 850hPa com radiação de onda longa (ROLE). Meio: ômega a 500hPa 

(sombreado) e altura geopotencial (contorno). Acima: vento a 200hPa e divergência horizontal 
(sombreado). Média de todos os 989 dias com configuração de ZCAS entre Dezembro de 1995 e 

Abril de 2015. Fonte: Nielsen et al. (2017, submetido). 

 

A região onde ocorre a ZCAS permite que a umidade seja transportada para 

níveis mais altos na troposfera, o que contribui para a instabilidade da camada e 

formação de nebulosidade que ocasionará a precipitação. De acordo com Rodrigues 

et al. (2016), os maiores valores de umidade encontram-se em fase com a 

convergência do ar em 850hPa e divergência em 200hPa. A umidade é de grande 

importância na análise do potencial da ZCAS, tendo em vista que o escoamento 

horizontal de umidade contribui para variação na organização espacial, na 

intensidade das precipitações e na circulação atmosférica.  

É importante destacar a faixa de valores negativos de Ômega na orientação 

NW-SE do Brasil, indicando uma velocidade vertical ascendente do vento na mesma 

região onde ocorre convergência em 850 hPa, divergência em 200 hPa e altos 

valores de umidade específica em 1000 hPa. Esta característica atmosférica 
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influencia a presença de nebulosidade convectiva na orientação NW-SE e contribui 

para a ocorrência de um evento de ZCAS (RODRIGUES et al., 2016). 

Nas regiões da baixa troposfera, o giro dos ventos alísios durante o verão no 

hemisfério sul, quando há intensa atividade convectiva na Amazônia, contribui para 

o transporte de umidade para as latitudes médias e também para a instauração da 

zona de convergência (FIGUEROA, 1990). Conforme Quadro (1994) descreveu, 

este giro dos ventos alísios forçado para o sul por causa dos Andes indica como a 

umidade pode ser transportada da região da Amazônia para a ZCAS, e constitui 

uma relação oposta ao que normalmente ocorre com o fluxo de umidade com a 

ocorrência dos Jatos de Baixos Níveis (JBN), onde não ocorre o desvio para o sul. 

O ASAS (Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul) associado ao giro forçado 

dos alísios parece auxiliar no estabelecimento e na permanência da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul, servindo como uma fonte transportadora de umidade. 

3.4.3 Variabilidade temporal 

 
O verão austral é a estação de máxima precipitação em relação à região 

geográfica do sudeste do Brasil, quando os maiores volumes são observados. Esta 

configuração é ilustrada na Figura 7 por um padrão espacial na diagonal orientado 

no sentido noroeste-sudeste, com valores de precipitação variando entre 500 e 800 

mm, baseado na climatologia de 1981 a 2010 (COELHO, 2016). 

 

Figura 7: Banda de precipitação nos meses de JFM, 1981–2010 (mm). Fonte: Coelho et al., 
2016. 
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De maneira geral, a intensa atividade convectiva e pesada precipitação sobre 

parte da Amazônia, Centro e Sudeste do Brasil costuma acontecer entre outubro e 

novembro, com pico no verão austral (de dezembro até fevereiro) e com o final da 

temporada de chuva nessas regiões entre o final de março e meio de abril, conforme 

a precipitação intensa migra do sul da Amazônia e da região central do Brasil para o 

Equador. A variabilidade da ZCAS afeta regiões densamente povoadas no sudeste 

da América do Sul e também regiões com intensa atividade agrícola, o que torna o 

papel da ZCAS no ciclo hidrológico destes locais ainda mais importante 

(CARVALHO et al., 2011).  

Uma das características mais marcantes do regime de precipitação na 

América do Sul é a ampla variedade nas escalas temporais e espaciais. Quadro 

(1994) destacou em sua tese sobre a ZCAS que, em média, ocorrem 3 casos de 

ZCAS durante o verão (1 por mês), indicando uma variabilidade temporal do evento 

além da escala intrasazonal já conhecida.  

A seca no sul do Brasil está associada a uma ZCAS enfraquecida, 

considerando a variabilidade intrasazonal (CASARIN e KOUSKY, 1986). A 

convecção na Bacia do Amazonas apresenta uma forte amplitude diária e sazonal, 

enquanto variações intersazonais (10 a 90 dias) são evidenciadas no leste tropical e 

subtropical da América do Sul (CARVALHO et al., 2004). Observa-se que variações 

intrassazonais de dezembro a fevereiro de ventos em baixos níveis na América do 

Sul estão associadas a pausas ou a fases ativas do Sistema de Monção da América 

do Sul (SMAS) (CARVALHO et al., 2002).   

3.4.4 Variabilidade espacial e intensidade do fenômeno 

 
Além das variações temporais descritas anteriormente, as pesquisas 

meteorológicas revelam que as ZCAS podem apresentar mudanças significativas em 

termos de extensão geográfica. Imagens de satélite frequentemente indicam que as 

ZCAS podem se estender desde a Amazônia até a região do Oceano Atlântico 

Subtropical, enquanto que em alguns casos a extensão da ZCAS se limita em 

direção ao sudeste brasileiro.  

A persistência do fenômeno é definida como o número de dias consecutivos, 

ou uma sequência de dias em que uma ZCAS é observada. Carvalho et al. (2004) 

completa que essas mudanças também podem ser referentes à persistência da 
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ZCAS, sendo comum que a atividade convectiva de ZCAS intensas não persistam 

em alguns episódios e durem mais em outros.  

A partir de observações feitas por Malvestio (2013) e Quadro (1994), a ZCAS 

tende a se posicionar mais ao norte, no início do verão, deslocando-se para o sul 

conforme se aproxima o fim da estação chuvosa. As consequências desta 

variabilidade podem resultar em casos mais ou menos chuvosos para determinados 

locais, uma vez que a permanência da banda de nebulosidade altera o regime de 

chuvas das regiões afetadas com a elevação dos volumes pluviométricos. 

As categorias de ZCAS consideradas fortes ou fracas são definidas 

independentemente de aspectos geográficos. Entretanto, Carvalho et al. (2004) 

considera que a categoria de ZCAS intensa está associada a valores de Radiação 

de Onda Longa Emitida (ROLE) de anomalia negativa que se estende por uma 

grande parte da América do Sul tropical (desde a bacia do Amazonas até o oceano 

Atlântico) com valores mínimos no sudeste brasileiro, complementando o que foi dito 

por Mendonça (2005).  

Carvalho et al. (2002) afirma que eventos de precipitação extrema durante o 

verão no sudeste do Brasil estão amplamente relacionados à atividade da ZCAS. 

Em seu estudo realizado no estado de São Paulo, os resultados indicaram que 65% 

dos casos de precipitação extrema ocorreram durante uma ZCAS intensa enquanto 

cerca de 35% estavam associados a uma ZCAS mais enfraquecida. 

 

3.4.5  ZCAS e JBN 

 

Os Jatos de Baixos Níveis (JBN) podem ser definidos como sistemas de 

ventos com altas velocidades localizadas entre um ou dois quilômetros acima da 

superfície, e possuem uma extensão horizontal de aproximadamente 500 km. Este 

fluxo de umidade dos Andes para a direção sul e sudeste constitui uma 

característica importante da circulação de baixos níveis na América do Sul durante a 

estação quente e úmida, associado à deflexão dos ventos alísios pelas montanhas. 

