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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é associar a ocorrência de eventos climáticos extremos, tais como 

tormentas severas, Zona de Convergência de Umidade, Zona de Convergência do Atlântico Sul 

e aquecimento local a inundações e deslizamentos que ocorreram na região Sudeste brasileira, 

provocando problemas sociais e econômicos, nesta região. Para tanto foram utilizados dados 

pluviométricos da área de estudo, buscando-se entender a dinâmica das chuvas associadas ao 

período de ocorrência desses eventos. Foram selecionados dados pluviais com base no site da 

Agência Nacional de Água, que possibilitarão esse estudo, levando-se em conta a distribuição 

espacial e temporal dessa variável. A princípio foi realizada uma estatística descritiva da chuva, 

para caracterizar o padrão e a dinâmica a ela associada. Basicamente se trabalhará com o 

período de primavera e verão, que é o período de ocorrência de eventos pluviométricos 

marcados, com intensas chuvas concentradas em curto espaço de tempo.  

INTRODUÇÃO 

Toda sociedade, toda cultura, cria um determinado conceito de natureza, ao mesmo tempo 

em que estabelece e institui suas relações sociais. A relação sociedade-natureza, como é 

concebida por determinada sociedade, serve de suporte para ela produzir e se reproduzir. 

Segundo Gonçalves (1989): 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que 

seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na 

verdade criado e instituído pelos homens. Constitui um dos pilares através do qual os 

homens erguem as suas relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, 

a sua cultura (1989, p. 23). 

 



Em nossa sociedade, a natureza se define como aquilo que se opõe à cultura, sendo esta 

tomada como algo superior e que conseguiu controlar e dominar a natureza. A separação entre 

homem e natureza é uma característica do chamado pensamento ocidental, que tem como base 

as filosofias grega e romana, mas, que se afirmou a partir do imaginário iluminista. Entretanto, os 

filósofos pré-socráticos interpretavam o homem (pólis) como sendo uma extensão da natureza 

que, por sua vez, era entendida a partir da relação com deuses, sendo esses, parte integrante da 

natureza. 

A ciência moderna, fortemente influenciada pelo universo mecanicista de Newton e pelo 

método cartesiano, entende a natureza como um objeto, “O sujeito – homem – dispondo do 

domínio de método científico poderá ter acesso aos mistérios da natureza e, assim, tornar-se 

senhor e possuidor desta, utilizando-a para os fins que desejar”, (GONÇALVES, 1989, p.41).  

Sendo assim, ao longo da história, o homem evolui de uma submissão e aceitação fatalista 

dos fenômenos da natureza para uma visão equivocada de dominação da mesma. Portanto, “[...] 

para a efetiva prevenção dos fenômenos naturais, as leis da natureza devem ser respeitadas, ou 

seja, estes fenômenos devem ser conhecidos quanto à sua ocorrência, mecanismos e medidas 

de prevenção”, (TOMINAGA, 2009, p. 11). 

O clima é um dos mais importantes componentes do ambiente natural, pois os processos 

atmosféricos influenciam de maneira direta a biosfera, hidrosfera e litosfera. Os processos 

geomorfológicos, a formação dos solos, o crescimento e desenvolvimento das plantas e 

organismos, incluindo o homem, são influenciados pelo clima, (AYOADE, 2007). 

A maioria dos desastres no Brasil (mais de 80 %) está associada às instabilidades 

atmosféricas severas, que são responsáveis pelo desencadeamento de inundações, vendavais, 

tornados, granizos e escorregamentos. De acordo com Tavares,  

[...] A precipitação pluviométrica, ou chuva, tem sido o elemento do clima que 

provoca as transformações mais rápidas na paisagem no meio tropical e subtropical, 

sobretudo durante o verão, em episódios de chuvas concentradas (chuvas intensas 

ou aguaceiros), que ocorrem anualmente. Não raras vezes resultam em tragédias, 

principalmente nas grandes cidades e zona costeira. (2012, p. 120). 

