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Resumo:  
 
A sucessão de eventos meteorológicos extremos tem impactado toda comunidade global, 
sendo fonte principal dos desastres naturais. No Brasil a ocorrência de eventos extremos está 
aumentando gradativamente nos últimos anos, principalmente os de origem atmosférica. 
Segundo a ONU, uma das maiores catástrofes climáticas mundiais e do país, aconteceu na 
Região Serrana do Rio de Janeiro no verão de 2011. Atuam nesta área distintos mecanismos 
climáticos, com a penetração de sistemas frontais frios de sul, massas tropicais marítimas de 
leste-nordeste e correntes do interior de norte-noroeste (ZCAS). Fenômenos de grande escala, 
como o El Niño e La Niña, impactam também a região. Além disso, a topografia, a configuração 
e a disposição da Serra do Mar são importantes para a compreensão das características 
climáticas da região. O projeto tem como objetivo a identificação de sinais de anomalias de 
precipitação na Região Serrana do Rio de Janeiro nas últimas décadas e estabelecer 
diferenças entre eventos de precipitação normal e intensa associados à incursão de Sistemas 
Frontais, formação de ZCAS e ação de eventos ENSO. São utilizados dados pluviométricos de 
estações meteorológicas das cidades de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis do período 
1971-2010. Dentre as três cidades analisadas, Nova Friburgo apresenta um maior volume 
pluviométrico, com valores de precipitação máxima superiores a 100 mm em todo o período e 
uma tendência de elevação a partir da década de 1990. Petrópolis e Teresópolis também 
apresentam tendência de elevação na década de 2000, porém menos acentuada. Mesmo com 
a variabilidade interanual da precipitação, com a estação chuvosa de outubro a março e a 
estação mais seca durante o inverno, os meses de maior precipitação apresentaram maiores 
valores no decorrer das décadas, principalmente em Nova Friburgo. Nesta cidade, o percentual 
de participação das precipitações acumuladas superiores a 100 mm em 24h passou a ocupar 
mais de 20% do total na década de 2000. Petrópolis e Teresópolis, ainda que possuam valores 
totais menores que Nova Friburgo, apresentaram também aumento das precipitações na 
década de 2000 com relação à média do período 1971-2000 (trinta anos). Nova Friburgo 
apresentou maior freqüência de dias com precipitações acima de 100 mm, no entanto, 
Petrópolis e Teresópolis tiveram mais notificações de Situações de Emergência junto a Defesa 
Civil. Eventos de grande pluviosidade associados com Situações de Emergência foram 
evidenciados com o aumento gradativo da precipitação em três a quatro dias antes do máximo 
acumulado em 24 horas, o que favorece o desencadeamento de eventos impactantes às 
populações, tais como inundações e movimentos de massas. Eventos de grande pluviosidade 
contínua em um espaço de três a quatro dias geralmente estão associados à ação da Zona de 
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), atuante no verão e associada ao sistema de Monções 
Sul Americanas. No entanto, esses eventos estão aumentando em freqüência e em valores 
pluviométricos, tanto nos totais mensais como nas máximas acumuladas em 24 horas, o que 
eleva os casos de decretação de Situações de Emergência e de Calamidade Pública, como o 
de Janeiro de 2011, em que mais de 1000 pessoas perderam a vida na região, além de perdas 
patrimoniais e econômicas. 
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