Esse fluxo (JBN) é responsável por transportar a umidade da bacia amazônica para 

as regiões agrícolas do Brasil do Sul e do norte da Argentina (MARENGO, 2002).  

A importância dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) é sugerida pela tendência de 

as anomalias de fluxo serem mais fortes e mais significativas em eventos de ZCAS 

enfraquecidas, caracterizando uma relação inversa com forte JBN e fraca ZCAS 
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(ROBERTSON e MECHOSO, 2000). Segundo Bustamante (2010), existem então 

duas regiões preferenciais de caminhos para o transporte de umidade dos trópicos 

para os extratrópicos na América do Sul. O primeiro, relacionado à presença e 

posição da ZCAS (SACZ, em inglês) e o segundo sendo o estreito Jatos de Baixos 

Níveis (JBN) que flui ao longo dos Andes, conforme ilustrado na Figura 8.  

 

 

Figura 8: Diagrama conceitual dos di erentes camin os do   u o de umidade documentado para o 
per odo de      e        n o ocorr ncia de       ou se a  ocorr ncia de    ). Fonte: 

Herdies et al. (2002) apud Bustamante (2010). 

 

3.5 Desastres socioambientais associados à eventos de precipitação 

 
Os desastres naturais são aqueles resultantes do impacto de um fenômeno 

natural extremo ou intenso sobre um sistema social, causando danos e perdas 

maiores do que a capacidade dos afetados em conviver com o impacto 

(MARCELINO, 2008). À medida em que as cidades se desenvolveram, aumentou 

também o crescimento desordenado com a ocupação de áreas de risco, 

principalmente pela população com menos condições financeiras, sendo então um 

exemplo de desafio para o planejamento urbano e social (DEINA e COELHO, 2016). 

Dentre as mudanças causadas pela redução do espaço, destacam-se a 

impermeabilização do terreno através da retirada da vegetação, a construção de 

edificações e a pavimentação de ruas e vias, o que contribui para aumentar a 

frequência e também a magnitude dos desastres (MALVESTIO, 2013). Apesar deste 

tipo de tragédia acontecer praticamente todo o ano em diversas cidades brasileiras, 
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principalmente durante o verão (no caso das regiões Sudeste e Centro-Oeste), 

deixando milhares de pessoas desabrigadas, feridas ou mortas, a negligência das 

autoridades perante às situações caóticas causadas pela chuva é um fator de risco 

agravante. Também ocorrem perdas materiais e financeiras, com a interrupção de 

atividades econômicas nas áreas afetadas, além de facilitar a disseminação de 

doenças de veiculação hídrica (como cólera, diarreia, dengue, leptospirose, etc.).  

As diferentes combinações entre processos climáticos criam uma 

variabilidade natural em relação a variável precipitação relacionada à duração, 

frequência e intensidade dos episódios, além da distribuição temporal e espacial. 

Por fornecerem suporte para a formação de nuvens de chuva, por um período igual 

ou superior a quatro dias, a ZCAS é considerada um dos fatores que se relacionam 

diretamente ao desencadeamento de movimentos de massa e enchentes em 

diversas localidades da região Sudeste do Brasil (MALVESTIO, 2013). 

Exemplos destes desastres no estado do Rio de Janeiro são cada vez mais 

comuns nos últimos anos, em especial na Região Serrana do Estado, como 

Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, onde ocorre a combinação de fatores como 

fortes chuvas e condições geológicas específicas da região. Em relação aos 

desastres ocorridos em janeiro de 2011, onde a região Sudeste registrou o maior 

desastre natural dos últimos 46 anos no Brasil, Malvestio (2013) realizou uma 

análise do ocorrido. Elevados totais pluviométricos, concentrados em cerca de 24 

horas, contribuíram para a ocorrência de diversos deslizamentos que transportaram 

toneladas de detritos, rochas e solo. Foram mais de 900 vítimas e 300.000 afetados, 

com perdas econômicas estimadas em 4,78 bilhões de reais. Nas Figura 9 e Figura 

10 é possível visualizar alguns impactos relacionado a esses desastres. 
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Figura 9:Vista de cima de  ona rura  em  eres po is ap s c u as intensas. Fonte: 
<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1880-chuva-no-rio-de-janeiro#foto-36470>. Acesso 

em: 20/10/2017. 

 

Figura 10: Deslizamentos causados pelas chuvas em Nova Friburgo. Fonte 
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1880-chuva-no-rio-de-janeiro#foto-36347. Acesso em: 

20/10/2017. 

 

De acordo com Quadro (1994), a ZCAS é o principal fenômeno atmosférico 

comum no verão que ocasiona altos índices pluviométricos em grande parte do 

território brasileiro. A ZCAS é então responsável por favorecer a intensidade e 

constância das chuvas que, com as ocupações desordenadas e o crescimento 

urbano exponencial, são aspectos que agravam ainda mais os impactos pluviais 

(DOS SANTOS, 2016). 
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A região do Sudeste do Brasil é altamente vulnerável a extremos de 

precipitação devido à alta densidade populacional e à influência de sistemas 

meteorológicos que podem produzir chuvas intensas, incluindo também extremos de 

secas que afetam os setores agrícola e energético. Há indícios que o aumento da 

área urbana contribui também para o efeito de ilha de calor, associado com o papel 

da poluição do ar na microfísica da nuvem, o que pode ser mais um fator para a 

ocorrência de extremos durante a estação das chuvas. De acordo com Nielsen et al. 

(2017) cerca de 25% do volume total de precipitação do Sudeste brasileiro entre 

outubro e abril está associado à ZCAS, com máximo de chuva associada a essa 

configuração em 56% em março e 41% em janeiro.  

Seguindo como base a classificação de Desastres Naturais da Codificação 

Brasileira de Desastres, geralmente, para que um evento de chuva intensa com 

consequências para a população seja considerado desastre natural, pelo menos um 

dos seguintes critérios descritos devem ser atingidos: ocorrência de desabrigados 

e/ou desalojados, mortes, eventos de deslizamentos de terra ou transbordamento de 

rios (mesmo sem vítimas), declaração de situação de emergência, ou declaração de 

situação de calamidade pública (BARCELLOS, 2016). 

Para este estudo, foram reunidos registros de eventos de deslizamentos, 

enxurradas, inundações e alagamentos. É importante diferenciar os conceitos mais 

frequentemente utilizados segundo Kobyama (2006) e o Manual de Desastres 

(CASTRO, 2003) para cada tipo de desastre natural considerado nessa pesquisa, 

sendo: 

 Deslizamentos 

Deslizamentos (ou escorregamentos) são tipos de movimentos de massa de 

solos, rochas, vegetação ou detritos gerados pela ação da gravidade em terrenos 

inclinados devido a infiltração da água das chuvas nos solos. Conforme descrito por 

Castro (2003), este tipo de fenômeno em encostas e morros urbanos costuma 

acontecer em taludes e aterros, e o seu agravamento se deve às ações antrópicas. 

