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RESUMO 

 

 

A GÊNESE DOS EVENTOS TORNÁDICOS NO CORREDOR SUL-AMERICANO 

 

  

 

AUTORA: Amanda Comassetto Iensse 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Cássio Arthur Wollmann 

 

 
 

A América do Sul desde o seu descobrimento é palco de grandes lutas, Portugal e Espanha guerreavam 

constantemente por essa porção de terra. Mas não só há lutas na terra, como também na atmosfera, pois 

a constante chegada de massas de ar e a formação de correntes perturbadas nessa região a tornou o 

corredor de tornados da América do Sul. Visando contribuir com os estudos de tornados, buscou-se 

compreender a gênese desses eventos no corredor Sul-Americano. Para atender aos objetivos, foi 

construído um banco de dados a partir dos registros confirmados e em Excel foram identificados o 

município e a data de ocorrência. Foram identificados pelas cartas sinóticas e espacializados com auxílio 

do ArcGIS 10.22 os sistemas atmosféricos. Posteriormente, os registros foram espacializados quanto a 

sua hipsometria e clima. Por último, realizou-se a comparação entre 3 mapas (mapa de densidade de 

tornados, mapa de ameaça de tornados e mapa de densidade populacional). Os resultados mostraram 

que houve um crescimento dos registros a partir da década de 1990, sobretudo no ano de 2006 onde a 

América do Sul encontrava-se sobre a influência de La Niña fraca. Constatou-se que o sistema 

atmosférico com maior participação de registro, foi a FPA devido sua capacidade de proporcionar 

gradientes de pressão facilitando a formação de tempo severo. O mapa de tipo climático também foi 

construído no ArcGIS 10.5 com base cartográfica de Köppen (1931), e mostrou que 77 % dos eventos 

ocorreram no tipo de clima Cfa. Por fim, ao comprarar os mapas de densidade populacional, densidade 

de tornados e densidade de ameaça, conclui-se que a maior parte dos registros se encontram onde há 

maior população, corroborando o mapa de MCCARTHY; SCHAEFER (2004), exceto no interior do 

Brasil.Concluiu-se que os resultados dessa pesquisa, buscaram auxiliar na compreensão dos registros 

dos tornados no Corredor Sul-Americano. Entretanto, apesar de ser um assunto complexo de trabalhar, 

é uma área fértil para pesquisas pela quantidade de registros nos últimos anos e a crescente divulgação 

da possibilidade de ocorrência pelos meios de comunicação. 
 

Palavras-chave: Eventos tornadicos, Gênese, Corredor Sul-Americano, Densidade. 
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ABSTRACT 

 

 

THE GENESIS OF TORNDIC EVENTS IN THE SOUTH AMERICAN CORRIDOR 

 

 

 
AUTHOR: Amanda Comassetto Iensse 

ADVISOR: Prof. Dr. Cássio Arthur Wollmann 

 

 
South America since its discovery is the scene of great fights, Portugal and Spain were constantly 

fighting for this portion of land. But not only are there fights on earth as well as in the atmosphere, as 

the constant arrival of air masses and the formation of disturbed currents in this region made it the 

tornado corridor of South America. In order to contribute to the studies of tornados, if you understand 

the genesis of these events in the South American corridor. To meet the objectives, a database was 

constructed from the confirmed records and in Excel the municipality and the date of occurrence were 

identified. The atmospheric systems were identified by synoptic charts and spatial with the aid of 

ArcGIS 10.22. Subsequently, the records were spatialized as to their hypsometry and climate. Finally, a 

comparison was made between 3 maps (tornado density map, tornado threat map and population density 

map). The results showed that there was a growth of the records from the 1990s, especially in the year 

of 2006, where South America was under the influence of La Niña weak. It was found that the 

atmospheric system with the highest participation of record, was the FPA due to its ability to provide 

pressure gradients facilitating the formation of severe weather. The climate-type map was also 

constructed in ArcGIS 10.5 with Köppen cartographic base (1931), and showed that 77% of events 

occurred in the Cfa climate type. Finally, when buying the maps of population density, density of 

tornados and density of threat, it is concluded that most of the registers are where there is bigger 

population, corroborating the map of MCCARTHY; SCHAEFER (2004), except in the interior of 

Brazil. It was concluded that the results of this research, sought to assist in the understanding of tornado 

records in the South American Corridor. However, although it is a complex subject to work on, it is a 

fertile area for searching for the number of records in recent years and the increasing dissemination of 

the possibility of occurrence by the media. 

 
Keywords: Tornadics events, Genesis, South American Corridor, Density. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A América do Sul desde o seu descobrimento é palco de grandes lutas, Portugal e 

Espanha guerreavam constantemente por essa porção de terra. Mas não só há lutas na terra, 

como também na atmosfera, pois a constante chegada de massas de ar e a formação de correntes 

perturbadas nessa região a tornou o corredor de tornados da América do Sul. 

 Os tornados são fenômenos atmosféricos extremos e intensos, quando atingem alguma 

área habitada ou com certo valor econômico, acaba por causar grandes transtornos e em casos 

mais extremos, vítimas. Tornados representam ameaça potencial para atividades importantes 

como aviação, agricultura, transmissão e distribuição de energia elétrica (NASCIMENTO, 

2005). 

A dinâmica da atmosfera faz parte das manifestações da natureza e ocorrerá com ou sem 

a presença do homem, e suas consequências podem variar. A preocupação maior a cerca desses 

fenômenos naturais é quando resulta em vítimas fatais e com o aumento da população seja 

urbana ou rural, tais eventos acabam por serem registrados mais frequentemente. 

Há alguns anos a crença era de que os tornados só ocorriam na América do Norte, na 

Alameda dos Tornados, uma área de grande extensão no meio oeste dos Estados Unidos. Apesar 

dos Estados Unidos registrar o maior número de tornados tocando o solo anualmente, os 

tornados já foram testemunhados em todos os continentes, exceto Antártida. O primeiro registro 

de tornado na América do Norte, foi no México em 1521, já na Europa o primeiro tornado foi 

registrado no ano de 1054 na Irlanda, ainda na Europa há o registro do primeiro tornado de 

intensidade F5 na Escala Fujita, sendo registrado na Alemanha em 1764. (NOAA, 2016) 

Na América do Sul, o corredor dos tornados compreende os países Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai. No Brasil o primeiro evento tornádico registrado, foi em 1975 cerca de 5 

km da base aérea de Santa Maria no Rio Grande do Sul e foi caracterizado como nuvem funil, 

pois não tocou o solo.  

A área de estudo é o ponto de encontro de sistemas atmosféricos de origem polar e 

tropical, propiciando a formação de correntes perturbadas que geralmente estão associadas as 

chuvas fortes, tempestades com granizo e eventualmente tornados. Além disso, nos últimos 15 

anos foram registrados 63 tornados só no estado do Rio Grande do Sul. O crescimento no 

registro desses eventos deve-se principalmente ao fato do avanço tecnológico e ao crescimento 

da população. Alguns estudos tratando de tornados já foram publicados no Brasil, por Lima 

(1982), Silva Dias e Grammelsbacher (1991), Massambani et al. (1992), Nechet (2002), 
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Marcelino (2004), Reckziegel (2007), Rodrigues (2011) e Candido (2012), Bertoni (2013) e 

Iensse (2015).  

Visando contribuir com os estudos de tornados no corredor Sul-Americano, buscou-se 

responder as seguintes questões: Quais são os sistemas atmosféricos que influenciam a 

formação de tornados na área de estudo? Quais são as altitudes de maiores registros de 

tornados?  

Com as leituras realizadas e a construção de base teórica-metodológica sobre os a 

climatologia dos tornados, além do conhecimento na área de estudo, buscou-se compreender a 

gênese dos eventos tornádicos no corredor Sul-Americano, dessa forma, atendeu-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Construir e analisar o banco de dados de eventos tornádicos no período de 1957 a 2018; 

 Analisar a circulação atmosférica resultante em eventos tornádicos da área de estudo de 

1957 a 2018;  

 Correlacionar os eventos tornádicos com os fatores geográficos de hipsometria e clima; 

 Comparar o mapa de densidade demográfica da área de estudo com o mapa de registros 

e o mapa de ameaça de tornados. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área selecionada para a pesquisa corresponde ao Corredor de tornados da América do 

Sul ou preferencialmente usado por Candido (2012) o termo “polígono dos tornados” por se 

tratar de uma área poligonal pouco alongada. O Polígono dos tornados (Figura 1) corresponde 

ao centro-sul do Brasil e os seguintes países: Argentina, Paraguai, Uruguai e uma pequena área 

da Bolívia. O recorte espacial da área, localiza-se entre as latitudes 20ºS e 40ºS e entre as 

longitudes 60ºW e 40ºW proposto por Candido (2009) ainda se salienta que a posição latitudinal 

e relevo dessa área, favorecem o embate de diferentes sistemas atmosféricos que por vezes 

resultam em eventos tornádicos.  

Figura 1 – Polígono de tornados na América do Sul. 

 

Fonte: Candido, 2009. 
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2.1 ASPECTOS FÍSICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Ao estudar uma porção do espaço geográfico, torna-se importante o conhecimento de 

seus aspectos físicos como a geologia que da sustentação para todas as unidades 

geomorfológicas. A área de estudo possui uma geologia complexa, possuindo rochas vulcânicas 

da formação Serra Geral associadas à Bacia do Paraná e rochas areníticas da formação 

Botucatu. Também são encontradas rochas sedimentares antigas no Rio Grande do Sul, 

provenientes da denudação do escudo-Sul-riograndense, já o escudo-Sul-riograndense é 

formado basicamente por rochas cristalinas (BREUNIG; PAZ; ROBAINA, 2003).  

A porção mais oeste da área de estudo é conhecida como Bacia Chaco-Paraná, sendo 

essa separada pelo Alto de Assunção, levando o nome de Planícia Chacopampeana. É coberta 

por sedimentação quaternária advindo dos Andes e a cobertura sedimentar ocorre até a costa 

Atlântica (CHEBLI et. al., 1999). 

Em relação a hipsometria do terreno na área de estudo, nota-se que 70% encontra-se 

entre 50 m e 200 m de altitude e 30% da área de estudo possuem altitudes maiores que 200 m 

ficando restrita a Serra Geral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Planalto Meridional, no 

Brasil. A figura 2 mostra a área de estudo com suas respectivas altitudes evidenciando que 

grande parte dos polígonos dos tornados encontra-se em baixas altitudes e preferencialmente 

em extensas áreas planas. 

 

Figura 2 – Polígono dos tornados e suas respectivas altitudes. 

 

Fonte: Adapt. de Atlas Escolar do IBGE, 2017.  
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Um dos principais aspectos envolvidos na caracterização geográfica vem a ser a 

distribuição dos biomas da região por estar intimamente ligados ao clima do lugar. No que diz 

respeito ao quadro biogeográfico da área de estudo, pode-se salientar dois grandes biomas a 

Mata Atlântica e o Pampa além de um pequeno Bioma presente na fronteira do Brasil com a 

Argentina que são os campos inundados (wetlands) (GARDI et al, 2014).  

De acordo com IBGE (2004) a Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações 

florestais (Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional 

Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas associados como as restingas, manguezais e 

campos de altitude. O Bioma da Mata Atlântica se estende por toda costa sudeste e parte da 

costa sul do Brasil, leste do Paraguai e parte da província de Misiones na Argentina.  

No Brasil o Bioma Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma 

área de 176.496 km² (IBGE, 2004). Isto corresponde a 63% do território estadual e a 2% do 

território brasileiro, o Pampa também está presente em parte da Argentina e ocorre em 

praticamente todo Paraguai e Uruguai. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras 

a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural 

associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam pelo predomínio 

dos campos nativos, mas há também a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de 

pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos (IBGE, 2004). 

O Bioma Pampa Temperado, que é caracterizado por acumulação de sedimentos 

modernos não consolidados, que separa os antigos escudos geológicos de Guiana-Brasil do 

sistema Andino ocorre em grande parte da Argentina e na tríplice fronteira entre Uruguai e 

Brasil e Argentina (GARDI, et. al., 2014). 

Outro pequeno bioma são os campos inundados ou wetlands que inclui uma grande 

variedade de ecossistemas no centro norte da Argentina, na província de Corrientes. Conhecido 

como Esteros de Iberá, seus lagos e lagoas são grandes bacias rasas que tem uma parte drenada 

para o Rio Paraná e outra às mais de 800 espécies de plantas catalogadas. Em geral, existe uma 

forte relação entre características de drenagem de superfície e subsuperfície e heterogeneidade 

ambiental interna de cada unidade. Deste modo, cada zona úmida fornece habitat, recursos e 

funções alternativas para a região e para as diferentes espécies biológicas presentes, incluindo 

o ser humano. Por ser inundado regularmente, o solo fica saturado e desprovido de oxigênio 

resultando em um ecossistema híbrido aquático e terrestre (BERNADRES, 1998; GARDI, et 

al, 2014). 

Para melhor compreensão da distribuição dos biomas na área de estudo, buscou-se uma 

imagem que os ilustrasse. Dessa forma, a figura 3 sintetiza os biomas descritos anteriormente.  
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Figura 3 – Polígono dos tornados e seus biomas. 

 

Fonte: Adapt. de Atlas dos solos da América Latina e Caribe, 2014. 