 

Desastre natural é o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre 

um sistema social causando sérios danos e prejuízos que excedem a capacidade dos afetados 

em conviver com o impacto, (BUSTAMANTE, 2010). Enchentes, inundações, escorregamentos 

ou deslizamentos, desmoronamentos e corridas de massa são fenômenos naturais fortemente 



influenciados pelas características regionais como clima, rocha, solo, relevo e uso e ocupação do 

solo pelo homem. Quando esses fenômenos ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, 

causam danos materiais e humanos. Essa combinação é chamada de desastre natural.  

Nas décadas de 50 e 60, o Brasil viveu o auge da explosão demográfica, sendo que neste 

período intensificou o processo de industrialização e isso resultou em uma urbanização em ritmo 

intenso, em especial na região Sudeste, com migrações de outras regiões do país. É a partir da 

ampliação das cidades, com a ocupação de áreas geomorfologicamente vulneráveis pela 

população de baixo poder econômico, que ocorrem a intensificação e o aumento no número de 

pessoas que residem em áreas de risco e vulneráveis a desastres naturais. 

 Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento considerável na freqüência anual de 

desastres naturais em todo o globo. A média de desastres ocorridos na década de 70 foi de 90 

eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90. Dentre os principais 

fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o mundo cita-se: o 

crescimento populacional, a segregação sócio-espacial (aumento das favelas e bolsões de 

pobreza), a acumulação de capital em áreas de risco (ocupação da zona costeira), o avanço das 

telecomunicações (registro e disseminação de informações) e as mudanças climáticas globais 

(MARCELINO et al. 2006). Pesquisas tem mostrado que o aumento dos desastres se dá a partir 

da década de 50 em todo o mundo, e, no Brasil principalmente, pois foi nesse período que o país 

ainda se encontrava em constante industrialização.  

Na região Sudeste do Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais 

estão relacionados às chuvas intensas, que provocam inundação/enchente e escorregamento de 

solo e/ou rocha, (TOMINAGA, 2009).  

Os escorregamentos são movimentos de massa que transportam grande quantidade de 

solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente pela ação da gravidade e, que, fazem parte de 

um importante processo natural que atua na dinâmica das vertentes, associado à evolução 

geomorfológica de áreas serranas (encostas). De acordo com Bigarella,  

 As condições que favorecem os movimentos de massa dependem 

principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente (forma topográfica), 

do regime de chuvas (em especial os episódios pluviais intensos), da perda de 

vegetação e da atividade antrópica, bem como pela existência de espessos mantos 

de intemperismo, além da presença de níveis ou faixas impermeáveis que atuam 

como planos de deslizamentos (2007, p. 1026). 

 



 A pluviosidade, portanto é um importante fator condicionante dos escorregamentos. A 

ocupação desordenada das encostas de regiões serranas tem provocado um grande aumento 

de desastres naturais desta ordem. 

Inundação e enchente são eventos naturais que ocorrem, com determinada freqüência, às 

margens do curso d’água e são intensificados por chuvas fortes e rápidas ou chuvas de longa 

duração. As inundações estão relacionadas com a quantidade e a intensidade das chuvas 

(SOUZA, 1998 apud TOMINAGA et. al. 2009). As inundações ocorrem em função da intensidade 

e distribuição da precipitação pluvial, da taxa de infiltração e saturação do solo e das 

características geomorfológicas da bacia de drenagem. A ocupação desordenada de planícies 

de inundação, associada com a impermeabilização do solo, a retificação e o assoreamento dos 

cursos d’água tem intensificado desastres naturais deste tipo. 

Associado as intensas precipitações pluviais que ocorre na região Sudeste, durante as 

estações de primavera-verão, tem-se as Zonas, tanto de Convergência de Umidade, quanto de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) como principais fenômenos atmosféricos responsáveis 

pelo transporte de vapor de água da região amazônica para o sudeste brasileiro, nesta época do 

ano. A atuação das ZCAS intensifica o processo de convecção sobre esta região brasileira, o 

qual favorecerá a alimentação dos seus corpos hídricos, o abastecimento urbano e a geração de 

energia elétrica. Por outro lado a intensificação das chuvas, devido à permanência dessas faixas 

de nebulosidade por vários dias, poderá afetar outros locais da região. Esses intensos e 

contínuos episódios pluviais podem prejudicar principalmente a população de baixa renda 

residente nos grandes centros urbanos como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, pois 

ao se fixarem nas encostas de morros e em planícies aluviais, onde o preço dos terrenos é mais 

baixo, essa população fica sujeita aos movimentos de massa e enchentes, (MALVESTIO, 2010). 