A ocorrência desses movimentos depende basicamente da ação da gravidade, da 

geometria do terreno, da textura e estrutura do solo, e do fator precipitação. Quando 

a água da chuva infiltra o solo, diminui sua resistência, o que pode levar à uma 

ruptura e consequente evento de escorregamento.  

 Enxurradas 

Enxurradas correspondem ao volume de água que escoa na superfície do 
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terreno e se desloca com grande velocidade e energia, e ocorre em um tempo 

próximo ao evento da chuva que a causa, resultante de chuvas intensas e 

concentradas e da impermeabilização dos solos, podendo resultar em perdas de 

vida e danos devido ao seu poder destrutivo (CASTRO, 2003). As enxurradas são 

sinônimos de inundação relâmpago/brusca e enchentes repentinas, e tendem a 

ocorrer                                       nas e inclinadas, porque estas 

aceleram o deslocamento da água. Kobyama (2006) ratifica que as enxurradas são 

cada vez mais frequentes, especialmente na área urbana, devido à redução da 

capacidade de infiltração associada à urbanização, com a impermeabilização do 

solo e desmatamentos que aumentam o escoamento superficial e aceleram o 

processo de perda de solo. 

 Inundações 

As inundações se referem ao extravasamento (transbordamento) das águas 

do canal de drenagem para as áreas adjacentes (planície de inundação, várzea ou 

leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha 

principal do rio, podendo provocar danos. Conforme descrito por Castro (2003) e 

pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED UFSC, 2012), este 

transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas 

prolongadas em áreas de planície. A frequência das i                      evido 

às mudanças na bacia, que podem aumentar tanto a ocorrência quanto a magnitude 

do fenômeno. Nas áreas urbanas, estes fenômenos são intensificados por 

alterações antrópicas, como a impermeabilização do solo, retificação e 

assoreamento de cursos dos rios. Comumente as                     são 

registradas como in                             , o que acontece principalmente 

                                                                               

          , senão por falta de conhecimento (KOBYAMA, 2006).  

 Alagamentos 

Alagamentos se referem ao acúmulo momentâneo de águas em 

determinados locais por deficiência no sistema de drenagem. Segundo a definição 

utilizada no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED UFSC, 2012), os 

alagamentos caracterizam-se pela e                                           

                                                        nas ruas,             

outras infraestruturas urbanas, decorrente de precipitações intensas. Apesar dos 

danos causados pelos alagamentos serem geralmente de pequena magnitude, os 
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transtornos que causam                 relevantes e referem-se ao planejamento 

urbano e saúde pública, e como exemplos têm-se a circul                        

pessoas nas ruas e a proliferação de doenças. De acordo com Castro (2003), os 

alagamentos são causados pela compactação e impermeabilização do solo, 

pavimentação de ruas, desmatamento de encostas e outros processos que 

diminuem a infiltração das águas. 

 

4. BREVE ABORDAGEM DE DESASTRES ASSOCIADOS À ZCAS 

Os impactos socioambientais consequentes da precipitação intensa ou 

prolongada devido à formação da ZCAS frequentemente são alvos de notícias e 

alertam para a importância da análise realizada neste trabalho. Dessa forma, esse 

capítulo pretende exemplificar desastres e tragédias ocorridos durante alguns dias 

no intervalo estudado para ilustrar como o fenômeno da ZCAS interfere na vida e no 

cotidiano da população e justificar a realização deste estudo. 

 

 São Paulo, 11 de janeiro de 2011 

 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. reporta os desdobramentos das chuvas 

o estado de São Paulo, no início de 2011, no período de atuação da ZCAS no 

estado. Foram contabilizadas pelo menos 9 vítimas fatais e diversos pontos de 

alagamento que deixaram várias regiões da capital em estado de alerta. 
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Figura 11: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS em São Paulo. 
Fonte: <https://veja.abril.com.br/brasil/sobe-para-nove-o-numero-de-mortos-pelas-chuvas-em-

sp/>. Acesso em 22/06/2018. 

 

 São Paulo, 11 de março de 2016 

 

A Figura 12 retrata uma notícia mais recente no estado paulista durante o 

período de atuação da ZCAS. Foram pelo menos 19 mortes registradas e dezenas 

de desabrigados com a chuva intensa. 
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Figura 12: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS em São Paulo. 
Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/11/politica/1457725121_489376.html>. Acesso 

em 22/06/2018. 
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 Minas Gerais, janeiro de 2012 

A Figura 13 a seguir ilustra o estado de emergência de vários municípios do 

estado de Minas Gerais em decorrência da chuva coincidente com a atuação de 

ZCAS na região. Foram registrados diversas enchentes, enxurradas e deslizamentos 

que deixaram diversas pessoas desabrigadas e desalojadas. 

 
Figura 13: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS em Minas 

Gerais. Fonte: G1. Acesso em 22/06/2018. 
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 Espírito Santo, dezembro de 2013 

 

A Figura 14, Figura 15 e Figura 16 ilustram os desdobramentos e desastres 

causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Espírito Santo no período 

de atuação da ZCAS. Foram muitos os números de desabrigados, desalojados e 

vítimas fatais. Diversos municípios decretaram situação de emergência e de 

calamidade pública, e a população sofreu com alagamentos e enxurradas.  

 

Figura 14: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS no Espírito 
Santo. Fonte: < http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/chuva-deixa-dois-mortos-e-

mais-de-16-mil-pessoas-fora-de-casa-no-es.html>. Acesso em 22/06/2018. 

 

 
Figura 15: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS em dezembro de 

2013, também no Espírito Santo. Fonte: <http://g1.globo.com/espirito-
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santo/noticia/2013/12/defesa-civil-contabiliza-mais-mortes-por-causa-das-chuvas-no-es.html>. 
Acesso em 22/06/2018. 

 

 
Figura 16: Retratos dos desastres registrados por moradores do Espirito Santo. Fonte: 

<http://g1.globo.com/espirito-santo/fotos/2013/12/fotos-leitores-registram-alagamentos-em-
varias-regioes-do-es.html#F1047317>. Acesso em 22/06/2018 
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 Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016 

A matéria do Jornal O Dia (Figura 17) retrata consequências da intensa 

chuva nos dias em que a ZCAS estava atuante na atmosfera, causando transtornos 

para a população. 

 

 
Figura 17: Reportagem a respeito de desastres ocorridos sob atuação de ZCAS no Rio de 
Janeiro. Fonte:<https://odia.ig.com.br/_conteudo/odia24horas/2016-01-15/com-ameaca-de-

chuva-forte-rio-entra-em-estagio-de-atencao.html>. Acesso em 22/06/2018. 
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 Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2011 (Tragédia da Região Serrana) 

 

Este evento é considerado o maior desastre natural das últimas décadas no 

Brasil, sendo referência no estudo dos impactos socioambientais relacionados à 

ZCAS. As cidades mais atingidas pela precipitação intensa decorrentes do 

fenômeno foram as da Região Serrana, especialmente Petrópolis, Teresópolis e 

Nova Friburgo. As ilustrações a seguir (Figura 18, Figura 19, Figura 20 e Figura 

21) mostram a calamidade que atingiu Nova Friburgo, registradas e cedidas por um 

morador da cidade. 