 

A hidrografia da área de estudo faz parte do sistema fluvial do Rio da Prata (Figura 4), 

um dos maiores do mundo e se estende por cinco países a América do Sul. Com uma extensão 

de 3.107.000 km² o sistema constitui-se por três grandes unidades hidrográficas, sendo elas: 

Rios Paraná, Paraguai e Uruguai (VAINE, 1994). Além da abundância em águas superficiais, 

a Bacia também compreende um dos maiores aquíferos do mundo, o Guaraní que cobre uma 

área de 1,2 milhão de km².  
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Figura 4 – Sistema Fluvial do Rio da Prata 

 

Fonte: Adapt. de Kmusser, 2010. 
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2.2 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO E ASPECTOS HUMANOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

No período colonial, a Bacia do Rio da Prata foi teatro de acirradas competições entre 

os interesses coloniais dos Reinos de Portugal e da Espanha, que procuravam conquistar e 

colonizar a região. Nessas lutas, o Uruguai passou diversas vezes das mãos espanholas para as 

portuguesas e vice-versa, entre os séculos XVII e XIX. Do lado português (assim como do lado 

espanhol) o processo de conquista não se devia apenas à ação particular dos colonizados, mas 

estava articulado aos interesses geopolíticos da coroa, que planejava, intervinha e promovia a 

conquista de territórios na Bacia do Prata. Em 1676, os portugueses fundaram Laguna na atual 

costa do estado de Santa Catarina, e, em 1680, a Nova Colônia de Sacramento. (ANZAI; 

MARTINS, 2008). 

A historiografia da ocupação da área de estudo é marcada por várias disputas de terras. 

Enquanto os colonos paulistas exploravam os rebanhos, aprisionavam ameríndios, também com 

o objetivo de abastecer um mercado interno em expansão, os fluminenses buscavam consolidar 

um porto comercial no extremo sul da América portuguesa e desenvolver contrabando com os 

colonos espanhóis, particularmente através de Buenos Aires. Bem mais ao norte da Colônia de 

Sacramento, na parte mais central da América do Sul, alguns fatores facilitaram a colonização 

portuguesa. A Guerra de Sucessão Espanhola, que ocorreu entre 1701 e 1714, diminuiu as ações 

colonizadoras dos castelhanos na América e os impediu de colocar em prática uma estratégia 

de conquistas dos territórios a leste das suas minas de prata. (ROSA, 2006). 

Costa (2003) comenta que outros fatores permitiram entender a ocupação desse 

território: 

Os Evuevi-Payaguá eram um povo da família linguística Mbayá-Guaikurú, também 

oriunda do Chaco. (...). Na chegada dos europeus, já estavam na bacia hidrográfica do 

Paraguai e se subdividiam em dois grupos intertribais, os Siacuá e os Sigaeco, que 

habitavam a parte sul, e os Serigué, os que ocupavam as terras inundáveis do Alto 

Paraguai. (COSTA, 2003, p. 89). 

 

Os Mbayá-Guaikurú, após a conquista da província dos Itatins, tornaram-se senhores de 

um vasto território no vale do Paraguai, o que se configurou em uma conquista ameríndia entre 

as conquistas ibéricas, subjugando vários povos e aliando-se com outros. 

Completando mais uma etapa dessa ocupação, não podem ficar de fora, os fatos que 

contam a história da Companhia de Jesus, que teve um papel muito importante no quadro de 

povoação da área de estudo. O Tratado de Madri em 1750 estabeleceu que a Colônia de 

Sacramento passaria a pertencer a Espanha e a região dos Sete Povos das Missões pertenceria 
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a Portugal. Em 1777 o Tratado de Santo Ildefonso estabelceu a devolução de uma parte dos 

Sete Povos à Espanha e a devolução do atual estado do Rio Grande do Sul à Portugal.  

A figura 5 mostra os limites dos tratados de Tordesilhas, Madri e Santo Ildefonso, além 

da localização dos Sete povos e Colônia de Sacramento. 

 

Figura 5 – Limites dos Tratados de Tordesilhas, Tratado de Madri, Tratado de Santo Ildefonso. 

 

Fonte: Editora Positivo, 2015. 

 

As fontes consultadas demonstram uma ativa presença dos jesuítas no território a partir 

de 1740. Este é o caso das viagens de Thomas Falkner, que percorreu a zona central da pampa 

buenairense entre 1746- 1749, do Padre Strobel, que viajou pela região que compreende 

atualmente a cidade de Mar del Plata, entre 1746-1747, do jesuíta José Cardiel, que viajou pelos 

territórios da atual Bahía Blanca, e do Padre Quiroga que, junto a Strobel e Cardiel, 

empreendeu, em 1745, a primeira “expedição científica” pela Patagônia. 

Sem dúvida, e tal como salienta Pratt (1997), estas viagens e seus relatos respondem a 

uma nova visão sobre o mundo não europeu, para a qual os jesuítas não estiveram alheios. A 

Companhia de Jesus, apesar de reconhecer as dificuldades que o ambiente rural apresentava 

não se furtou de cumprir aquilo que acreditava ser seu papel. Às vezes não havia lugares o 



23 
 

  

suficiente para abrigar todos os fiéis que saíam de seus povoados para assistir as missas, mas 

mesmo assim realizavam as missões campestres, batismos, confissões, matrimônios.  

Neste sentido, devem ser tomados em conta os variados propósitos que motivaram as 

viagens dos missionários jesuítas, como também importa destacar quem eram os destinatários 

de seus diários ou de suas crônicas de viagem. Muitos destes sacerdotes percorrem e exploram 

o território desde meados do século XVIII, no contexto de uma Europa que se lançava para as 

primeiras “expedições científicas” e em direção a uma nova “consciência planetária”.  

Entre as temáticas que retiveram a atenção dos jesuítas viajantes, se encontram, em 

primeiro lugar, as descrições geográficas, de forma que seus detalhados informes, escritos e 

gravuras têm ajudado a ajustar a cartografia existente sobre o continente. Em tais descrições é 

possível encontrar características geológicas, medidas de latitudes e longitudes, condições 

climáticas, observações da paisagem, meio ambiente, flora, fauna, etc. Em segundo lugar, 

aparecem as referências específicas sobre os aborígines que habitavam as regiões que 

visitavam. Além disto, encontram-se aí importantes apreciações sobre a forma de vida, não 

apenas dos aborígenes, mas também dos colonos que habitavam nas cidades e nas áreas rurais. 

Outro viajante também passou pela área de estudo, ele - Sait-Hilaire, fez uma longa 

viagem observando os aspectos físicos e os descrevendo: 

  

Tenho observado frequentemente em minhas viagens o quanto é poderosa a 

influiência do clima. Ela se manifesta até nos animais, pois na zona tórrida, os cães 

latem menos, são tímidos, fogem à menor ameaça; ao contrário, nesta capitania, 

ladram muito e, constantemente, perseguem os transeuntes com audácia e obstinação 

(SAINT-HILAIRE, 2002 p. 103). 

 

A área de estudo ainda era palco de grandes lutas no Sec. XIX, com a guerra da 

Cisplatina 1825 a 1828 pela posse da Província Cisplatina, atual Uruguai. Ainda no Século XIX 

aconteceu a Guerra do Paraguai 1864 a 1870 sendo o maior conflito armado internacional na 

América do Sul, entre Paraguai e a Tríplice Aliança (Uruguai, Argentina e Brasil) 

(DORATIOTO, et. al. 2012). 

A região composta pelos países Argentina, Chile, Uruguai, Sul do Brasil, Paraguai e 

Bolívia é chamada de Conesul e a união desses países ficaram mais evidentes em 1991 com a 

criação do bloco econômico Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O MERCOSUL nasceu 

em 1985, mas oficializou-se somente em 1991 com o Tratado de Assunção (DORATIOTO, 

ibid., 2012). As terras com grandes vazios demográficos na área de estudo, principalmente 

Argentina, Uruguai e sul do Brasil, testemunharam um crescimento populacional maciço e de 

certa forma, transformaram-se em sociedades semelhantes a outras de imigração como Estados 
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Unidos e Canadá. O quadro 01 mostra o numero de imigrantes europeus para alguns países 

Americanos. 

 

Quadro 01 - Imigrantes europeus para America de 1820 a 1932. 

EUA ARG CAN BR Cuba URU MEX Chile 

32.564.000 6.501.000 5.073,00 4.361.000 1.394.000 713.000 270.000 90.000 

Fonte: MOYA, 1998. 

 

Nas Américas, muito mais imigrantes se dirigiram aos Estados Unidos do que à América 

Latina, como mostra o quadro 01. Para melhor demonstração da população na área de estudo, 

optou-se por usar um mapa (Figura 6) de densidade populacional do Conesul. 

 

Figura 6 – Representação da densidade populacional hab/km² do Conesul. 

 

Fonte: Adapt. De Fattori, 2007. 

Alguns historiadores tomaram esta diferença como prova da maior atratividade da 

América do Norte sobre a América Latina, alegando que esta última região permaneceu por um 

tempo na instabilidade política, pobreza e xenofobia durante o século XIX (MOYA, 1998). 

Fausto (2000) coloca que o rápido desenvolvimento nas Américas está baseado grandemente 

nos imigrantes estrangeiros e as condições locais de trabalho determinaram os fluxos e seus 

finais de sucesso.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 AS ESCALAS DO CLIMA 

 

Para a compreensão de um fenômeno geográfico, torna-se necessário atribuir uma escala 

para melhor avaliar o que será estudado. Com os fenômenos relacionados à dinâmica da 

atmosfera não é diferente, pois eles ocorrem em algum espaço e dura algum tempo.  

O fenômeno climático é constituído por um conjunto de elementos de naturezas diversas 

e que convivem ao mesmo tempo no mesmo espaço, em regime de trocas energéticas recíprocas 

e interdependentes. (RIBEIRO, 1993). Dessa forma torna-se imprescindível a compreensão das 

variáveis atmosféricas consideradas em cada estudo, RIBEIRO (op. cit.) ainda salienta que se 

deve corresponder a uma abordagem específica com a coerência entre a duração e a extensão 

do fenômeno. 

As escalas em climatologia são consideradas desde a mais superior próxima ao nível 

planetário, até as escalas inferiores, bem próximas aos indivíduos da Terra. De acordo com 

Ayoade (2003), podem-se apresentar três níveis: o nível macroclimático, o nível mesoclimático 

e o nível microclimático. A macroclimatologia está relacionada com os aspectos dos climas de 

amplas áreas da Terra e com os movimentos atmosféricos em larga escala Ayoade (op. cit.). 

O nível mesoclimático, está relacionado com a energia disponível para o processo de 

evaporação e geração dos campos de pressão com as feições do meio terrestre. Para Ayoade 

(op. cit.) a mesoclimatologia está preocupada com o estudo do clima em áreas relativamente 

pequenas, entre 10 a 100 quilômetros de largura, por exemplo, o estudo do clima urbano e dos 

sistemas climáticos locais severos tais como tornados e temporais. O nível microclimático 

como sugere o nome, está relacionado com locais relativamente pequenos com menos de 100 

metros de extensão e com o clima próximo a superfície (AYOADE, 2003; RIBEIRO, 1990). 

Além dos níveis apresentados, existem também ordens de grandeza ao trabalhar a 

climatologia de certa porção do espaço, tais como: clima zonal, clima regional, clima local, 

topoclima e microclima. 

Na escala zonal, que compreende a circulação geral da atmosfera, destacando a Zona de 

Convergência Intertropical, aos cinturões de altas pressões nas altitudes médias, as zonas 

ciclônicas polares, a oscilação sul associada ao El Niño e ainda a circulação monçônica. A 

zonalidade é produzida pela distribuição latitudinal da radiação solar e seus fenômenos 

apresentam extensão horizontal de 1000 e 5000 quilômetros e na vertical abrangem toda a 

atmosfera (RIBEIRO, 1990). 
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O clima Regional, por sua vez pode ser confundido com uma região política brasileira, 

contudo, o clima regional dentro de um clima zonal, deve-se as perturbações na circulação geral 

da atmosfera como a continentalidade, maritimidade, altitudes e as correntes marinhas por 

exemplo. Ribeiro (1993) ainda destaca que as perturbações na circulação primária, geram 

perturbações sinóticas, que criam centros de ação intermediários como algumas massas de ar e 

frentes que se revelam através de sistemas de circulação atmosférica. 

Oliver; Fairbridge (1987) indicam que a configuração do terreno, o tipo de solo e sua 

cobertura vegetal são considerados como feições da localidade e são verificadas pequenas 

mudanças no tempo, determinando o clima que predomina em determinado lugar (clima local), 

da ordem de centenas de quilômetros quadrados, e pode ser chamado de clima local. Além 

disso, a influência da superfície da Terra pode ser vista como ativa na modificação da circulação 

regional. Smith (1975) exemplifica quando uma montanha gera uma ampla circulação interna, 

sobrepujando o direcionamento térmico do vento; em oposição aos efeitos passivos, tal como a 

topografia introduzindo o efeito mecânico nas correntes de ar que transitam através das 

montanhas. 

O Topoclima, conceito introduzido por Thorntwaite (1953 apud SMITH, 1975) é uma 

derivação do clima local sendo identificadas alterações no terreno nas diversas fases da 

exposição à radiação solar. Ribeiro (1990) aponta que “as diferenças de exposição introduzem 

grandes contrastes entre as vertentes numa mesma latitude e altitude. No Centro Sul do Brasil 

são conhecidas as vertentes noruegas, voltadas para o sul e as soalheiras, voltadas para o norte; 

estas muito mais valorizadas, tanto para as edificações como para a agricultura. 