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) são fenômenos que ocorrem nas estações de primavera e de verão e que tem como 

principal característica a persistência de uma faixa de nebulosidade e com forte atividade 

convectiva.  Devido a sua persistência de alguns dias, exerce um papel preponderante no regime 

das chuvas na região atuante, acarretando altos índices pluviométricos, que provocam desastres 

sobre Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente, acarretando prejuízos econômicos nesses 

períodos. Outros eventos como tornados também têm ocasionado danos a população, não 

sendo, no entanto, tão regular como as ZCOU e ZCAS. Um evento ocorrido, em 2004, provocou 

a morte de catador de cana de açúcar em Palmital, São Paulo. No passado recente um evento 

em Ribeirão Preto provocou prejuízos nesse município, bem como, mais recentemente em 



Indaiatuba, um intenso tornado, que se deslocou pelo entorno da cidade também provocou 

danos e prejuízos nessa região. 

Além disso, eventos El Niño-Oscilação Sul, de marcada magnitude pode intensificar as 

chuvas nas regiões Sul e Sudeste, principalmente em São Paulo e na metade sul de Minas 

Gerais. 

Os principais desastres naturais da região Sudeste são causados pela associação entre o 

crescimento desordenado da população, que têm significativa parcela da população pobre 

residindo nas encostas dos morros e em áreas de inundação dos rios, associado com o alto 

volume de chuva no verão intensificados pela ZCAS. 

Conforme dados do EM-DAT (2007), ocorreram 150 registros de desastres no período 1900-

2006. Do total ocorrido, 84 % foram computados a partir da década 70, demonstrando um 

aumento considerável de desastres nas últimas décadas. Como consequência foram 

contabilizados 8.183 vítimas fatais e um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de dólares.  

Os tipos de desastres mais frequentes foram as inundações, representadas pelas graduais e 

bruscas, com 59 % dos registros, seguidas pelos escorregamentos (14 %). A maioria dos 

desastres no Brasil (mais de 80 %) está associada às instabilidades atmosféricas severas, que 

são responsáveis pelo desencadeamento de inundações, vendavais, tornados, granizos e 

escorregamentos. Esses desastres são fenômenos súbitos e violentos que causam grande 

mortandade e destruição, pois não há tempo para as pessoas procurarem abrigos ou salvarem 

parte dos bens existentes em suas casas.  Com relação à distribuição espacial, mais de 60 % 

dos casos ocorreram nas regiões Sudeste e Sul. Uma vez que, as áreas de favela, os bolsões de 

pobreza e a falta de planejamento urbano estão presentes na maioria das cidades brasileiras. 

Nessas regiões as instabilidades atmosféricas são frequentes devido à passagem de frentes 

frias no inverno, da ocorrência de complexos convectivos de mesoescala na primavera e da 

formação dos sistemas convectivos no verão, que desencadeiam as chuvas intensas e 

concentradas para essa estação, (MONTEIRO e FURTADO, 1995; SANTANNA NETO, 1995; 

SILVA DIAS, 1996; MARCELINO, 2003). 

As inundações bruscas ocorrem associadas a elevados índices de precipitação (> 25 m/h) e 

são altamente perigosas e destrutivas, (DOSWELL et al. 1996; MARCELINO et al. 2004). Em 

virtude do aumento dos dias de precipitações intensas, somado aos desmatamentos de 

encostas, a ocupação das planícies de inundação, ao assoreamento dos rios e a 

impermeabilização urbana (asfaltamento de ruas, construções, por exemplo), as inundações 



bruscas em áreas urbanizadas se tornarão num dos principais problemas ambientais que as 

regiões Sul e Sudeste do Brasil terão que enfrentar para as próximas décadas. Por isso, é 

necessário, em caráter de urgência, o estabelecimento de medidas preventivas que possam 

minimizar as consequências deste fenômeno, visando sempre à diminuição do número de 

pessoas afetadas e vitimadas. 