 

 

Figura 18: Registros da tragédia de Nova Friburgo, em janeiro de 2011. Fonte: cedidas por 
morador da cidade. 
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Figura 19: Mais registros da tragédia de Nova Friburgo, em janeiro de 2011. Fonte: cedidas por 
morador da cidade. 

 

 

 

Figura 20: Registros de Nova Friburgo na tragédia ocorrida em janeiro de 2011. Fonte: cedidas 
por morador da cidade. 
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Figura 21: Registros de Nova Friburgo em janeiro de 2011. Fonte: cedidas por morador da 

cidade. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia utilizada para 

elaboração dos gráficos e das tabelas que irão relacionar a ocorrência da ZCAS com 

os desastres naturais. 

5.1 Ocorrência de ZCAS 

 
Foi elaborada uma planilha contendo a série histórica diária de ocorrência e 

não ocorrência de ZCAS no sudeste do Brasil para um período de estudo de 11 

anos, a partir de dezembro de 1995 até dezembro de 2016, entre os meses de 

outubro e abril, que corresponde ao período do ano em que o fenômeno costuma ser 

observado. Esta série histórica de ocorrência do fenômeno foi realizada através do 

estudo de Nielsen (2016) a partir da observação da análise sinótica fornecida pelo 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), e também pelas informações obtidas no Boletim 

Climanálise. 

A princípio, foram definidas áreas de estudo de acordo com a principal 

posição da ZCAS que são de interesse para o presente trabalho, sendo A, B, C, D e 

E as áreas de estudo no sudeste do Brasil, com as divisões exibidas na Tabela 1 a 

seguir, e ilustradas na Figura 22. 

 

 

 

 

Tabela 1: Divisão das áreas de estudo onde predominantemente ocorre a ZCAS.  

A - norte de MG, sul da BA, norte ES 

B - região central MG, ES 

C - centro-sul MG e RJ 

D centro-norte SP 

E - norte PR e sul SP 

Fonte: Nielsen (2016). 
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Figura 22: Destaque das áreas de estudo na região Sudeste do Brasil. Fonte: Nielsen et al. 
(2016). 

  

Em seguida, para a construção da série diária, foi atribuído o flag 1 para 

presença e 0 para ausência de ZCAS, considerando a divisão das áreas de estudo 

definidas na Tabela 1. Os dias que ocorreram Zona de Convergência de Umidade 

(ZCOU) também foram considerados para o estudo como dias de ZCAS, devido às 

semelhanças em seus processos físicos e para melhorar a relevância estatística 

(NIELSEN, 2016). Para obter uma observação mais geral do fenômeno, as áreas de 

estudo foram resumidas em 3 grupos: AB = A U B, com latitudes mais ao norte; C, 

com latitude intermediária; e DE= D U E, com latitudes mais ao sul. As séries diárias 

com dias de ZCAS, já classificadas de acordo com as regiões de A a E, foram 

obtidas do estudo realizado por Nielsen et al. (2016). 

Em seguida, definiram-se regiões para realizar as associações do fenômeno 

de ZCAS ao acontecimento de desastres naturais nas seguintes áreas de estudo: 

SUDESTE, MG, RJ, SP, ES; com a saída 0 para não ocorrência do fenômeno na 

                                                                Figura 23: 
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Figura 23: Retrato de parte da planilha de ocorrência de ZCAS no sudeste brasileiro. A saída é 
“0” para aus ncia de      e “ cas” para a presença. 

 

5.2 Ocorrência dos desastres naturais 

 

Para elaboração da planilha de desastres naturais, primeiramente foi obtida 

uma lista de ocorrências através do Arquivo Digital do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres (S2ID), desde dezembro de 1995 até dezembro de 

2016, com os registros oficiais de ocorrência de desastres para todo o sudeste 

brasileiro, de acordo com estados do RJ, MG, SP e ES e eventos de deslizamentos, 

inundações, enxurradas e alagamentos. As definições destes tipos de eventos por 

vezes são difíceis de diferenciar, com as classificações realizadas conforme descrito 

detalhadamente no tópico 3.5 Desastres socioambientais associados à eventos de 

precipitação do capítulo anterior, e resumidas no parágrafo a seguir conforme o 

Manual de Desastres (CASTRO, 2003). 

Deslizamentos (ou escorregamentos) são definidos como tipos de 

movimentos de massa de solos, rochas ou detritos gerados pela ação da gravidade 

em terrenos inclinados devido a infiltração da água das chuvas nos solos. 

Enxurradas correspondem ao volume de água que escoa na superfície do terreno, 

com grande velocidade, resultante de fortes chuvas e da impermeabilização dos 

solos. Inundações, por outro lado, são os extravasamentos/transbordamentos das 

águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, 

várzea ou leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima do nível máximo 
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da calha principal do rio, de maneira gradual. Já alagamentos podem ser definidos 

como o acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no 

sistema de drenagem. 

É importante destacar que todo o conteúdo deste estudo, obtido através da 

plataforma do Arquivo Digital do S2ID, foi coletado e organizado por pesquisadores 

do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade 

Federal de Santa Catarina (CEPED, UFSC) em união com a Secretaria Nacional de 

Defesa Civil (SEDEC), e os registros oficiais utilizados neste trabalho compõem as 

estatísticas do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, maior banco de dados acerca 

de desastres naturais ocorridos no Brasil, com informações de 1995 até 2016.  

Para organização das informações obtidas no S2ID, os dados foram 

agrupados do mais antigo para o mais recente, de acordo com a data de ocorrência, 

para cada estado (RJ, MG, SP e ES) e por cada tipo evento de desastre natural 

(deslizamento, inundação, enxurrada e alagamento). A Figura 24 contém uma 

tabela que exemplifica a representação das ocorrências de alagamentos no estado 

do Rio de Janeiro.  

 

Figura 24: Exemplo de registros oficiais de alagamentos no RJ, obtidos no Arquivo Digital do 
S2ID. 

Os dados obtidos no S2ID correspondem ao mesmo período do estudo de 

ocorrência de ZCAS, totalizando um período de 11 anos. Para cada tipo de desastre 

ocorrido em cada estado do Sudeste, foram excluídos aqueles cuja ocorrência não 
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tenha sido entre os meses de outubro a abril, de forma a manter a consistência 

deste estudo e relacionar a ocorrência de desastres à ZCAS. 

4.3  Organização das planilhas 

 
Foram criadas planilhas para relacionar a ocorrência de eventos de desastres 

naturais ao fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul. A primeira planilha 

permitiu analisar o Sudeste como um todo, por tipo de evento ocorrido, e foi 

denominada de  ZCAS-desastres (por tipo de       )   A segunda planilha tinha 

como objetivo analisar cada estado do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo e Espírito Santo) e a relação de cada estado com o fenômeno de ZCAS e a 

ocorrência de desastres, e foi denominada  ZCAS-desastres (por estado) .  