A restrição na escala temporal acima de 24 horas, porque a maior parte dos topoclimas 

mostram seu melhor desenvolvimento sob condições de calmaria acompanhando um forte 

balanço de radiação positivo ou negativo (SMITH, 1975). 

Por fim, o microclima, de acordo com Ribeiro (1993) vem a ser o nível escalar mais 

próximo dos indivíduos e define-se através das trocas gasosas e energéticas entre as feições ou 

estruturas particularizadas como os animais, as plantas e os objetos. Monteiro (1976) afirma 

que indiscutivelmente, o termo sobre o qual recai a maior variedade e imprecisão de usos é 

aquele de microclima avaliando que existe muita controvérsia a respeito de seus limites. Para 

Pedelaborde (1959) o microclima é resultante de condições muito particulares da circulação 

junto ao solo, no interior de uma formação vegetal ou de um grupamento urbano. 

As escalas do clima variam temporalmente e espacialmente e podem ser observadas na 

Figura 7. 
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Figura 7 – Representação das escalas temporais e espaciais do Clima. 

 

Fonte: Adapt. The COMET Program - UCAR, 2017. 

 

A compreensão das escalas em climatologia é de suma importância, pois auxilia ao 

alcance dos objetivos da pesquisa e torna-se uma ferramenta imprescindível para o recorte 

espacial a ser estudado. Para estudar a gênese dos tornados no corredor Sul-Americano, 

utilizou-se dados de nível sinótico (Clima Regional), ou seja, massas de ares que estabilizam e 

correntes perturbadas que instabilizam a circulação geral (Clima Zonal) da atmosfera. Por outro 

lado, os tornados não podem ser identificados a partir de cartas sinóticas pois são eventos que 

necessitam de radares doppler que medem a reflectibilidade por energia de micro-ondas, e uma 

vez medida a reflectibilidade é possível identificar e medir a estrutura de tempestades próxima 

ao radar, onde o tornado poderá ser identificado apenas 15 minutos antes de tocar o solo.  

Conforme NOAA (2017) quando um radar Doppler detecta uma corrente ascendente de 

grande rotação que ocorre dentro de uma supercélula, é chamado de mesociclone (Mesoclima). 

O mesociclone é geralmente 2-6 km no diâmetro, e é muito maior do que o tornado que pode 
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se tornar dentro dele. Portanto, essa pesquisa trabalhou com vários tipos de escalas do clima, 

tanto espaciais quanto temporais, as espacionais são: Regional, Meso e microclimáticas.  Os 

tornados são eventos atmosféricos complexos e dependem da harmonia de várias escalas 

climáticas para a sua ocorrência, além disso, frisa-se que os eventos tornádicos ocorrem por 

uma sequência de de fatores desde a escala zonal até a microescala. 

 

 

3.2 CENTROS DE AÇÃO DA AMÉRICA DO SUL 

 

A América do Sul possui vários sistemas atmosféricos atuantes durante o ano inteiro. 

Altas e baixas pressões com várias origens e influências atingem o continente sul-americano, 

proporcionando muitos tipos de tempo, regimes de chuvas e diversas temperaturas. Aliado a 

atmosfera, alguns elementos geográficos estão associados ao clima, resultando na classificação 

do clima da América do Sul, sendo que na área de estudo de acordo com Köppen (1931) o clima 

se classifica majoritariamente como: Cfa, Cfb e Cfc.  

A Alameda dos Tornados nos Estados Unidos da América (EUA) possui de acordo com 

Köpeen (1931) a classificação Cfa em sua maior parte, onde abrange os Estados com maior 

número de tornados tocando o solo durante o ano como: Oklahoma, Mississipi e Arkansas. A 

figura 8 apresenta a síntese da classificação de Köppen para a América do Norte e na área de 

estudo. 
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Figura 8 – Classificação Climática de Köppen para a América com destaque para Alameda dos 

tornados no Estados Unidos e Corredor Sul-Americano. 

 

Fonte: Adapt. de Köppen, 1931 

 

São sete os centros de ação que atuam na América do Sul e entre eles são cinco positivos 

e dois negativos: Anticiclone dos Açores, Anticiclone da Amazônia ou Doldrums, Anticiclone 

Semifixo do Atlântico Sul, Anticiclone Semifixo do Pacífico e Anticiclone Migratório Polar 

são os centros de ação positivos. Depressão do Chaco e Depressão dos 60º graus de Latitude 
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Sul são os centros de ação negativos. A figura 9 apresenta os centros de ação atuantes na 

América do sul. 

 

Figura 9 – Centros de ação atuantes na América do Sul com o polígono dos tornados em 

destaque. 

 

Fonte: Adapt. de MONTEIRO, 1963. 
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Dos centros de ação que se destacam para a área de estudo, o Anticiclone Migratório 

Polar (AMP) que se origina do acumulo de ar frio em latitudes polares (60ºS) sobre o Oceano 

Pacífico é um dos principais sistemas. Possui ar frio e estável e migra constantemente para o 

continente, sendo assim o principal responsável pela formação dos tipos de tempo da Região 

Sul, em virtude da atuação de Massas Polares e da ação das Frentes Frias (MONTEIRO, 1963). 

De acordo com Sartori (2003) o Anticiclone Tropical Atlântico (ATA) localizado no 

Atlântico Sul, tem atuação na área de estudo relacionada à Massa Tropical Atlântica que 

favorece o tempo estável e quando se interioriza no continente acaba por perder umidade e 

tornar-se mais quente. É importante salientar que alguns estudos clássicos como Nimer (1971) 

Monteiro (1968; 1973) demonstram que apesar da estabilidade favorecida por essa massa de ar, 

por vezes as barreiras orográficas presente no continente podem ocasionar chuvas pela ascensão 

forçada do ar. 

Massa Tropical Continental (MTC) é caracterizada por temperaturas altas, pressão 

atmosférica baixa e ventos de intensidades variáveis, ainda salientam que podem ocorrer 

instabilidades tropicais. Essa situação atmosférica acontece devido à individualização da 

depressão do Chaco como um centro de baixas pressões de origem térmica. Dessa forma, no 

verão esse sistema atrai para o interior do continente o ar quente e úmido dos centros 

anticiclonais que o circundam, sendo eles o anticiclone semifixo do Atlântico e o centro de ação 

da Amazônia com maior deslocamento em direção ao sul.  

No inverno a situação inverte-se e a depressão do Chaco, acaba por atrair o anticiclone 

migratório Polar Pacífico que extravasa a cordilheira dos Andes e propaga o ar polar em direção 

ao norte até as baixas latitudes do continente Sul-americano, esta situação é responsável pelos 

episódios de friagem. Ao atingir o continente Sul-Americano, a MPA subdivide-se em dois 

grandes ramos (Massa Polar Atlântica e Massa Polar Pacífica) pela influência da Cordilheira 

dos Andes, a MPA adentra o continente a leste, e as ondulações da frente polar Atlântica 

aproveitam a calha natural que compõe o relevo regional para o seu deslocamento (SARTORI, 

2003; MENDONÇA, 2007). 

Alguns centros de ação que não possuem atuação direta sobre a área de estudo serão 

salientados posteriormente, pois possuem atuação secundária, mas importantes para a 

individualização dos tipos de tempo no continente. 
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3.3 CORRENTES PERTURBADAS 

 

Os sistemas que perturbam a circulação geral da atmosfera são chamados de correntes 

perturbadas e atuam numa escala regional. As correntes perturbadas de acordo com sua região 

de origem e deslocamento podem ser de norte, leste, oeste e sul.  

Na área de estudo, atuam apenas as correntes perturbadas de sul e de oeste e podem ser 

observadas na figura 10. 

 

Figura 10 – Correntes perturbadas na área de estudo. 

 

Fonte: Adapt. NIMER, 1979. 
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A Frente Polar Atlântica (FPA) tem origem no contato da MPA com outra massa de ar 

de temperatura mais elevada. O seu processo de formação (frontogênese) acontece entre os 30ºS 

e 60ºS de latitude, porém a sua intensificação pode ocorrer em zonas de 23ºS de latitude.  A 

FPA domina na área de estudo na gênese das chuvas em relação as Instabilidades tropicais. 

Nesse sentido, Monteiro (1963) avaliou que durante o outono, a FPA começa a se tornar mais 

frequente, em virtude do resfriamento no hemisfério sul.  

Na primavera, os fluxos de origem intertropical tendem a aumentar seu valor de 

frequência na região pelo enfraquecimento da intensidade dos fluxos polares, motivado pela 

redução dos gradientes térmicos latitudinais e pelo aquecimento do Hemisfério (SARTORI, 

2003). O enfraquecimento do gradiente de temperatura entre as massas de ar e a divergência de 

ar na circulação atmosférica regional assegura a dissipação ou desaparecimento (frontólise) da 

FPA. A FPA possui comportamento sazonal, portanto sua trajetória depende da estação do ano 

podendo ser observada na figura 11. 

 

Figura 11 – Posição da Frente Polar durante o inverno e o verão na América do Sul com 

destaque na área de estudo. 

 

Fonte: Adapt. de MONTEIRO, 1963. 
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No sul do Brasil, a distribuição mensal de chuvas é bastante uniforme, porém com alta 

variabilidade diária associada, principalmente, devido a passagem de sistemas frontais pela 

região e aos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), que se formam nessa região e 

entre o Nordeste da Argentina e Paraguai. 

Os ciclones frontais ou extratopicais estão associadas as frentes e também podem ser 

chamados de depressões frontais. Ferreira (2006) coloca que o desenvolvimento de um ciclone 

frontal possui quatro estágios, sendo eles: nuvem folha, vírgula invertida aberta, oclusão e 

dissipação (Figura 12). 

 

Figura 12 – Desenvolvimento de um ciclone frontal. 

 

Fonte: Adapt de Bjerknes; Solberg, 1922. 

 

O termo ciclone é usado para fazer referência aos sistemas de tempo com movimento 

circulatório associado às áreas de baixa pressão na superfície (PETTERSSEN, 1956). Os 

ciclones extratopicais são formados ao longo de uma linha de descontinuidade, chamada de 

frente polar, que separa uma massa de ar polar mais densa de outra menos densa de origem 

tropical (BJERKNES; SOLBERG, 1922). Piva (2001) identificou a rápida intensificação de um 

ciclone devido á influência de fluxo de calor sensível e principalmente de calor latente na 

superfície no estágio de intensificação. Em determinadas ocasiões, quando efeitos de 

instabilidade baroclínica associam-se aos da costa leste dos continentes, a intensificação dos 

ciclones pode ser acelerada e acentuada (GAN; RAO 1994; SELUCHI 1995).  

Na América do Sul vários autores analisaram o comportamento dos Ciclones em 

especial os costeiros, entre os autores destacam-se Hessling (1923), Taljaard (1967) e Saraiva 

(1996). A área de estudo é atingida por altas e baixas pressões transientes, como aponta Sleiman 
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(2008) e essas, muitas vezes, estão associadas à passagem de ciclones extratropicais. Entre duas 

massas de ar com pressões altas, existe sempre uma zona de baixa pressão que constitui uma 

descontinuidade para qual convergem os ventos das duas massas de ar ou das altas pressões.  

Na descontinuidade, os ventos convergentes ou ciclônicos estão associados à 

instabilidade atmosférica com tempo instável e geralmente chuvoso. (NIMER, 1990). Os 

ciclones frontais ou extratropicais também possuem um papel importante no que diz respeito à 

ocorrência dos processos convectivos em escalas menores, como as linhas de instabilidades, 

dos quais são provenientes além dos movimentos verticais intensos criados por processos 

subsinóticos (ZIEGLER; RASMUSSEN, 1998). Desta forma, verifica-se a existência de uma 

forte associação entre o desenvolvimento de intensas atividades convectivas e os ciclones 

extratropicais os quais podem favorecer os eventos tornádicos (SCOFIELD, 1990). 

 

3.4 COMPLEXOS CONVECTIVOS DE MESOESCALA 

 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) são constituídos por um aglomerado 

de nuvens convectivas e que apresentam área com contínua precipitação, que pode ser 

parcialmente estratiforme e parcialmente convectiva, possuem formas variadas (HOUZE, 

1993). A convecção possui uma característica marcante, sendo ela a sua organização em 

diversas escalas espaciais. Silva Dias (1996) comenta que os sistemas convectivos de 

mesoescala o qual os CCMs estão inseridos, são responsáveis pela maior parte da precipitação 

nos trópicos e nas latitudes médias.  

Os CCMs começaram a aparecer na literatura com o artigo de Maddox (1980), 

introduzindo a primeira definição, levando em consideração seu tamanho, sua forma e seu 

tempo de vida. Maddox (op. cit) definiu os CCMs baseado em imagens de satélite no 

infravermelho e características internas das nuvens podendo ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Definição de um complexo convectivo de mesoescala. 

Critério Características Físicas 

Tamanho A: Camada de nuvens de temperatura de brilho no infravermelho 

continuamente ≤ -32°C com área ≥ 100000 Km2 

B: No interior da região definida acima deve haver nuvens frias com 

temperatura ≤ -52°C e com área ≥ 50000 Km2 

Duração As definições de tamanho A e B devem ser observadas por um período ≥ 

6 horas. 

Máxima 

extensão 

A camada de nuvens frias contínuas (com temperatura ≤ -32°C) atinge o 

maior tamanho. 