 Portanto, conhecer as características do regime pluviométrico é um dos principais 

determinantes para a gestão de um território, pois a conservação ou preservação de recursos; a 

melhor forma de ocupação; a execução de obras; os tipos de atividades sócio econômicas que 

podem ser praticadas em um determinado lugar; e a prevenção de desastres depende 

exclusivamente dos processos climáticos.  

Caracterização da região Sudeste 

Localizada entres as coordenadas 14º a 25ºS e 39º a 51ºW e formada pelos Estados de 

Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) a região Sudeste 

do Brasil tem uma área de 927.286,6 km² (equivalente a 10,86 % do território nacional). Sua 

população é de 80.364.410 (42,13 % da população brasileira) com uma densidade demográfica 

de 86,92 hab/Km² (IBGE). 

Situa-se no Planalto Atlântico e contém as unidades geomorfológicas da Serra da 

Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço onde predomina a forma típica dos “mares de morros”. 

O relevo planáltico também é um facilitador para o grande potencial hídrico da região. A 

maior usina é a de Urupungá (localizada no rio Paraná). A região Sudeste também concentra as 

nascentes das bacias do rio São Francisco e do rio Paraná (dois importantes rios da hidrografia 

do Brasil). 

A vegetação nativa (mata Atlântica) cedeu lugar, durante o processo histórico de 

colonialismo até os dias atuais, a plantação de café e cana de açúcar. Em Minas Gerais ainda se 

encontra a vegetação do tipo cerrado e no norte do estado (vale do rio São Francisco) a 

Caatinga. 

Em virtude de estar na zona de transição das regiões de clima semi-árido e úmido e 

também pela diversidade de relevo, vegetação e material de origem apresenta uma grande 

variedade de solos. Predominam quatro grandes áreas de solo: região semiárida; faixa litorânea, 

área montanhosa e planaltos de origem sedimentar (LEPSCH, 2002). 



A diversidade climática da região Sudeste pode ser agrupada em três grandes 

conjuntos. O primeiro grupo caracteriza-se por climas quentes, subdivididos em cinco variações 

em função da distribuição pluvial: dos super úmidos (sem estação seca) aos semiáridos (com até 

seis meses secos), localizados basicamente no norte do estado de Minas Gerais, Triângulo 

Mineiro, oeste e norte paulista, litoral e norte fluminense, além de praticamente todo território 

capixaba, à exceção da região serrana. O segundo grupo, denominado de subquente apresenta 

temperaturas médias ligeiramente inferiores, pelo efeito da altitude, mas com características 

pluviométricas semelhantes, variando do super úmido até áreas com quatro a cinco meses 

secos, localizados principalmente no centro-sul mineiro e centro-oeste paulista. O terceiro grupo, 

caracterizado por área de altitudes dominando principalmente os estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo, com temperaturas amenas ao longo do ano. 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi analisar a chuva na primavera e verão associado a 

ocorrência de eventos climáticos extremos, tais como escorregamento, inundação e desastre em 

áreas urbanas da região de estudo. 

MATERIAL E MÉTODO 

 Foram analisadas as chuvas na área de estudo, com base em dados da Agência 

Nacional de Água (ANA), no período de 1970 a 2010. Os dados foram analisados em escala 

diária e mensal.  

 

 

 
Figura 1 - Localização dos postos pluviométricos da região Sudeste. 
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A enchente de 1979 foi uma das maiores enchentes registradas no Vale do rio Doce e 

em parte do Espírito Santo. Várias cidades importantes foram prejudicadas. Os estragos foram 

tantos que houve uma grande repercussão mundial. A enchente foi causada pelo grande 

acúmulo de chuva entre o final de janeiro e início de fevereiro de 1979 em toda bacia do rio 

Doce. Em consequência da intensa chuva do período de 26/01 a 02/02/1979, ocorreram 42 

óbitos e por volta de 10 mil pessoas ficaram desalojadas. Na Figura 2 pode-se observar a 

distribuição de chuvas em toda a região Sudeste, para o período de 26 de janeiro a 2 de 

fevereiro de 1979. Nesse período ocorreu uma ZCAS intensa, provocando chuvas em grande 

parte dessa região. Pode-se observar chuvas de 250 mm, aproximadamente, na área de 

ocorrência desse desastre citado acima. 