Na primeira planilha,  ZCAS-desastres (por tipo de evento) , primeiramente 

foram organizadas em uma coluna as datas de interesse do estudo, entre dezembro 

de 1995 e             2016                                                0     

                  -ocorrência ou ocorrência do fenômeno de ZCAS no sudeste, 

respectivamente; e nas colunas seguintes foram agrupadas as datas de acordo com 

a ocorrência de cada tipo de desastre (deslizamentos, inundações, enxurradas e 

alagamentos), se as ocorrências aconteceram em qualquer estado do Sudeste. Para 

associar a data de ocorrência do desastre natural ao fenômeno da ZCAS ocorrido na 

região,                             R  V                                       0  

quando a data de ocorrência do evento não coincidisse com a data de ocorrência de 

ZCAS;                                                                        

enxurrada ou alagamento tenha ocorrido em um dia de ZCAS.  

A Figura 25 ilustra a organização da planilha de  ZCAS-desastres (por tipo de 

evento)  e as respectivas saídas geradas pelo Excel quando houve ou não uma 

intercessão entre os dias de desastre e de ZCAS.  
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Figura 25: Metodologia para associação de desastres naturais às ocorrências de ZCAS no 
sudeste brasileiro, por tipo de evento. 

 

Na planilha  ZCAS-desastres (por estado) , a ferramenta PROCV do Excel 

também foi utilizada, de modo que foi organizada primeiramente uma coluna as 

datas de interesse para o estudo, entre dezembro de 1995 e dezembro de 2016, nos 

meses de outubro a abril; seguido por                 0                       -

ocorrência ou ocorrência do fenômeno de ZCAS por estado (RJ, MG, SP e ES), 

respectivamente; e em seguida colunas contendo as datas de ocorrência dos 

desastres para cada estado e colunas com as saídas obtidas utilizando a ferramenta 

PROCV para os eventos de deslizamento, inundação, enxurrada e alagamento.  

                        0                            a do desastre não 

coincidiu com uma data de ocorrência de ZCAS na região que abrange o estado em 

                                                                                

dia de ZCAS na região delimitada para o estado em questão.  

A Figura 26 a seguir exibe a organização dessa planilha, com as datas de 

ocorrência dos eventos e as respectivas saídas para o estado de Minas Gerais.  
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Figura 26: Metodologia para associação de desastres naturais e ocorrências de ZCAS no 
sudeste brasileiro, exemplificado pelo estado de Minas Gerais. 

 

4.4 Cálculo da probabilidade condicional 

 

A probabilidade condicional é uma ferramenta estatística que, segundo 

Moretim e Bussab (1987), é conceituada a partir da ocorrência de dois eventos 

quaisquer, A e B. A probabilidade condicional de ocorrência de A, dado B, P (A|B) é 

definida através da Eq. 1 que se segue: 

    P(A|B) = P(A∩B)    (Eq.1) 

              P(B) 

 

Sendo que: 

P (B) é a probabilidade de acontecer o evento B. 

P (A|B) é a probabilidade de acontecer o evento A, sabendo-se que ocorreu 

B;  

P (A∩ B) é a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B. 

 

De acordo com Michael Henry (1997, apud Figueiredo, 2000), a ligação entre 

A e B pode ser de natureza estocástica:  

 

 Quando se repete a experiência os elementos A e B são mais ou menos 
frequentes realizados conjuntamente, de tal sorte que desde que se saiba 
que um dos dois é realizado, isto dá uma ideia de natureza probabilista 
sobre a realização eventual do outro. Quando esta frequência é elevada, 
fala-      ‘                ’        ‘                       ’   
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A probabilidade condicional é utilizada em diversos estudos científicos, 

conforme visto no artigo de Soares e Dias (1986), onde é analisada a probabilidade 

de ocorrência de alguns eventos meteorológicos extremos na cidade de São Paulo. 

Como exemplificado, durante um determinado mês houve precipitação por 8 dias às 

14 horas e 10 dias às 16 horas, e em 3 ocasiões choveu em ambos os horários num 

mesmo dia. Baseado na precipitação das 14 horas (s = 14 horas), a probabilidade 

condicional do fenômeno se repetir às 16 horas (T = 16 horas) é dada por F (s, T) = 

3/8=37,5%. Na pesquisa das autoras, os resultados efetivos utilizando a ferramenta 

de probabilidade condicional revelaram probabilidades relativamente altas de 

intensas precipitações e de um acréscimo na umidade relativa do ar.  

Neste trabalho, com o objetivo de quantificar a relação entre a ocorrência de 

desastres naturais e o fenômeno de ZCAS no sudeste brasileiro, foi calculada 

primeiramente a probabilidade condicional de atuação de ZCAS dado que houve 

desastre, escrito na forma                 ). Para a realização dos cálculos foram 

desconsideradas as datas duplicatas da pesquisa, de forma a trabalhar com dias de 

ocorrência de desastres e não com o número total de ocorrências de eventos. Isto 

porque cada data na planilha de desastres representa um registro diferente no S2ID, 

que ocorreu em diversas localizações de um mesmo estado. Por exemplo: 

deslizamento em São Gonçalo e deslizamento em Niterói no dia 23/12/2016. Ambas 

as ocorrências aconteceram no mesmo dia, no estado do Rio de Janeiro, mas 

possuem registros diferentes. Com o cálculo da probabilidade condicional, pretende-

se relacionar dias de ocorrência de um desastre com os dias em que a ZCAS estava 

atuando na atmosfera, e não o número total de ocorrências sob atuação do 

fenômeno. Além disso, também foi calculada a probabilidade condicional de 

ocorrência de desastres, dado que houve ZCAS, na forma                 ), para 

relacionar dias com ZCAS com dias em que houve registros de desastres. 

O cálculo de                 ), para a ocorrência de ZCAS em dias em que 

houve eventos de enxurradas, foi realizado conforme a equação Eq. 2: 

 

                    
                             

                      
   (Eq. 2) 
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O cálculo de                 ), para a ocorrência de enxurradas em dias em 

que houve o fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul, por exemplo, foi 

realizado conforme a equação Eq. 3: 

 

                    
                             

                
   (Eq. 3) 

 

Analogamente, foram calculadas as probabilidades condicionais para todos os 

demais tipos de eventos (deslizamentos, inundações e alagamentos) para o RJ, MG, 

SP, ES e Sudeste, e os resultados encontram-se no próximo capítulo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Recorrência dos desastres nos dias de ZCAS 

 

Para apresentar um panorama em relação à quantidade total de eventos 

associados à ZCAS, as datas iguais foram mantidas na geração destes resultados. 

Foram considerados todos os registros de ocorrência de desastres, incluindo as 

datas iguais, para fins de contabilização do número total de ocorrências. 

Primeiramente, então, foi organizada em tabelas a quantificação de todas as 

datas de ocorrência de desastres para cada estado e para o Sudeste em geral 

(Tabela 2), seguida                                                             

4.3.1 descrito nessa metodologia, representando todos os registros de desastres 

que ocorreram em dias de ZCAS (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Número de ocorrências de deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos 
registradas no sudeste do Brasil, de 1995 a 2016, nos meses de outubro a abril. 