Forma A excentricidade (eixo menor/eixo maior) ≥ 0,7 no momento de 
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maior extensão 

Inicio Ocorre quando as definições de tamanho A e B são inicialmente 

observadas 

Termino Ocorre quando as definições de tamanho A e B não são mais 

observadas 
Fonte: Adaptado de Maddox, 1980. 

 

A gênese de um CCM ocorre no final da tarde e início da noite, quando as primeiras 

células convectivas se desenvolvem em um determinado local com condições favoráveis, ainda 

podem chegar a sua máxima extensão durante a manhã e dissipando-se por volta do meio dia 

(DIAS, et. al., 2009, VELASCO; FRITSCH, 1987). 

Foram identificadas influências de condições sinóticas na formação dos CCMs na 

América do Sul, nos quais as características marcantes foram à atuação simultânea entre Jatos 

de Baixos Níveis (JBN) e Jatos de Altos Níveis (JAN). (GUEDES, 1885; CAVALCANTI, 

1982; VELASCO; FRITSCH, 1987).  

Para Silva Dias (1996) a Cordilheira dos Andes exerce papel fundamental para o ciclo 

de vida dos CCMs, principalmente pelo ciclo diurno do JBN e o escoamento catabático1 

atuando como combustível para a convecção. 

Viana et. al. (2009) analisaram e identificaram no Rio Grande do Sul, 22 eventos de 

CCMs no trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2003 que desencadearam 90 

ocorrências pelo tempo severo associado. É importante salientar que de acordo com Bonati; 

Rao (1987) os CCMs podem evoluir para vórtices ciclônicos, durante as primeiras seis horas se 

apresentando como CCM e posteriormente adquirindo forma de vírgula caracterizando o 

ciclone, podendo persistir por mais de 48 horas, sendo estas, condições que podem levar a 

formação de eventos tornádicos.Salienta-se ainda que os eventos tornádicos registrados em 

associação aos CCM’s ocorrem principalmente durante a noite e são muito destrutíveis, 

podendo ser observados apenas a destruição no dia seguinte. 

Brooks et al. (2003) em um estudo de climatologia de tempestades severas, baseado em 

sondagens derivadas de campos de reanálise, compararam o sul do Brasil e o nordeste da 

Argentina com a região central dos Estados Unidos em termos de número deocorrência de 

tempo severo, colocando o Corredor Sul-Americano como o segundo lugar com maior 

ocorrência de tempestades severas. 

Ainda, Carlson et al. (1983) documentou as condições associadas ao desenvolvimento 

de supercélulas e Houze et al. (1990) mostraram a tendência de tempestades sobre as Grandes 

                                                           
1  Ar de alta densidade que desce das montanhas ou colinas pela ação da gravidade. 
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Planícies se desenvolverem em sistemas convectivos de mesoescala (SCM) com linhas 

principais de intensa convecção e precipitação estratiforme de arrasto. Além disso, os autores 

identificaram que tanto o centro dos Estados Unidos quanto o sudeste da América do Sul têm 

um grande número de CCM’s satisfazendo os critérios de Maddox (1980) para serem 

classificados como tais. Por fim, Maddox (1979) coloca que a região possui tempestades com 

núcleos convectivos largos possuem uma forte rotação de cisalhamento do vento em sentido 

anti-horário com a altura, o que tem sido associado com supercélulas tornadic em outras regiões 

do mundo. 

 

3.5 OS TORNADOS NO CORREDOR SUL-AMERICANO E ESTUDOS DE CASO 

 

Durante muitos anos, a definição mais amplamente aceita de um tornado foi encontrada, 

entre outras fontes, no Glossário de Meteorologia Huschke (1959), caracterizando um tornado 

como uma coluna de ar de rotação violenta, pendente de uma nuvem de cumulonimbos, e quase 

sempre observável como uma "nuvem de funil". Porém essa edição não falava sobre a entrada 

da coluna de ar rotativa em contato com a superfície. No entanto, a próxima edição do Glossário 

Glickman (2000) corrigiu esse descuido, caracterizando-o como uma coluna de ar que roda 

violentamente, em contato com o solo, pendente de uma nuvem cumulonimbos, ou embaixo de 

uma nuvem cupuliformes, e muitas vezes (mas nem sempre) é visível como uma nuvem de 

funil. 

Os tornados são eventos meteorológicos extremos e perigosos, principalmente quando 

atingem áreas habitadas ou com valores econômicos. As definições acerca dos tornados são 

amplas na literatura, apesar de convergirem para o mesmo significado. 

Stull (2000) define tornado como um fenômeno originado a partir de uma vorticidade 

horizontal na baixa troposfera, próxima a superfície, ao se intensificarem inclinam-se para a 

posição vertical devido às correntes ascendentes de ar. Essa coluna de ar formada pela parte 

inferior de um tornado é chamada de vórtice, e costuma ter a cor escura por causa do pó que 

aspira do solo e pode apresentar uma névoa esbranquiçada pelas gotículas de água em 

suspensão, mas também pode ser invisível (CANDIDO, 2012). 

Conforme Ayoade (2003) o calor latente contido no vapor d’água é importante fonte de 

energia para a circulação atmosférica e para o desenvolvimento de perturbações atmosféricas. 

Candido (op. cit.) analisa que quanto mais úmido o local, maior a quantidade de vapor 

condensado, o que permite inferir que este seja um dos motivos pelos quais muitos dos tornados 

em território brasileiro não possam ser visualizados.  Candido (2012, p. 25) avalia que: 
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Os tornados são formados pela redução súbita na pressão em certos pontos do sistema 

convectivo. Tal alteração na pressão está relacionada ao grande desenvolvimento 

vertical desse sistema, que é capaz de gerar intensa turbulência no interior das nuvens. 

O resfriamento súbito de alguns setores da célula convectiva também tem papel 

fundamental na redução da pressão atmosférica. Com isso, o ar presente no entorno é 

atraído e passa a girar ao redor desse núcleo onde a pressão é inferior, adquirindo a 

forma de cone, típica desse fenômeno meteorológico. Antes de tocar o solo, essa 

formação recebe o nome de nuvem funil. Após o contato com o chão, considera-se o 

evento como um tornado.  

 

 

Os tornados derivam de nuvens chamadas Cumulonimbos (Cb), tais eventos 

normalmente são decorrentes de nuvens de elevado desenvolvimento vertical e intensa 

turbulência interna (Fujita; Pearson, 1973) apesar de estar próxima a superfície terrestre, pode 

chegar a níveis muito altos na atmosfera, até o topo da troposfera (Figura 13).  

 

Figura 13 – Dinâmica de uma supercélula tornádica. 

 

Fonte: GeoCosta, 2015.  

 

Essas nuvens por acumular muita energia interna, às vezes causam ventos fortes, 

precipitação, relâmpagos e granizo aparecendo isoladas, mas quando atingem seu máximo de 

desenvolvimento, podem vir a ser uma supercélula com uma tempestade tornádica, embora 

alguns tornados possam ter origem em sistemas frontais, sem a presença de supercélulas 

(WAKIMOTO; WILSON, 1989).  
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Deve-se salientar que nem toda nuvem de tempestade apresenta tornados, mas qualquer 

formação de origem convectiva ou frontal que apresente condições propícias ao 

desenvolvimento de tornados é chamada de tempestade tornádica (ALLABY, 2004). Para o 

desenvolvimento da tempestade é necessária à mudança na direção dos ventos bem como o 

aumento da velocidade, dessa forma cria-se uma tendência de rotação horizontal na baixa 

troposfera. Essa mudança chama-se cisalhamento do vento e permite que o ar ascendente passe 

da posição horizontal para a posição vertical. A formação da área de rotação possui o 

comprimento de 4 a 6 km e corresponde a extensão da tempestade que são fortes e violentas 

A intensidade dos tornados é medida pela Escala Fujita (EF), esta escala foi 

desenvolvida pelo Dr. Tetsuya Theodore Fujita, em 1971, da Universidade de Chicago do 

centro de previsão de tempestades severas. Ao contrário do que se pensa a escala Fujita não 

mede os tornados pela velocidade dos ventos nele envolvidos ou seu tamanho, mas mede de 

acordo com os danos que o Tornado causou (FUJITA, 1971). 

A Tabela 2 mostra a Escala Fujita, sendo a classificação F0 os tornados que provocam 

danos mais leves, e o F5 consideram-se os tornados que provocam incríveis danos. 

 

Tabela 2 – Escala Fujita – Intensidade dos tornados. 

Classificação Categoria Velocidade dos 

ventos (km/h) 

Danos provocados 

F0 Fraco 65 - 116 Leves 

F1 Fraco 119 - 177 Moderados 

F2 Forte 180 - 249 Consideráveis 

F3 Forte 252 - 332 Severos 

F4 Violento 335 - 418 Devastadores 

F5 Violento 421 - 512 Incríveis 

Fonte: Adaptado de Fujita (1971). 

 

No sul da América do Sul, encontra-se o corredor de tornados das América do Sul, ou 

como Candido (2012) chama “Polígono dos tornados”. Em uma discussão sobre a ocorrência 

dos tornados no mundo, as regiões da Figura 14 se mostram mais favoráveis, onde destaca-se 

Sul e Sudeste do Brasil e sudeste do Paraguai, com alta ameaça de tornados. 
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Figura 14 – Mapa de ameaça tornádica na América do Sul. 

 

Fonte: MCCARTHY; SCHAEFER, 2004. 

 

Os tornados estão presentes em várias partes do mundo, de acordo com National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), (2016) os EUA, a Austrália, Europa, 

África, Ásia e América do Sul têm registros desse evento atmosférico, incluindo Nova Zelândia 

que registra uma média de 20 tornados por ano. Ao se falar de concentração de fenômenos, os 

lugares com maior ocorrência são EUA, América do Sul e Bangladesh, nessa ordem.  

Os estudos acerca dos fenômenos de tornados nos EUA são vastos devido à quantidade 

de eventos registrados ao longo do ano, com uma média de 1200 tornados tocando o solo 

(touchdown). Por ser um país onde os registros de tornados são muito grandes, criou-se um 

apelido “Tornado Alley” ou Alameda dos tornados para região onde esses eventos ocorrem. Os 

EUA é a região do planeta mais propícia para a formação de tornados (GRAZULIS, 2001; 

LINDOP, 2003; ALLABY, 2004). 

A Alameda dos Tornados possui os elementos essenciais para sua formação com o 

encontro do ar quente e seco, ar quente e úmido e o ar frio juntamente com a corrente do jato 

podendo ser observado na figura 15. 
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Figura 15 – Alameda dos tornados nos EUA. 

 

Fonte: Adaptação de tornadosfacts.net 

 

Samaras (2010) analisou um episódio de tornado no estado do Colorado – EUA em 29 

de maio de 2008 onde foi possível coletar dados dentro do fenômeno. Muitos estudos são 

realizados anualmente a fim de compreender os processos da tornadogênese com um número 

considerável de registros entre fotos e filmagens, porém pouco dado se tem sobre a 

termodinâmica dos eventos (SAMARAS, 2010). 

Estudos observacionais demonstraram que o fluxo descendente de flanco que rodeia ou 

cerca os tornados possuem propriedades especialmente importantes durante todo o seu ciclo de 

vida, tendo um papel importante no desenvolvimento, intensificação, manutenção e diminuição 

da rotação próxima à superfície (LESLIE; SMITH 1978, DAVIES-JONES; BROOKS 1993; 

ADLERMAN ET AL. 1999; DAVIES-JONES ET AI, 2001; MARKOWSKI 2002; 

MARKOWSKI ET AL, 2003, 2008). 

A metodologia para o estudo do tornado no Colorado foi baseada em trabalho de campo 

sendo necessárias sondas termodinâmicas, mesonet que é uma estação meteorológica 

automática para estudos de eventos em mesoescala e datalogers para a aquisição dos dados 

(Figura 16).  
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Figura 16 – Estação meteorológica Mesonet 

 

Fonte: NOAA, 2016. 

 

Os estudos sobre tornados na Alemanha demonstram que os eventos não são raros. 

Segundo Dotzek (2001) A climatologia de tornados na Alemanha, usa o banco de dados 

TorDACH pelo menos até o ano 2000. O número total de tornados é 517 e o número de 

relatórios aumentou substancialmente após 1870. O pico dos tornados na Alemanha é no mês 

em julho, e alguns acontecem de novembro a fevereiro (DOTZEK, 2001). 

Além disso, o pico de distribuição diário está no período da tarde e início da noite e 

raramente ocorrem tornados pela manhã. O baixo número de registros de tornados indica que 

talvez apenas um a cada três eventos seja relatado na Alemanha (DOTZEK, 2001). 

Na Argentina os estudos acerca de eventos meteorológicos extremos também são 

substanciais. Brizuela, et. al. (2011) analisam um caso de “Bow-Echo” ou eco em gancho que 

vem a ser assinaturas de tempestades convectivas. A partir das imagens de radar Doppler o 

intuito de investigar melhor em quais condições sinóticas que possibilitam a formação dessas 

tempestades. 

Marcelino et. al. (2003) analisou um episódio de tornado ocorrido no município de 

Abdon Batista no estado de Santa Catarina, Brasil. Para realização da análise do episódio de 
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tornado, Marcelino (op. cit. 2003) utilizou imagens de satélite do GOES – 8 no canal 4 e 

imagens de do Satélite Tropical RainFall Meansuring Mission (TRMM) e reanálises do modelo 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) com auxílios dos softwares GRADS, 

ENVI e EDL. 