 

 
Figura 2 - Chuvas na região Sudeste no período de 26/01 a 02/02/1979. 

 

No estado do Rio de Janeiro no período de 22/12 a 24/12/2001 foram registrados 43 

mortes em decorrência da intensa chuva que atingiu a região. Petrópolis foi o município que mais 

sofreu com os desastres contabilizando 28 mortos. O município também teve a interrupção da 

circulação de veículos na BR-040, estrada de acesso à capital Rio de Janeiro, Figura 3. Em três 

dias choveu mais de 80 mm no Rio de Janeiro (isolinhas a leste do mapa). Desta maneira 

evidencia-se que os meses de primavera e verão (outubro a março) são os períodos onde a 

defesa civil de cada município deve estar alerta, considerando que as chuvas são as principais 

responsáveis por ocorrência de eventos extremos, na área de estudo. 
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Figura 3 - Chuvas na região Sudeste no período de 22/12 a 24/12/2001. 

 

 

 
Figura 4 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de Rio Piracicaba-MG no ano de 1979. 

 

 
Figura 5 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de Morro do Pilar-MG no ano de 1979. 

 

Em 1979, Minas Gerais teve uma das piores enchentes de sua história. Após mais de 35 

dias de chuva, em janeiro e fevereiro, 246 pessoas morreram e 37 cidades ficaram ilhadas, 
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deixando milhares de desabrigados. Nas Figuras 4 e 5 tem-se a estrutura da chuva, 

mensalmente e pode-se observar que chove mais em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. 

Esses são meses de maior intensidade de radiação solar, o que provoca forte aquecimento 

localizado e a introdução de umidade proveniente da Amazônia através da ZCOU e ZCAS. 

Associado a essa umidade os sistemas frontais e a orografia forçam esse ar quente e úmido a 

ascender, provocando chuvas intensas na região Sudeste. 

 

 
Figura 6 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de Rio Claro-RJ no ano de 1988. 

 

 
Figura 7 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de Três Rios-RJ no ano de 1988. 

 

 Um dos maiores desastres naturais registrado no estado de Rio de Janeiro foi no ano de 

1988, quando chuvas intensas no mês de fevereiro fizeram com que houvesse vários 

deslizamentos e enchentes no estado e que resultaram na morte de 277 pessoas e mais de 2 mil 

pessoas ficassem desalojadas. 
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Figura 8 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de São Luiz do Paraitinga-SP no ano de 

2009. 
 

 
Figura 9 - Evolução temporal (mensal) da chuva no município de São Luiz do Paraitinga-SP no ano de 

2010. 
 

 O mês de dezembro de 2009 e janeiro de 2010 no estado de São Paulo também foram 

marcados pela destruição provocada por enchentes e deslizamentos. A cidade de São Luiz do 

Paraitinga foi devastada pela cheia do rio Paraitinga, que destruiu boa parte do patrimônio 

histórico local. Não houve mortos. A cidade decretou calamidade pública, a exemplo de Cunha, 

onde seis pessoas morreram. A chuva também provocou mortes na Grande São Paulo. De 1º de 

dezembro de 2009 a 31 de março de 2010 foram contabilizadas 78 mortes relacionadas com os 

temporais, segundo a Defesa Civil do estado. A ocorrência de frente fria, advecção de ar úmido 

do oceano Atlântico e ZCAS foi o que acabou provocando uma concentração maior de chuvas 

nos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010 nesta região, Figura 8 e 9. 
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CONCLUSÃO 

Com os eventos escolhidos para esta análise é possível detectar a associação entre 

dinâmicas climáticas e eventos de deslizamentos, escorregamentos ou inundações, na área de 

estudo, que afetam milhares de pessoas causando mortes ou destruindo suas habitações. 
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