Número de ocorrências com RJ MG SP ES Sudeste 

Deslizamentos 99 197 119 28 443 

Inundações 129 994 238 105 1466 

Enxurradas 174 1135 527 424 2260 

Alagamentos 27 79 143 17 266 

Total 429 2405 1027 574 4435 
. 

 

Tabela 3: Número de ocorrências de deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos 
registrados no sudeste do Brasil, de 1995 a 2016, nos meses de outubro a abril, que 

aconteceram em dias de ZCAS. 

Número de ocorrências com  RJ MG SP ES Sudeste 

ZCAS e deslizamento 37 126 44 19 262 

ZCAS e inundação 71 546 90 69 814 

ZCAS e enxurrada 98 688 157 310 1381 

ZCAS e alagamento 11 41 47 8 136 

Total 217 1401 338 406 2593 

 



 55 

Foi quantificado o número total de ocorrências de desastres relacionados ao 

fenômeno de ZCAS, por mês e por tipo de evento, para os estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e também para a região Sudeste 

de uma maneira geral para uma visão panorâmica do evento, conforme descritos 

nos tópicos a seguir.  

6.1.1 Análise mensal 

 

O número total de eventos registrados em dias de ZCAS foi contabilizado nos 

meses de outubro a abril, no intervalo de estudo, de forma a analisar os meses com 

mais ocorrências de desastres coincidentes com os dias de ZCAS. Os resultados 

estão dispostos na Figura 27. 

.
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Figura 27: Número de eventos de desastres naturais em dias de ZCAS nos estados do ES, RJ, MG e SP, entre outubro a abril, de 1995 até 

2016. Foram consideradas na elaboração destes gráficos todas as ocorrências que aconteceram em dias de ZCAS, inclusive os registros 

contabilizados nos mesmos dias.



A análise da quantidade de ocorrências em dias de ZCAS por tipo de evento 

foi realizada também para o sudeste, conforme ilustrado na Figura 28 a seguir: 

 

 
Figura 28: Número de ocorrências de desastres naturais (deslizamentos, inundações, 

enxurradas e alagamentos), em dias de ZCAS, no sudeste brasileiro. 

 

A análise da Figura 27 e da Figura 28 evidencia que a predominância das 

2593 ocorrências de desastres registrados em dias de ZCAS no sudeste brasileiro 

aconteceu no verão austral, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  

6.1.2 Análise por tipo de evento 

 

Foi calculado o número total de eventos de deslizamentos, enxurradas, 

inundações e alagamentos ocorridos em dias de ZCAS nos estados do ES, MG, RJ 

e SP de forma a analisar as proporções por tipos de desastres. Os resultados estão 

resumidos na Figura 29. 
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Figura 29: Proporção de eventos ocorridos em dias de ZCAS no ES, MG, RJ e SP, por tipo de 
evento. 

 

Ao analisar a Figura 29, é possível observar que, em todos os estados deste 

estudo, as enxurradas foram os eventos mais recorrentes em dias de ZCAS, 

correspondente a 76% dos casos no ES; 49% em MG; 45 % no RJ e 46% em SP. 

Em seguida, ocorreram inundações, com a proporção de 17% para o ES; 39% em 

MG; 33% no RJ e 27% em SP. Os eventos de deslizamento corresponderam a 5% 

dos casos registrados em dias de ZCAS no ES; 9% em MG; 13% em SP e 17% no 

RJ. Os eventos de alagamento demonstraram a menor proporção, com 2% das 

ocorrências registradas no ES; 3% em MG; 5% no RJ. Essa relação só foi maior em 

SP, onde foram contabilizados 14% do total de registros em dias de ZCAS. Para 

obter uma visão generalizada da região sudeste, foi elaborada a Figura 30: 
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Figura 30: Proporção de desastres ocorridos em dias de ZCAS, no sudeste brasileiro, por tipo de 
evento. 

 

Ao analisar a Figura 30, verifica-se que dentre os 2593 desastres registrados 

oficialmente entre dezembro de 1995 e dezembro de 2016 que são coincidentes 

com dias de ZCAS, os tipos de eventos mais ocorridos foram as enxurradas (53%), 

seguidos pelas inundações (31%), deslizamentos (10%) e alagamentos (5%), o que 

permite indicar que os maiores problemas socioambientais encontrados no sudeste 

do Brasil em relação à desastres de precipitação se devem à grande 

impermeabilização e ocupação inadequada do solo, sejam em encostas ou próximas 

às margens de rios e córregos. É importante destacar que as enxurradas estão de 

certa forma relacionadas à ocorrência de deslizamentos, pois o solo absorve uma 

parcela da água, enquanto a outra parte se move em forma de enxurrada. A parte da 

água que se infiltra torna o solo saturado de umidade, e isto pode ocasionar 

deslizamento de terras. 

 

6.2 Análise mensal dos desastres em dias de ZCAS 

 

Nesta seção, foram desconsideradas as datas iguais dos registros de 

desastres para investigar quantitativamente os dias contendo ocorrências dos 

eventos. A princípio, foram elaboradas as seguintes tabelas: Tabela 4, contendo os 

dias de ocorrência de desastres para cada estado e para o Sudeste em geral; 

Tabela 5, que apresenta o número de dias com atuação do fenômeno de ZCAS no 
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Sudeste brasileiro; e a Tabela 6, com os dias de desastres coincidentes com dias de 

ZCAS.  

 

Tabela 4: Dias em que ocorreram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos no 
sudeste do Brasil, de 1995 a 2016, nos meses de outubro a abril. 

 

Dias com RJ MG SP ES Sudeste 

Deslizamentos 69 152 101 26 319 

Inundações 70 482 143 69 658 

Enxurradas 132 566 327 226 950 

Alagamentos 25 74 98 17 199 

Total 296 1274 669 338 2126 
 

 

 
Tabela 5: Número de dias sob atuação da ZCAS no sudeste do Brasil, de 1995 a 2016, nos 

meses de outubro a abril. 

 

Número de dias com 
ZCAS 

 

RJ MG SP ES Sudeste 

690 977 513 820 1050 

 
 

 
Tabela 6: Dias em que ocorreram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos em 

dias de ZCAS no sudeste do Brasil, de 1995 a 2016, nos meses de outubro a abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada a contabilização dos dias com eventos de desastres que 

coincidiram com dias de ZCAS nos meses de outubro a abril. Os resultados estão 

dispostos na Figura 31. 

Número de dias com RJ MG SP ES Sudeste 

ZCAS e deslizamento 24 88 33 17 169 

ZCAS e inundação 34 226 49 44 311 

ZCAS e enxurrada 66 263 80 141 431 

ZCAS e alagamento 9 36 31 8 96 

Total 133 613 193 210 1007 



 
Figura 31: Número de dias em que ocorreram desastres naturais em dias de ZCAS nos estados do ES, RJ, MG e SP, entre outubro a abril. Foram 

desconsideradas na elaboração destes as datas repetidas. 
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O número de dias com pelo menos uma ocorrência de desastre em dias de 

ZCAS, por tipo de evento e por mês, foi contabilizado também para o sudeste, 

ilustrando o panorama da região conforme ilustrados na Figura 32: 

 

 
Figura 32: Número de dias com ocorrências de desastres naturais (deslizamentos, inundações, 
enxurradas e alagamentos), em dias de ZCAS, no sudeste brasileiro, entre os meses de outubro 

a abril. 