Através da sequência de imagens de GOES – 8 Marcelino (2003) identificou que o 

sistema que desencadeou o tornado em Abdon Batista, desenvolveu-se na madrugada do dia 

07/02/1998, atingindo Santa Catarina na manhã do mesmo dia. A partir dos materiais e métodos 

usados para esse estudo, foi verificado que o tornado se formou devido a um Complexo 

Convectivo de Mesoescala (CCM), além de um cavado presente entre os estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, recebendo fluxos de ventos da região Amazônica.   

É importante salientar que esse tipo de sistema convectivo é comum nas regiões que 

compreendem a Argentina e o sul do Brasil, mais especificamente Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Segundo Guedes (1985); Velasco e Fritsch (1987), a principal característica desse 

fenômeno é a presença de um jato em baixos níveis, proveniente da região Amazônica, 

transportando ar quente e úmido para o Sul, como também a presença de jato subtropical de 

oeste em altos níveis. 

Usando dados do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), foi realizado um 

estudo sobre tempestades severas mais intensas ao redor do mundo e elas ocorrem a leste da 

cordilheira dos Andes, principalmente na Argentina, pelo encontro de massas de ar com 

diferentes temperaturas, semelhantes às que ocorrem no meio oeste dos Estados Unidos 

(ZIPSER, 2006). 

 Ambas as circulações foram verificadas no episódio do dia 07/02/1998. 

Por se tratar de um evento atmosférico que se desenvolve com extrema rapidez e em 

muitos casos a noite, ainda é difícil precisar o número exato de eventos. Para tanto, um meio 

de analisar mais profundamente esse tipo de fenômeno é o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) que aparece como uma ferramenta metodológica para análise de tornados.  

Marcelino; Nunes (2006) colocam que o SIG tem sido usado para análises 

meteorológicas e climatológicas em várias partes do mundo. Nos EUA, a adoção dessa 

ferramenta para a visualização das diferentes variáveis meteorológicas na previsão de tempo 

severo tem sido amplamente utilizada nas atividades operacionais do National Weather Service 

(NWS). De acordo com (SHIPLEY, 2005) a maior dificuldade ainda é a padronização do 

formato das extensões dos dados para a interação dentro do SIG. Em um ambiente SIG também 

se pode combinar boletins de tempo, entrando no sistema como polígonos, com imagens de 

satélites, radar, rede de observações de superfície, entre outros. Essa combinação pode fornecer 
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uma visualização da natureza observada e distingui-la da natureza modelada, fundamental para 

a precisão dos resultados (SHIPLEY, 2006). 

O uso do SIG após a passagem de um tornado também é importante associado ao GPS 

para coletar os dados das coordenadas geográficas a fim de descobrir a trajetória percorrida. Ao 

inserir os dados em ambiente SIG podem-se obter ma mapa de perigo e posteriormente gerar 

mapas de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco (MARCELINO; NUNES 2006). 

Para a abordagem geográfica no estudo de tornados, os SIG são bem completos, pois 

dentro do programa existem ferramentas para análises de variáveis físicas e humanas, podendo 

ser compiladas gerando mapas que auxiliem principalmente na prevenção e mitigação dos 

danos provocados por tornados. 

A América do Sul também possui os elementos essenciais para a formação de tornados. 

Existem registros desses eventos desde 1816 que occoreu em Rojas na Argentina e foi 

classificado como F4. No Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, um estudo 

mostrou que entre 2001 e 2015 foram registrados 63 tornados onde 21% dos casos foram 

registrados em altitudes que não ultrapassam os 180 m a nível do mar. Por outro lado, 79% dos 

eventos foram registrados onde a altitude é superior a 361 m, distribuídos no norte do Planalto 

da Bacia do Paraná e no Escudo Sul-Rio-grandense, onde a circulação do ar é facilitada, bem 

como a convecção por se tratar de extensas áreas planas (IENSSE, 2015).  

Ainda no estudo de Iensse (2015) foi identificado que foram dois sistemas atmosféricos 

que influenciaram na formação dos tornados, a Frente Polar Atlântica com e sem ciclogêne que 

somaram 58% dos registros e as Instabilidades Tropicais advindas da Massa Tropical 

Continental com 42% dos registros.  

Ao observar a dinâmica atmosférica regional da área de estudo (Figura 17), notou-se 

grande semelhança com a Alameda dos Tornados no EUA, pois ambas possuem os mesmos 

fatores climáticos que dão origem aos eventos tornádicos. Em especial, observa-se o ar frio 

vindo da patagônia que adrentra o continente sul-americano e encontra-se com o ar quente e 

seco que se origina na Baixa do Chaco que se origina a leste do Andes pela fronótilise da Frente 

Polar Pacífica que ao extravasar a cordilheira sofre dissecação adiabática de acordo com Nimer 

(1989).  
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Figura 17 – Corredor dos tornados da América do Sul e seus sistemas atmosféricos. 

 

 

Org.: Iensse, 2017. 

 

Ao observar a dinâmica atmosférica regional da área de estudo, notou-se grande 

semelhança com a Alameda dos Tornados no EUA, pois ambas possuem os mesmos fatores 

climáticos que dão origem aos eventos tornádicos. Em especial, observa-se o ar frio vindo da 

patagônia que adrentra o continente sul-americano e encontra-se com o ar quente e seco que se 

origina na Baixa do Chaco que se origina a leste do Andes pela fronótilise da Frente Polar 

Pacífica que ao extravasar a cordilheira sofre dissecação adiabática de acordo com Nimer 

(1989).  

Obeserva-se também o ar quente e úmido vindo do oceano originado da Massa Tropical 

Atlântida além da corrente do Jato que atua em alto nível da atmosfera se deslocando de oeste 

para leste colaborando para trocas de energia na atmosfera. Todos os sistemas atmosféricos 

descritos são elementos que proporcionam a dinâmica atmosférica que eventualmente podem 

vir a formar tempestades tornádicas.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atender aos objetivos propostos foram estruturadas algumas etapas. Primeiramente 

foi feito o levantamento teórico a cerca do tornados no Brasil e no mundo, buscando 

compreender o desenvolvimento do fenêmeno e seus locais de ocorrência. Ao observar a 

América do Sul,  buscou-se na literatura as condicionantes geográficas envolvidas em seus 

locais de ocorrência e, dessa forma determinar a área de estudo.  

 

4.1 DEFINIÇÃO TEMPORAL DA PESQUISA E LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

4.1.1 Banco de dados 

 

De acordo com Chaudhuri (1998) as análises dos comportamentos dos dados geram 

informações extremamente úteis para tomada de decisões. Os dados podem ou não gerar 

informações dependendo da forma em que for manipulado, o uso de técnicas e ferramentas para 

analisar de forma inteligente tais dados é necessário para extrair informações e aprimorar o 

conhecimento (FAYYAD, 1996). 

O banco de dados dos tornados foi construído através da coleta de dados divulgados e 

confirmados por canais de meteorologia do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, 

trabalhos acadêmicos publicados e principalmente do site “Pasillo de los tornados – Pasado y 

Presente” 2. O Pasillo de los tornados é um pequeno projeto mantido por meteorologistas 

argentinos e com base de dados de serviços meteorológicos dos quatro países mencionados. 

Buscou-se também notícias de jornais locais de alguns registros incertos para uma melhor 

fidelidade, além de vídeos no site Youtube que mostram o evento e a data. 

Após tratamento dos dados, foram elaboradas planilhas no Excel separadas por país 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) cada planilha possui a cidade, a 

Província/Estado/Departamento, dia, mês e ano do registro.  

O banco de dados é apresentado e analisado no item 5.1 em duas figuras separadas. A 

primeira Figura apresenta o recorte 1959 a 1989 e a segunda Figura com o recorte de 1990 a 

2018, para melhor visualização.  

 

                                                           
2https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E_a0e2B9ftXNQ-F5XIZgnGps2So&ll=-

1.054588692288043%2C-62.10646362499995&z=4 
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4.1.2 Banco de dados e análise atmosférica 

 

O levantamento de dados sobre a gênese dos tornados na área de estudo, foi feito a 

partir de registros dos tornados confirmados. A partir da coleta dos dados dos tornados, foi 

possível fazer a exclusão 29 registros pois não haviam dados de cartas sinóticas e/ou imagens 

de satélite para a compreensão da circulação atmosférica. 

A circulação atmosférica da área de estudo foi estudada a partir da análise das Cartas 

Sinóticas da Marinha do Brasil e do INPE, utilizando o horário das 12 horas e 00 horas do dia 

de cada evento, as quais possuem os dados de pressão atmosférica a nível do mar. É importante 

ressaltar que as cartas sinóticas mencionadas, possuem área de abrangência da América do Sul, 

sendo assim podendo ser utilizadas para identificar sistemas atmosféricos dos outros três países 

estudados, além do Brasil. 

O banco de dados possui registros de tornados desde 1816 contabilizando 318 

registros, porém para identificar os sistemas atmosféricos envolvidos na gênese desses eventos, 

foram utilizadas as cartas sinóticas da Marinha do Brasil e INPE, as quais possuem os dados de 

pressão de superfície de toda a América do Sul. Também foram utilizadas as imagens de satélite 

do INPE para auxiliar na identificação dos sistemas atmosféricos quando as cartas sinóticas não 

estavam disponíveis. O Banco de dados das Cartas Sinóticas da Marinha do Brasil, data de 1957 

até os dias atuais, portanto não foi possível identificar a gênese dos tornados que ocorreram 

antes de 1957, dessa forma foram considerados 289 registros para essa etapa.  

Dessa forma o período de análise dos sistemas atmosféricos foi de 61 anos e a partir 

de tabelas criadas em Excel, plotaram-se o local do evento, a data, o sistema atmosférico atuante 

no dia de registro e a sazonalidade, adotando, verão (Dezembro/Janeiro/Fevereiro - DJF), 

outono (Março/Abril/Maio - MAM), inverno (Junho/Julho/Agosto - JJA) e primavera 

(Setembro/Outubro/Novembro - SON), critério de (SARTORI, 2003). Para localizar os 

tornados na área de estudo, foram usadas as coordenadas X e Y da cidade onde o evento foi 

registrado, e não da coordenada exata de onde o evento ocorreu. O Apêndice A mostra os mapas 

com os municípios em que houveram registros de tornados no Corredor Sul-Americano com os 

318 eventos. 

A partir da tabela de atributos no software ArcGIS, os eventos foram organizados por 

cidade, estado/departamento/província e país, os mapas serão apresentados nos resultados. A 

figura 19 apresenta a espacialização dos dados de todos os registros de tornados no polígono 

dos tornados proposto por Candido (2009), porém registros fora do polígono também são 

considerados nesse estudo. 
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Figura 18 – Espacialização dos dados de tornados na área de estudo. 

 

Fonte: Iensse, A.C., 2017 a partir do banco de dados. 

 

4.1.3 Banco de dados, base cartográfica e fatores geográficos 

 

A terceira análise compreendeu a correlação dos eventos tornádicos com os fatores 

geográficos que auxiliam na formação da paisagem na área de estudo. Dessa maneira, os 

eventos foram avaliados de acordo com a hipsometria e tipo de clima. Salienta-se que nessa 

etapa foram considerados todos os eventos (318 registros) disponíveis no banco de dados e não 

apenas os registros a partir de 1957. Os mapas de hipsometria foram construídos a partir da 

base cartográfica disponível no site: diva-gis.org que possui dados espaciais gratuitos de vários 

países. Primeiro foi feito o download do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de 90 m 

de resolução da Argentina, do Brasil, do Paraguai e Uruguai.  

Posteriormente o raster foi aberto no SIG ArcGIS 10.2.2 e foi feito o recorte de cada 

país com a ferramenta Extract by mask, seguida da ferramenta Reclassify utilizando classes de 

100 em 100 m para descobrir possíveis micro polígonos de tornados na área de estudo, isto é, 

áreas com mais registros que as outras. Com as classes de hipsometria prontas, criou-se em 

Excel uma tabela para cada país da área de estudo contendo o número de registros por classes, 

sendo possível identificar a porcentagem de registro por classe. 
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O mapa climático utilizado para a análise foi da classificação Climática de Köppen 

(1931), o qual possui a base cartográfica no endereço eletronico murilocardoso.com sendo a 

fonte dos dados (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007). Foi feito o download do shapefile 

e aberto no ArcGIS e usando a ferramenta Clip, fez-se o recorte do polígono dos tornados e 

para deixar as transições de climas mais suaves, usou-se a ferramenta SmoothingPolygon. 

Com o mapa dos tipos climáticos da área de estudo pronto, usou-se o botão Join do 

ArcGIS para inserir os pontos de tornados para cada tipo clima sendo possível contabilizá-los 

e por fim, adicionados a legenda. O mapa de tipos de climas foi finalizado com 7 classes com 

registros de tornados. 

 

4.1.4 Comparação dos mapas de densidade populacional, registro e ameaças tornádicas 

 

O quarto objetivo compreendeu a comparação de três tipos de mapas, o mapa de 

densidade populacional da área de estudo, o mapa de ameaça de tornados proposto por 

MCCARTHY; SCHAEFER (2004) e o mapa de registro de tornados feitos a partir do banco de 

dados construído para essa pesquisa. Ressalta-se que até mesmo nos EUA onde há o maior 

número de registros de tornados por ano, existe diferenças entre a possibilidade de ocorrência, 

sendo que há regiões relativalemente mais proprícias para a formação e registro. 

O mapa de ameaça proposto por MCCARTHY; SCHAEFER (2004) foi elaborado a 

partir da interpolação de registros de tornados ao redor do mundo juntamente com dados de 

TRMM. De acordo com Noaa (2016) ainda não se sabe exatamente como ocorre um tornado, 

porém, os tornados mais destrutivos e mortais ocorreram nas supercélulas, que são tempestades 

rotativas com uma circulação de radar bem definida chamada mesociclone. Acredita-se que a 

formação do tornado seja ditada principalmente por coisas que acontecem na escala da 

tempestade, dentro e ao redor do mesociclone (NOAA, 2016). 

Os mapas de densidade populacional dos países foram feitos com a base cartográfica 

retirada do site: diva-gis.org em formato raster, posteriormente o raster foi aberto no ArcGIS 

10.2.2 e reclassificado (reclassify) usando 5 classes de densidade adaptada de Ferreira (2011) 

que podem ser observadas na tabela 03. 
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Tabela 3 – Classes de habitantes por km² da área de estudo. 

 

Classes Número de habitantes por km² 

Muito Baixa Menos de 0,1 

Baixa 1,0 a 10,00 

Média 10,1 a 50,0 

Alta 50,1 a 100,0 

Muito Alta Mais de 100,0 

Adapt. de Ferreira, 2011. 

 

Os mapas de densidade de tornados foram feitos a partir dos registros de tornados 

retirados do banco de dados (318) e espacializados com coordenadas X e Y no ArcGIS. 

Utilizou-se a ferramenta Point Density para criar o mapa de densidade de tornados. As classes 

foram organizadas na aba Simbology sendo separadas em 5 classes de densidades de tornados 

para fins de padronização com a classe de população. (Tabela 04).  

 

Tabela 4 – Classes de tornados registrados na área de estudo. 

 

Classes Número de Registros de tornados 

Muito Baixa Menos de 1 

Baixa 1 a 2 

Média 3 a 4 

Alta 5 a 6 

Muito Alta Mais de 6 

 

Assim, foram comparados os mapas de densidade de tornados com a densidade 

populacional além do mapa de ameaça de McCarthy; Schaefer (2004), averiguando os locais 

em que os registros validam com a ameça tornádica e fazendo um paralelo com a densidade 

populacional. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ANÁLISE DO BANCO DE DADOS 

 

Nos EUA sendo NOAA (1993), houve um surto de tornados entre os dias 3 e 4 de abril 

de 1974, onde foram registrados mais de 100 tornados somente nos dois dias. O fato que foi 

chamado de super outbreak ou super surto, tem a ver com o avanço tecnológico nos EUA. Por 

outro lado, os registros de tornados no corredor Sul-Americano necessitavam e ainda 

necessitam de testemunhas oculares para o registro. No ano de 1975 foi o primeiro registro 

fotográfico de vento tornádico, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse 

evento foi de possível registro fotográfico, pois ocorreu próximo a Base Aérea da cidade, onde 

se encontrava um fotografo militar.  

Em 1993, a área de estudo registrou 18 tornados, somando 6,2 % dos registros, 

posteriormente, em 2006 foi o ano em que mais se registrou tornados, somando 25 ou 8,7 % 

dos registros. Frisa-se que em 2006, o corredor Sul-Americano encontrava-se sob influência de 

La Niña fraca.  

 Iensse (2015) ao associar os tornados no RS com os fenômenos ENOS, notou uma 

grande tendência de os eventos acontecerem em situações de La Niña e posteriormente em anos 

neutros, tal como 1993. Infere-se que essa situação seja causada pela diminuição da dinâmica 

das correntes perturbadas causadas em situações de La Niña, o que pode vir a promover um 

maior aquecimento da atmosfera pela superfície continental, proporcionando maior convecção 

por conta do céu com menos nebulosidade e ao registrar-se a entrada de uma FPA, pode levar 

à ocorrência de tornados. 

Entre 1994 e 2005, os números de registros de tornados não se elevaram em comparação 

com os anos anteriores, sendo o maior em 2001 com 11 registros (3,9 %). Os anos de 2008, 

2009, 2012, 2013, 2014 e 2015, obtiveram números elevados, com registros entre 17 e 21 

tornados ao ano. Os anos de 2016 e 2017, tiveram 11 registros cada (3,9 % cada) e o último ano 

dessa pesquisa (2018), apenas um tornado registrado em janeiro, até a finalização desse 

trabalho. Na Figura 19 pode ser observado o número de registros de tornados por ano e por país. 
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Figura 19 – Registro de tornados por ano e por país. 
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5.2 SISTEMAS ATMOSFÉRICOS E A SAZONALIDADE 

 

Para compreender a gênese dos eventos tornádicos no corredor Sul-Americano, foi 

construído um gráfico a partir do banco de dados mencionado em Procedimentos 

Metodológicos. Ao todo, foram registrados 289 eventos tornádicos nos quatro países que 

entraram nessa análise no período de 1959 a 2018. O Brasil foi o país que mais teve registro 

nesse período de estudo, contabilizando 138 eventos (48%) registrados. Em seguida, a 

Argentina aparece com 114 registros de eventos (40%) tornádicos, o Uruguai por sua vez, 

possui 28 registros no banco de dados, contabilizando 9% dos registros e por fim, o Paraguai, 

com apenas 9 registros ou 3%.  

Ao todo, foram 14 situações atmosféricas que influenciaram nesses registros, pode-se 

constatar que havia um sistema atmosférico que se sobressaia a outros e às vezes 2 sistemas 

atuavam juntos. A FPA foi o sistema atmosférico que teve maior participação em todos os 

países, sendo que na Argentina, somou 58 (50,9 %) participações da FPA, no Brasil 53 (38,4 

%), no Paraguai 4 (44,4 %) e no Uruguai 11 (39,3 %) participações. Ao todo, foram 126 eventos 

registrados com a participação da FPA representando 43 %, a FPA é o sistema com maior 

atuação na área de estudo.  

A FPA, possui em sua gênese a capacidade de produzir zonas de descontinuidades 

barométricas, térmicas, higrométricas e anemométricas, ou seja, a passagem de uma FPA por 

determinada região é acompanhada de instabilidade atmosférica (MENDONÇA, 2007). Além 

disso, as frentes têm o papel de separar o ar polar e o ar tropical e participam ativamente da 

sucessão de tipos de tempo. As diferenças de temperaturas e pressão das massas de ar são muito 

acentuadas, proporcionando precipitação por vezes intensas devido as correntes convectivas e 

eventualmente podem formar tornados. 

A FPA ainda foi observada associada com cavado em 17 eventos, ou seja 6% das 

participações, evidenciando a sua importância no quadro geral da circulação atmosférica na 

área de estudo. Sartori (2003) coloca que a participação da FPA é maior no inverno 

permancecendo 22% dos dias sobre a área de estudo, ainda coloca que no verão a FPA aparece 

como o segundo sistema atmosférico de maior participação nos dias veranis com 20%. 

Em segundo lugar, o sistema que teve mais participação foram os Ciclones Frontais, isto 

é, a FPA com ciclogênese com a participação em 39 registros de eventos tornádicos ou 13%. 

Por ser parte do sistema frontal, o ciclone possui sua gênese igualmente a FPA, porém seu 

desenvolvimento possui etapas bem definidas e são responsáveis por grandes índices 

pluviométricos de acordo com (SARTORI, 2003).  
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É importante salientar que a escala a qual ocorre um Ciclone ou FPA é diferente da 

escala a qual o tornado vem a se desenvolver. A formação de um tornado está relacionada às 

instabilidades presente no local de ocorrência, assim como depende dos fatores geográficos 

presentes. 

Os cavados estiveram presentes em 34 registros (11,5 %) de tornados na área de estudo, 

esses sistemas em geral estão associados com as frentes e possuem a qualidade de provocar 

instabilidades severas. Cossetin (et al. 2016) avaliaram dois eventos severos associados aos 

cavados no sul do Brasil, onde pelo menos 30 municípios registraram granizo e rajadas de 

ventos de mais de 100 km/h. Nesse sentido, a presença de cavados nos registros de tornados, 

torna-se um excelente indício para ser estudado individualmente, pois foi o terceiro sistema que 

teve mais participação no registro dos tornados, com 11,5% de participação. 

A FPA associada a MTC, esteve presente em 20 registros (7%) e posteriormente a MTC 

apareceu atuando majoritariamente na área de estudo em 11 registros (4%), esteve associada a 

CCMs em 5 registros (2%) e em 5 registros associada a Ciclone, contabilizando (2%). Apesar 

da MTC ser quente e seca por natureza, ela proporciona o aquecimento, estando presente nos 

dias mais quentes do ano. Por outro lado, se a MTC não possui umidade, ela tem a capacidade 

de atrair outros sistemas atmosféricos pois sua gênese está no centro de baixa pressão da Baixa 

do Chaco (SARTORI, 2003).  

De acordo com Sartori (2003) ao atrair outros sistemas atmosféricos, a MTC interage 

com sistemas tropicais e extratropicais e acaba se tornando responsável pelas Instabilidades 

Tropicais e Calhas Induzidas. Esses sistemas estão intimamente relacionados a distúrbios 

baroclínicos, proporcionando cenário ideal para formações de Cb e, consequentemente tornados  

Os sistemas atmosféricos FQ, MPA + Cavado e Ciclone + Cavado, obtiveram 0,5% 

dos registros cada, pois apresentaram apenas um evento sob sua influência. As FQ e os 

Ciclones, segundo Monteiro (1963) estão ligadas ao resfriamento do hemisfério sul no outono, 

onde as frentes torna-se mais fortes. A MPA apesar de ser uma massa de ar de alta pressão e 

consequentemente estável, ao se associar com um cavado ou outro sistema em níveis superiores 

na atmosfera ela pode gerar tempo severo. 

A MPA, ainda esteve presente em 17 eventos registrados, somando 6% de 

participação. Além de receber influência de níveis superiores a MPA, por ser desprovida de 

umidade, recebe umidade no seu deslocamento pelo continente e por estar sempre na retaguarda 

da FPA, ainda podem existir instabilidades frontais, podendo causar muitas chuvas mais ou 

menos abundante principalmente no inverno (GALVANI; AZEVEDO, 2012; NIMER, 1966).  
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A Frente Estacionária esteve presente em 6 eventos, somando 2% dos registros. 

Semelhante aos efeitos de uma FP a frente estacionária se diferencia pela velocidade a qual se 

desloca, sendo lenta ou quase estacionada. A FE, acaba por promover instabilidades até sua 

dissipação. A Figura 20, mostra a participação dos sistemas atmosféricos relacionados aos 

eventos tornádicos na área de estudo, no período de 1957 a 2018. 

 

Figura 20 – Participação dos sistemas atmosféricos nos números de tornados registrados nos 

países estudados entre os anos de 1957 e 2018. 

 

Fonte: IENSSE, A.C., 2018. 

 

  Espacialização dos sistemas atmosféricos 

 

A Figura 21 apresenta a espacialização dos sistemas atmosféricos na Argentina, para o 

período estudado, de 1959 a 2018.  O registro de tornados sob a influência de cavados, aparece 

no nordeste e sudeste da Argentina. Os cavados estão associados aos CCM’s e a sua formação 

se dá pela presença dos JBN (RASMUSSEN; HOUZE, 2011). Nesse sentido, a área de registro 

de tornados na Argentina por influência de cavados, mostra-se compatível com a inclinação do 

eixo de cavados baroclínicos na região que atua como um mecanismo importante nas atividades 

convectivas a sudeste da América do Sul (BERBERY; COLLINI, 2000; GARREAUD, 2000; 

CARVALHO; JONES; LIEBMANN, 2002). 
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Figura 21 – Espacialização dos registros de tornados separados por sistemas atmosféricos na Argentina de 1959 a 2018.

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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Os registros de tornados por ciclones frontais na Argentina, aparecem no centro do país 

e um a nordeste. Destaca-se que o termo ciclone é utilizado quando o sistema está propriamente 

formado, por outro lado, há registro de 2 tornados por FO e um tornado por FQ podendo ser 

atribuídas às fases de formação de um ciclone extratropical. Scofield (1990) verificou uma forte 

associação entre o desenvolvivento de intensas atividades convectivas e ciclones extratopicais 

que podem favorecer a formação de eventos tornádicos.  

A FPA é o sistema atmosférico com maior registro de tornados na Argentina e apesar 

de produzir convecção em menor escala, a FPA atua em todas as estações do ano. Ao observar 

a área de registros de tornados pela FPA, nota-se uma grande concentração no centro-sul da 

Argentina e alguns registros na faixa norte do país, ainda é possível observar que esse sistema 

tem a capacidade de registrar tornados no interior do país.  

A FPA ainda teve participação em registros de tornados associada a outros sistemas 

atmosféricos: ao cavado e a MTC, sendo observados no centro e norte do país. Galvani; 

Azevedo (2003) colocam que as FPAs se comportam como verdadeiros rios atmosféricos, 

canalizando importantes volumes de ar em fluxo concentrado em direção a centros de baixa 

pressão, que normalmente atingem seu máximo aprofundamento e atividade sobre o oceano 

atlântico. A MTC tem registros em uma faixa do centro ao sudeste da Argentina, inclusive na 

sua associação com a FPA. A MTC está associada ao aprofundamento da Baixa do Chaco e de 

acordo com Sartori (2003) podem ocorrem instabilidades tropicais com chuvas e granizo.  