 

A análise da Figura 32 evidencia que dos 1007 dias com desastres 

registrados em dias de ZCAS no sudeste brasileiro, a maioria aconteceu no verão 

austral, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  

 

6.3 Resultados da Probabilidade de atuação da ZCAS dada a ocorrência de 

desastres 

 

Os resultados da probabilidade condicional de atuação da ZCAS dada a 

ocorrência de desastres apresentados nesta seção desconsideram os registros de 

desastres duplicados, de forma a realizar a análise diária de evento e ZCAS. O 

cálculo foi feito conforme o item 4.4 Cálculo da probabilidade condicional (Eq.2) 

a partir dos dados organizados em tabelas contendo os dias de ocorrência de 

desastres para cada estado e para o Sudeste em geral (Tabela 4), seguido pela 
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metodologia, representando os dias com desastres coincidentes com dias de ZCAS 

(Tabela 6). Os resultados em % encontram-se dispostos na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Probabilidade Condicional de atuação da ZCAS em dias em que houve a ocorrência 

de desastre, para os estados do ES, MG, RJ, SP e também para o Sudeste em geral. 

Região Deslizamentos Inundações Enxurradas Alagamentos Média 

ES 65,4% 63,8% 62,4% 47,1% 60% 

MG 57,9% 46,9% 46,5% 48,6% 50% 

RJ 34,8% 48,6% 50,0% 36,0% 42% 

SP 32,7% 34,3% 24,5% 31,6% 31% 

Sudeste 53,0% 47,3% 45,4% 48,2% 48% 

 

Para melhorar a visualização dos resultados, os mesmos foram dispostos na 

Figura 33. 

 

 

Figura 33: Probabilidade condicional de ocorrência de ZCAS, dada a ocorrência de desastre, 

para o sudeste do Brasil 

 
Ao analisar a Figura 33, é possível observar que a influência do fenômeno de 

ZCAS na ocorrência de desastres tende a ser mais significativa nas latitudes mais 

baixas no sudeste brasileiro, de forma que a probabilidade condicional média 

                 ) em ordem decrescente é equivalente a 60% (ES), seguida por 

50% (MG), 42% (RJ) e a menor relação de 31% (SP). Para o sudeste, o valor médio 
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encontrado foi de 48%. Os resultados ratificam o observado por Nielsen (2016), e 

demonstram que o fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul é menos 

influente em áreas onde a frequência de atuação de outros sistemas atmosféricos é 

maior, como no caso da ocorrência de frentes frias que atingem mais os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro do que Espírito Santo, por exemplo. Isso é evidenciado 

pela disposição da probabilidade condicional média na região conforme disposto na 

Figura 34. 

 

Figura 34: Probabilidade condicional média de atuação da ZCAS, dada a ocorrência de 
desastres, no sudeste brasileiro. 

 

Para justificar melhor os resultados, foi criado um novo gráfico conforme 

exibido na Figura 35. 
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Figura 35: Probabilidade condicional de atuação da ZCAS, dada a ocorrência de desastre, em 

%, para cada estado e por tipo de evento. 

 

A análise da Figura 35 permite observar que, de todos os dias com desastres 

ambientais associados a eventos de ZCAS no Espírito Santo, 65% foram 

ocorrências de deslizamentos, 64% de inundações, 62% de enxurradas, e 47% de 

alagamentos registrados. Em Minas Gerais, a análise também foi significativa: 58% 

dos dias com ZCAS aconteceram simultaneamente com deslizamentos, 49% com 

alagamentos, 47% com inundações e 46% com enxurradas. No Rio de Janeiro, 50% 

das enxurradas, 49% das inundações, 36% dos alagamentos e 35% dos 

deslizamentos registrados no período de estudo correspondem a dias com atuação 

da ZCAS sobre estado fluminense. São Paulo é o estado com a menor influência, 

conforme evidenciado anteriormente, com 34% das inundações, 33% dos 

deslizamentos, 32% de alagamentos e 24% de enxurradas em dias coincidentes 

com a Zona de Convergência do Atlântico Sul. O panorama da região sudeste revela 

a significância da ZCAS na ocorrência de desastres naturais associados à 

precipitação: 53% dos deslizamentos de um total de 319 dias de eventos, 48% dos 

alagamentos dos 199 dias com este desastre, 47% das inundações de 658 dias e 

45% das enxurradas de 950 dias com registro deste desastre na região aconteceram 

em dias sob atuação da ZCAS. Isso sugere que praticamente metade de todos os 
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dias com ZCAS no Sudeste entre os meses de outubro e abril, de 1995 a 2016, 

estão associados a dias com registros de desastres. 

Além disso, foi realizada a probabilidade condicional de atuação da ZCAS 

dada a ocorrência de desastre por mês, baseado nos dados dispostos na Figura 31 

e na Figura 32. Os resultados podem ser observados na Figura 36 e na Figura 37 

que se seguem. 
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Figura 36: Probabilidade condicional de ocorrência de ZCAS, dada a ocorrência de desastre, por mês: nos estados do ES, MG, RJ e SP. 
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Figura 37: Probabilidade de ocorrência de ZCAS tendo ocorrido desastres naturais, em %, 

no Sudeste brasileiro, por mês. 

 

Ao analisar a Figura 36 e a Figura 37, observa-se que as porcentagens 

exibidas revelam a probabilidade da atuação do fenômeno da ZCAS (por mês) 

dado que houve um registro de evento de desastre em um determinado dia no 

intervalo estudado. Por exemplo, avaliando a região sudeste como um todo, 

45% dos dias de ZCAS ocorreram em dias em que houve registros de 

desastres em março, enquanto 37% dos dias com ocorrência de ZCAS de 

fevereiro são associados a algum tipo de desastre. Os meses de novembro, 

dezembro e janeiro apresentaram relevante influência da ZCAS na ocorrência 

dos desastres, com 54%, 56% e 54% dos dias com ZCAS com registros de 

desastres, respectivamente; em outubro, nota-se que 30% dos dias em que 

houve ZCAS correspondem a dias com ocorrências de desastres; e 8% dos 

dias com ZCAS de abril são associados a desastres. 

6.4 Resultados da Probabilidade de ocorrência de desastres dada a 

atuação da ZCAS 

 

Os resultados da probabilidade condicional da ocorrência de desastres 

dada que houve ZCAS apresentados nesta seção seguem o cálculo disposto 

no item 4.4 Cálculo da probabilidade condicional, na Eq. 3, a partir dos dados 
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organizados em tabelas contendo os dias sob atuação do fenômeno (Tabela 5) 

e os dias com ocorrência de desastres coincidentes com dias de ZCAS para 

cada estado e para o Sudeste em geral (Tabela 4). Os resultados em % 

encontram-se dispostos na Tabela 8, e estão dispostos na Figura 38. 