A MPA, esteve presente em registros no centro-sul da Argentina, ainda que a MPA seja 

um sistema tipicamente estável, podem ocorrer instabilidades pelas condicionantes 

geoambientais na sua área de atuação, pela associação a outro sistema instável, como observado 

no registro MTC + Cavado, ou ainda por instabilidades resultantes da passagem da FPA 

(GALVANI; AZEVEDO, 2003). 

 

A área de estudo no Brasil compreendida pelos estados do Sul e São Paulo no Sudeste, 

é caracterizada por uma zona tipicamente de transição, isto é, possui participação de sistemas 

intertropicais e extratopicais (SATORI, 2003). A figura 22 mostra a espacialização dos tornados 

registrados separados por sistemas atmosféricos na área de estudo no Brasil. 
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Figura 22 – Espacialização dos registros de tornados separados por sistemas atmosféricos  na área de estudo no Brasil de 1959 a 2018. 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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A FPA, aparece nos registros dos quatro estados analisados no estudo. No Rio Grande 

do Sul, a FPA aparece nos registros da metade sul do Estado e a nordeste, atingindo os limites 

das altitudes mais elevadas, assim como em Santa Catarina. No Paraná a FPA aparece na 

metade sul e três registros ao norte, já em São Paulo, seus registros ficam concentrados na 

metade leste.  

Sartori (2003) coloca que as frentes polares são responsáveis pela maior parte das 

precipitações no Sul do Brasil. A direção de deslocamento das frentes polares é, principalmente, 

de sudoeste para nordeste, como salientada na figura 11 da fundamentação teórica. Nesse 

sentido os registros sobre influência da FPA no Brasil se comportam de acordo com o eixo 

frontal.  

Os registros associados aos Ciclones, se mostraram praticamente concentrados na 

metade norte-nordeste do Rio Grande do Sul, com apenas dois registros no sudoeste do Estado. 

Em Santa Catarina, os Ciclones se mostraram presentes nos registros a leste do Estado. No 

Paraná não houve registro de tornados com influência de ciclone e em São Paulo quatro 

registros a Sudeste. A área de registros de tornados com influência de ciclones, é mencionada 

nos estudos de Gan; Rao (1991) Sinclair (1994, 1995) Mendes et. al. (2010). Os autores 

colocam que ciclones extratropicais atuam em todas as épocas do ano, mas com maior 

frequência no inverno devido a instabilidade baroclínica além das trocas de energia entre o 

oceano e a atmosfera, sendo que a corrente do Brasil pode contribuir para a intensificação desses 

sistemas no Atlântico Sul (SINCLAIR, 1994, 1995).  

Bitencourt et. al. (2013, p. 43) estudaram os ciclones extratopicais explosivos na costa 

do Brasil, e salientaram que “vários autores são motivados a estudar esse tipo de sistema devido 

ao tempo severo a eles associados e ao entendimento das estruturas dinâmicas e 

termodinâmicas”. É notável o registro de tornados no interior do continente devido seu 

deslocamento para oeste, impulsionando as instabilidades associadas ao sistema.  

Os registros de tornados associados a MTC e outros sistemas associados a ela, ficaram 

restritos à metade nordeste do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, um registro no 

sul do Estado associado a FPA e trê registros em São Paulo. A MTC é um sistema atmosférico 

importante no que diz respeito a perturbação atmosférica, participando de 4% a 6% nos dias do 

ano e podem formar Instabilidades Tropicais e calhas induzidas. Dos sistemas convectivos 

causador de tempo severo, aparecem também os Complexos Convectivos de Mesoescala que 

foram avaliados por Viana et. al. (2009) que identificaram no Rio Grande do Sul, 22 eventos 

de CCMs no trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2003 que desencadearam 90 

ocorrências pelo tempo severo associado. Acentua-se que os CCMs podem evoluir para vórtices 
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ciclônicos, durante as primeiras seis horas se apresentando como CCM e posteriormente 

adquirindo forma de vírgula caracterizando o ciclone (BONATITI; RAO, 1987). 

Os registros de tornados por FE e FO, se localizaram nos quatro Estados da área de 

estudo no Brasil, de forma aleatória. No Rio Grande do Sul a FO, aparece próxima a Lagoa dos 

Patos, em Santa Catarina um registro na divisa com a Argentina. A FE, por sua vez, aparece no 

centro de Santa Catarina, divisa de Santa Catarina com o Paraná, oeste do Paraná. E em São 

Paulo a FE registrou três eventos no sudeste do Estado. 

Os cavados estiveram presentes nos registros de tornados nos três estados do Sul do 

Brasil. Os cavados possuem um papel importante na atmosfera, estabelecendo a divergência e 

movimentos verticais, fatores necessários para garantir a instabilidade observada nos eventos 

tornádicos. A MPA, registrou um tornado próximo a divisa do Rio Grande do Sul com 

Corrientes na Argentina, dois em Santa Catarina e dois em São Paulo, no Paraná não houve 

registro com MPA. 

No Paraguai, dos nove eventos tornádicos registrados no período de estudo, a FPA 

marcou registros a nordeste e a sudoeste do País. Os cavados estiveram presentes em registros 

ao sudeste e na região central do País, na Capital. Ainda houve eventos registrados com MTC 

no Sul do Paraguai. Embora seja genérico um estudo em escala sinótica a respeito de um evento 

em escala micro, o que é o caso do tornado, torna-se adequeado pois a atuação dos sistemas 

atmosféricos com suas determinadas características gera tipos de tempo que são próprios 

daquele sistema (BORSATO, MENDONÇA, 2015). 

O baixo número de registros de tornados no Paraguai, pode estar ligado ao fato de ser 

uma zona de deflexão de massas de ar, pois o clima seu clima é semelhante ao do Pantanal 

Mato-Grossense, onde as altitudes das serras que circundam a zona do Pantanal, ainda que 

limitadas, têm efeitos significativos sobre seu clima, decorrentes do fato de que as massas de ar 

que predominam na região são, com frequência, instáveis e muito carregadas de umidade. Estes 

efeitos são perceptíveis nas distribuições regionais das precipitações e das temperaturas 

BRASIL (1979). Ainda se salienta que a Bacia do Alto Paraguai possui vento fracos nas 

baixadas, exceto dutante tempestades e a atuação da FPA não alcançam toda a bacia; 

frequentemente cobrem as partes SE e S da mesma. Por outro lado, são freqüentes e de 

importância as Frentes Quentes, que causam a ascensão de massas de ar continental equatorial 

sobre o ar polar. Esta situação barométrica se traduz em clima úmido no verão e seco no inverno. 

Esta situação é mais significativa no Norte que no Sul, determinando a estação chuvosa mais 

curta e tardia ao norte da bacia (BRASIL, 1974). 
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A figura 23 mostra a espacialização dos tornados registrados no Paraguai e os sistemas 

atmosféricos envolvidos na sua gênese. 

 

Figura 23 – Espacialização dos registros de tornados separados por sistemas atmosféricos na 

área de estudo no Paraguai de 1959 a 2018. 

 

 

 

 

No Uruguai os registros de tornados por Cavados, se mostram restritos ao Sul do País, 

como pode ser observado na figura 24. Já os dois registros por MPA, aparecem um a oeste 

próximo a divisa com a Argentina e outro ao Sul. A FPA por sua vez, é o sistema que possui 

registros em várias regiões do País e ao observar a espacialização desse sistema, nota-se a 

tendência de acompanhar o deslocamento do eixo frontal de Sudoeste para Nordeste. 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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Figura 24 – Espacialização dos registros de tornados separados por sistemas atmosféricos  na área de estudo no Uruguai de 1959 a 2018. 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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Os registros de tornados por FPA + MTC, aparecem próximos a fronteira do Uruguai 

com o Rio Grande do Sul, no centro e próximo a Montevideo. Frisa-se que essa situação ocorre 

por fortes gradientes barométricos latitudinais, que repercutem em intensas frontogêneses e 

aprofundamento da Baixa do Chaco, fato que pode ser observado nesses registros (SARTORI, 

2003). A FPA + Cavado, aparecem em três registros no Sul do Uruguai.  

A sazonalidade (Figura 25) na área de estudo, mostrou que de acordo com os 289 

registros, 27 ocorreram no inverno, ou seja, 9,3 %. Apesar de ser um número baixo, essa 

porcentagem equivale quase ao número de registros dos tornados no Uruguai.  

 

Figura 25 – Número de registro de tornados por estação do ano. 

 

 

Fonte: Iensse, A.C. – Banco de dados. 

 

O inverno possui uma característica peculiar, pois recebe menos incidência de raios 

solares resfriando o continente. Dito isto, a dinâmica de massas de ar de maiores temperaturas, 

como é o caso da MTC, vinculada a baixa do Chaco, acaba por ter uma menor atuação. Sendo 

assim, as massas de origem polar (MPA) e Correntes perturbadas de sul (FPA) possuem uma 

maior participação nos tipos de tempo da área de estudo de acordo com SARTORI (2003).  

Por outro lado, após a passagem de uma FPA a MPA invade o continente, trazendo o 

ar polar, mas também promove a abertura do céu para incidência de raios solares e, 

consequentemente o aquecimento do continente. Nessa dinâmica, na chegada de uma nova 
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FPA, as instabilidades e distúrbios de pressão podem ocorrer e dessa forma gerar eventos 

tornádicos, especialmente nos anos de La Niña, onde a dinâmica atmosférica da área de estudo 

torna-se desprovida da participação de sistemas frontais (IENSSE, 2015).  

As estações de transição, mostraram-se bem propícias para a formação de tornados na 

área de estudo, pois no outono registrou-se 73 dos eventos, somando 25,3 %. Nessa estação, 

onde o continente está saindo da situação de verão e se preparando para o inverno, ainda há o 

confronto de massas de ar de origem polar e tropical causando turbulências na atmosfera. Ainda 

se frisa o atraso do aquecimento dos oceanos que possuem influência na promoção de umidade 

e alimentação de sistemas atmosféricos importantes, como as ciclogêneses.  

Na primavera por sua vez, registrou-se 93 dos tornados contabilizando 32,2 % pois o 

outono, é uma estação de transição onde o continente começa a receber maior incidência de 

raios solares. Com a chegada da primavera, a massas de ar de origem tropical passam a ter 

maior participação na área de estudo e com isso geram energia necessária para formação de 

tempo severo.  

Diferentemente dos EUA que tem seu ápice de tornados na primavera, a área de estudo 

mostrou-se muitos similares nos registros tanto na primavera como no verão, com 96 eventos 

registrados nessa estação, somando 33,2 %. Esse fato pode estar ligado aos CCM’s que de 

acordo com Guedes et. al. (1994) concluíram que no verão, sobre a região esses sistemas se 

deslocam de sudoeste para nordeste, percorrendo uma distância maior, quando comparada com 

o período de inverno, além da continentalidade menor em relação aos EUA.  

A previsão dos CMM’s é difícil pois não estão associados a nenhum tipo de sistema 

meteorológico, como frentes frias ou linhas de instabilidade. Sua gênese e desenvolvimento são 

resultantes da umidade disponível na atmosfera, em baixos níveis; da circulação do ar superior, 

em altos níveis; e da circulação local (MADDOX, 1980). Esse cenário descrito por Maddox 

(1980) é ideal para a criação de instabilidade o que pode resultar na formação de eventos 

tornádicos.  

 

5.2.1   Espacialização da sazonalidade dos registros 

 

A espacialização (Figura 26) da sazonalidade dos eventos tornádicos na Argentina, 

mostra que os eventos ocorrem preferencialmente entre a primavera e o outono, possuindo 

apenas dois registros em situação de inverno.  
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Figura 26 – Espacialização dos tornados por estação do ano na Argentina de 1959 a 2018. 

 

 
Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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Estudos mostraram que, durante a temporada de verão no sudeste da América do Sul, 

passagens frequentes de vales baroclínicos, ou seja, cavados e sistemas frontais sobre os Andes 

estão associados à convecção profunda a leste da cordilheira (GARREAUD; WALLACE, 

1998; ROMATSCHKE; HOUZE, 2010). Ainda, coloca-se que um jato de baixa altitude (JBN) 

guiado topograficamente, que traz o ar úmido, afeta a ocorrência de intensa convecção a leste 

dos Andes na América do Sul de maneira similar aos processos a leste das Montanhas Rochosas 

nos Estados Unidos, local de maior ocorrência de eventos tornádicos do mundo.  

Outros estudos também observaram sistemas de mesoescala movendo-se para leste 

sobre a Argentina central, e a iniciação elevada poderia contribuir para o redesenvolvimento 

continuado em sua progressão para o leste. O desencadeamento orográfico é claramente 

importante, se não dominante, no sudeste da América do Sul (VELASCO; FRITSCH, 1987; 

LAING; FRITSCH, 1997). 

Na área de estudo no Brasil, a espacialização da sazonalidade dos eventos tornádicos 

aparecem nos quatro estados. Diferentemente da Argentina, o inverno possui muito registros de 

tornados no Brasil, fato que pode estar associado a constante passagem da FPA e da 

permanência da mesma sobre a região, ainda se frisa o desenvolvimento de intensas 

ciclogêneses que proporcionam o desenvolvimento de instabilidades sobre o continente, 

principalmente na área de registro de evento tornádicos em situação de inverno como pode ser 

observado na Figura 27.  
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Figura 27 – Espacialização dos tornados por estação do ano no Brasil de 1959 a 2018. 