 

 
Tabela 8: Probabilidade condicional de ocorrência de desastres, dada a atuação de ZCAS, 

em %, para os estados do ES, MG, RJ, SP e também para o Sudeste em geral. 

Região Deslizamentos Inundações Enxurradas Alagamentos Média 

ES 2% 5% 17% 1% 6% 

MG 9% 23% 27% 4% 16% 

RJ 3% 5% 10% 1% 5% 

SP 6% 10% 16% 6% 9% 

Sudeste 16% 30% 41% 9% 24% 

 

 

 
Figura 38: Probabilidade condicional de ocorrência de desastres, dada a ocorrência de 

ZCAS, em %, para cada estado e por tipo de evento. 

 

A análise da Figura 38 revela que, de todos os 820 dias sob atuação da 

ZCAS no Espírito Santo, 2% foram dias com deslizamentos, 5% com 

inundações, 17% com enxurradas, e apenas 1% com alagamentos registrados. 

Em Minas Gerais, 9% dos 977 dias de ZCAS aconteceram com deslizamentos, 

enquanto 23% dos dias ocorreram com inundações, 27% com enxurradas e 
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sob o estado fluminense, 3% foram com deslizamentos, 5% com inundações, 

10% com enxurradas e 1% com alagamentos. São Paulo teve 6% dos 513 dias 

de ZCAS com deslizamentos, 10% com inundações, 16% com enxurradas e 

6% desses dias com alagamentos. O panorama da região sudeste mostrou que 

dos 1050 dias no Sudeste sob atuação da ZCAS, 41% dos dias ocorreram com 

enxurradas, 30% com inundações, 16% com deslizamentos e 9% com 

alagamentos. Essas probabilidades, obtidas do período de estudo de 1995 até 

2016, exprimem alerta para ocorrência de desastres naturais quando o 

fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul está atuando no sudeste 

do país entre os meses de outubro a abril. Para melhorar a visualização dos 

resultados, a probabilidade condicional média de ocorrência de desastres dada 

a atuação da ZCAS para todos os estados e também para o Sudeste em geral 

foi disposta na Figura 39. 

 

 
Figura 39: Probabilidade condicional média de ocorrência de desastres, dada a atuação da 

ZCAS, no sudeste brasileiro. 
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apresentada neste trabalho e indicam que o fenômeno da ZCAS representa 

uma influência significativa na ocorrência de desastres naturais associados à 

precipitação na região.  
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7. CONCLUSÕES 

Conforme exposto neste estudo, a precipitação é uma variável 

meteorológica que possui relevante influência na região sudeste do Brasil. 

Desastres ambientais associados à eventos de chuva extrema são bastante 

recorrentes, especialmente na malha urbana, onde está concentrada grande 

parte da densidade demográfica populacional. As pessoas com condições 

financeiras menos favorecidas são as que mais sofrem as consequências dos 

impactos causados pela chuva intensa e persistente, que todo o ano causa 

milhares de vítimas.  

A ZCAS é exemplo de um fenômeno atmosférico responsável por 

influenciar diretamente as condições meteorológicas de uma região, cuja 

configuração associada a diversos fatores sociais e ambientais contribui para o 

acontecimento de desastres recorrentes no verão no sudeste brasileiro, tais 

como enxurradas, deslizamentos, inundações e alagamentos.  

Este trabalho reuniu registros oficiais de ocorrências de desastres 

disponibilizados no Arquivo Digital da plataforma S2ID, que foram associados 

com a série histórica diária de ocorrência de ZCAS entre dezembro de 1995 a 

dezembro de 2016, nos meses de outubro a abril. Os resultados revelaram que 

a ZCAS é mais relevante para a ocorrência de desastres nas áreas de estudo 

localizadas em latitudes baixas, pois há menos influência de frentes frias que 

também causam impactos socioambientais, principalmente durante o verão. A 

probabilidade condicional de atuação da ZCAS dada a ocorrência de desastres 

foi maior para o Espírito Santo (60%), seguida pelos estados de Minas Gerais 

(50%), Rio de Janeiro (42%) e São Paulo (31%). A média para a região 

Sudeste foi de 48%.  

Os meses de novembro, dezembro e janeiro apresentaram relevante 

influência de desastres na ocorrência da ZCAS, com 54%, 56% e 54% das 

ocorrências para a região sudeste, respectivamente. O panorama da região 

revelou que praticamente metade de todos os dias com registros da ZCAS no 

Sudeste entre outubro e abril de 1995 até 2016 estão associados a registros de 

desastres ambientais. A probabilidade condicional média de ocorrência de 

desastres dada a atuação de ZCAS para a região sudeste foi de 24%. 
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Analisando proporcionalmente todos os registros de desastres que 

aconteceram em dias de ZCAS, a maioria dos casos correspondeu a eventos 

de enxurradas, e o maior número de registros totais de desastres nos dias de 

ZCAS foi encontrado em janeiro. A probabilidade de atuação do fenômeno da 

ZCAS dado que houve registro de desastre em determinado dia no período 

analisado foi maior para o mês de dezembro (56%), seguido pelos meses de 

novembro e janeiro (54% cada) na região sudeste. 

Deve-se ressaltar que o preenchimento das ocorrências por tipo de 

evento pelos responsáveis pode ser uma tarefa difícil quanto à diferenciação 

da tipologia e classificação dos eventos; e os registros de deslizamentos, 

enxurradas, inundações e alagamentos podem representar na prática 

diferentes conceitos aos atribuídos neste trabalho. 

Além disso, é importante destacar que os casos de desastres 

considerados neste trabalho correspondem apenas aos registrados 

oficialmente na Defesa Civil, sem considerar os casos que foram perdidos 

anteriormente ao projeto de digitalização e de criação do Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais (maior banco de dados acerca de desastres naturais do 

país) e sem considerar também os casos de desastres que aconteceram e 

nunca foram contabilizados. Isso aponta que a influência da ZCAS na 

ocorrência de desastres naturais pode ser ainda maior do que a quantificada. 

Para reduzir os danos relacionados à eventos de precipitação extrema, é 

preciso investir em estudos meteorológicos e buscar meios de prevenção 

desses desastres com planejamento de ações e suporte adequado para as 

situações adversas, tais como serviços de acionamento de alarmes em casos 

de emergência para alertar as populações que vivem em áreas de risco, além 

da instalação de pluviômetros em locais vulneráveis. Estas são medidas 

preventivas que podem salvar vidas e reduzir o impacto causado pelas chuvas 

intensas. 

Sugere-se para trabalhos futuros a atualização da pesquisa para o ano 

de 2017, além da realização de um projeto aprofundado considerando os 

dados dos desastres associados à ZCAS, como: número de óbitos, 

desabrigados, desalojados e prejuízos econômicos para incrementar a ênfase 

social de maneira quantificada. Recomenda-se também associar os desastres 

à ZCAS considerando a ocorrência de outros fenômenos relevantes, tal como a 
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influência do ENOS. Propõe-se, ainda, a associação dos dias sem atuação da 

ZCAS com a vulnerabilidade da região Sudeste em relação à seca, com 

eventos de incêndios e queimadas.  
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