 

 

 

As regiões do Sul do Brasil mostram um aumento geral das atividades convectivas 

durante a primavera, verão e outono, com outubro sendo um mês particularmente ativo para os 

três. Ainda, se coloca que a distribuição regional também é consistente com sistemas que 

começam como tempestades mais isoladas com núcleos convectivos profundos, nesse sentido 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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há propagação para leste enquanto crescem em tempestades contendo núcleos convectivos 

largos (RASMUSSEN; HOUZE, 2011).  

No Paraguai, a sazonalidade dos eventos atmosféricos, foram registradas nas estações 

entre primavera e outono, sem registro no inverno e pode ser observada na figura 28. 

 

Figura 28– Espacialização dos tornados por estação do ano no Paraguai de 1959 a 2018. 

 

 

 

No Uruguai, a espacialização da sazonalidade dos tornados (Figura 29), se mostrou 

semelhante a Argentina, com apenas três registros no inverno, sendo um próximo a fronteira 

com o Rio Grande do Sul e dois ao Sul próximo a Montevideo. O outono no Uruguai, registrou 

tornados no Norte e no Sul do País, já no verão houve registro a Oeste, Sul e Nordeste, próximo 

ao Rio Grande do Sul. A Primavera por sua vez, registrou tornados na metade Sul do Uruguai 

apenas. 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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Figura 29– Espacialização dos tornados por estação do ano no Uruguai de 1959 a 2018. 

 

 

 

5.3 CORRELAÇÃO DOS TORNADOS COM OS FATORES GEOGRÁFICOS 

 

5.3.1 Hipsometria e registros de tornados na Argentina 

 

A Argentina possui um território com disposição mais desenvolvida do ponto de vista 

latitudinal, e pouco desenvolvido longitudinalmente e sua amplitude hipsométrica pode ser 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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observada na figura 30, onde os dados de tornados foram adicionados e distribuídos nas 9 

classes hipsométricas. Ao todo, foram 13 das 23 províncias na Argentina que possuíram 

registros de tornados e todas as classes marcaram, pelo menos um registro. 

 

Figura 30 – Tornados registrados por classes de hipsometria na Argentina. 

 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 

 

 

A primeira classe hipsométrica (valor de 0 a 100m) registrou o maior número de 

eventos, totalizando 107 tornados, sendo que a província que mais teve registro foi Buenos 
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Aires (78), seguido de Santa Fé (13), Entre Ríos (7), Corrientes (7) e Chaco (2). No total, a 

primeira classe de hipsometria, registrou 63% dos registros. Dessa forma, notou-se que os 

tornados foram registrados nos locais com altitudes menos elevadas, como muitas vezes fora 

constatado na literatura, de que a maior parte dos tornados ocorrem em áreas onde as diferenças 

altimétricas são relativamente pequenas (ALLABY, 2004). 

A segunda classe (101 a 200m), obteve o segundo maior número de registros, 

contabilizando 31 registros (18%), as províncias com registro nessa classe, foram as seguintes: 

Buenos Aires (8), Rio Negro (2), La Pampa (2), Formosa (3), Chaco (1), Missiones (2), Santa 

Fé (3), Entre Ríos (2) e Córdoba (8). Apesar de haver 100 metros na diferença hipsométrica 

entre a primeira e a segunda classe, os tornados ainda mostram a preferência de ocorrência em 

área de menor altitude. É importante salientar que os tornados ocorrem entre os valores das 

classes, funcionando como um micro polígono de tornados a cada diferença de classe. 

A terceira classe (201 a 300m), contabilizou 11 eventos (6%) de tornados, as províncias 

nessa classe são: Buenos Aires (6), Rio Negro (1), La Pampa (2) e Córdoba (2). As 3 primeiras 

classes, forma as que mais contabilizaram eventos. Posteriormente, a quarta classe (301 a 400), 

registrou 7 (4%) tornados, a quinta classe (401 a 500m) e a sexta (501 a 600m) registram 4 (3%) 

eventos cada.  

Um estudo realizado por Maddox (1976), mostrou que nas regioões norte e sul da Bácia 

de Cordoba, a leste do Andes existe uma grande concentração de núcleos convectivos largos 

que estão associados com convecção extrema. Ainda, o autor coloca que tempestades com 

núcleos convectivos largos possuem uma forte rotação de cisalhamento do vento em sentido 

anti-horário em altitude, o que tem sido associado com super-células tornadicas em outras 

regiões do mundo. Ao observar os registros de tornados no entorno da Serra de Cordoba (Figura 

25), fica evidente a influência dos núcleos convectivos mencionados por Maddox (1976) nos 

eventos ocorridos na região. 

As classes mais altas, sétima classe (601 a 700m), oitava classe (701 a 800) e nona 

classe, registraram respectivamente, 1 tornado (1%), 2 tornados (2%) e 4 tornados (3%). Apesar 

das classes de hipsometria mais altas registrarem uma menor porcentagem em relação às classes 

mais baixas e de maior extensão latitudinal, nas classes mais altas devido às temperaturas 

extremamente reduzidas nas altitudes mais elevadas, coexistem minúsculas gotículas 

congeladas e vapor de água; no primeiro caso, elas permanecem nesse estado, só se alterando 

caso sofra alguma perturbação que leve a sua solidificação.  

No segundo, é possível a ocorrência de sublimação, passando diretamente do estado 

gasoso para o sólido, na forma de pequenos cristais de gelo, e pelas correntes ascendentes 
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vindas do solo, coleta ainda mais gelo em sua trajetória, continuando o processo, até precipitar. 

(SCHAEFER, 1948; DAY, 2006). Dessa forma, pode-se inferir que a turbulência existente 

nessas altitudes, podem ocasionar mudanças abruptas de pressão, e eventualmente formar 

tornados.  

 

5.3.2 Hipsometria e registro de tornados no Brasil 

 

A área de estudo no Brasil (Figura 31), mostrou algumas diferenças em relação a 

Argentina no que diz respeito a hipsometria do locais de registro de tornados. Dada a extensão 

da área selecionada e a amplitude da hipsometria, assim como na Argentina, os Estados foram 

divididos em classes de 100 em 100 metros, constituindo 9 classes.  
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Figura 31 – Tornados registrados por classes de hipsometria no Brasil. 

 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018 

 

Dos 110 registros, 22 foram registrados na primeira classe (000 a 100m), resultando em 

20% dos registros. Nessa classe, São Paulo e Paraná, não tiveram registros, apenas Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina.  
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A segunda classe (101 a 200m), a terceira classe (201 a 300m) e quarta classe (301 a 

400) tiveram respectivamente 2 registros ou (2%), 5 registros ou (5%) e 10 registros (9%). 

Embora essas classes sendo avaliadas individualmente não tenham tanto registros como na 

primeira classe, juntas elas somam 17 registros. Salienta-se que a área de abrangência das 

classes supracitadas, tratando-se de Brasil, se mostram com um relevo bastante acidentado. 

A quinta classe (401 a 500m) não teve nenhum registro. A sexta classe (501 a 600m), 

obteve 20 registros (18%), a sétima classe (601 a 700m) obteve 12 registros (11%) e a oitava 

classe (701 a 800m) obteve 10 registros (9%). Diferentemente da área estuda na Argentina, a 

área estudada no Brasil, mostra que os registros aumentam  quando o valor de hipsometria 

aumenta, principalmente devido ao relevo acidentado no Planalto da Bacia do Paraná.  

A nona classe (mais de 801m) obteve o maior número de registros na área de estudo no 

Brasil, contabilizando 29 tornados ou 26% dos registros, mostrando uma diferença bem 

significativa em relação aos registros da Argentina, que obtiveram apenas 4 eventos nesses 

valores de altitudes. 

 

 

 

5.3.3 Hipsometria e registros de tornados no Paraguai 

 

As hipsometria no Paraguai (Figura 32) foi separada em sete classes, devido as 

altitudes não ultrapassarem os 700 metros no território. Apesar do Paraguai estar inserido no 

polígono dos tornados da América do Sul definido por Candido (2012), os números de eventos 

não são significativos, contabilizando apenas 9 registros em todo país. As classes que tiveram 

registros foram a primeira (040 a 140m), a segunda (141 a 240m) e a terceira classe (241 a 

340m), contabilizando respectivamente 4 registros (45%), 3 registros (33%) e 2 registros (22%). 

As demais classes não obtiveram nenhum registro de tornado. 
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Figura 32 – Tornados registrados por classes de hipsometria no Paraguai. 

 

 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 

 

5.3.4 Hipsometria e registros de tornados no Uruguai 

 

A hipsometria no Uruguai por não ser muito elevada, foi separada em 5 classes, 

também de 100 em 100 metros. O país possui em seu banco de dados 28 registros de tornados, 

dos quais 22 foram registrados na primeira classe (000 a 100m), isto é 79% dos eventos foram 

registrados nas menores altitudes do País. Com 18% dos registros, a segunda classe (101 a 



76 
 

  

200m) registrou 5 eventos de tornados. Já a terceira classe (201 a 300m) registrou apenas 1 

tornado ou seja 3% dos registros.  

As demais classes não registraram nenhum tornado. Ao observar a Figura 33 que 

mostra as classes hipsométricas do Uruguai é possível notar que o local do registro apesar de 

não ser exato, ocorre longe das áreas de transição de classes. 

 

Figura 33 – Tornados registrados por classes de hipsometria no Uruguai. 

 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 
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5.4 CLIMA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O clima da área de estudo (Figura 34) foi classificado segundo Köppen (1931), e foi 

dividido em 7 grupos climáticos.   

 

Figura 34 – A relação dos tipos climáticos no Corredor Sul-Americano e os registros de 

tornados. 

 

 

Elaboração: IENSSE, A.C., 2018. 

 

O tipo de clima Aw, contabilizou 7 tornados dos 312 registros considerados nesse 

objetivo, isto é 2% dos tornados foram registrados sob o clima tropical com estação seca de 

inverno, estando localizados a noroeste de São Paulo (Brasil) e Norte do Paraguai. O tipo de 

clima Bsk, teve 4 registros de tornados, ficando com 1% dos registros apenas, este clima é 

encontrado, na área de estudo, no entre Norte da Argentina e Oeste do Paraguai e é encontrado 
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no Sul da Argentina. O tipo de clima Bsk, é caracterizado como clima de estepes frias de médias 

latitudes e grandes altitudes. 

O tipo de clima que menos teve registro foi Bsh, com apenas 2 eventos (1%), 

encontrado a oeste da Argentina esse tipo climático é caracterizado por clima de estepes quentes 

de baixa latitude e altitude. Ainda na Argentina, encontra-se o clima Cwa com 19 registros (6%) 

com características de clima temperado úmido e inverno seco e verão quente. Cwb com 3 

registros (1%) semelhante ao Cwb, diferenciado pelo verão temperado.  

O tipo climático que possuiu o maior número de registros, foi Cfa com 240 eventos 

tornádicos, totalizando 77% dos registros, salienta-se que a Alameda nos Estados Unidos, 

possui cerca de 60% de seu ‘território’ também no tipo de clima Cfa. Os tipos de climas da 

Alameda dos Tornados nos EUA e da área de estudo, pode ser verificado na Figura 8 dessa 

dissertação. Este tipo de clima é caracterizado como temperado úmido e com verão quente. 

O segundo tipo climático com mais registros foi Cfb com 37 registros (12%) dos 312 

considerados nessa análise. Diferenciando do clima Cfa, o clima Cfb possui verão temperado.  

 

5.5 DENSIDADE DE POPULAÇÃO, DENSIDADE DE REGISTROS E DENSIDADE 

DE AMEAÇAS TORNÁDICAS NO CORREDOR SUL-AMERICANO 

 

Nas últimas décadas os meteorologistas e climatologistas que estudam os tornados, 

aprenderam muitas coisas a respeito desse evento natural. Principalmente nos EUA, os projetos 

acerca desses fenômenos foram de suma importância para o entendimento da gênese, os 

impactos e da prevenção de tornados. O projeto mais famoso (VORTEX) que buscou entender 

a rotação presente nos tornados foi realizado nas primaveras de 1994 e 1995. No entanto, a 

partir de imagens de satélite geoestacionários pelo NOAA, se descobriu que o Sul e Sudeste do 

Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai apresentam uma ameaça de tornados muito alta de 

acordo com MCCARTHY; SCHAEFER (2004), como pode ser observada na Figura 35E. 

Na figura proposta pelo estudo de MCCARTHY; SCHAEFER (2004), observa-se os 

ingredientes principais para a formação de tornados na área de estudo, sendo o ar seco superior 

advindo dos Andes e o ar úmido na superfície transportado por JBN da Amazônia. A presença 

do ar transportado por JBN, tem um importante papel na intensificação de tempestades e 

formação de tornados (ALLABY, 2004; CANDIDO et. al., 2009). 

As Figuras 35, mostram a área de estudo com sua densidade populacional e densidade 

de tornados.  
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Elaboração: Amanda Comassetto Iensse, 2018. 

 

Figura 35 – Mapas de comparação entre densidade populacional, densidade de tornados e ameaça de tornados na área de estudo. 
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A Figura 35A, mostra o mapa de densidade populacional do Paraguai e sua densidade 

de registros, porém se observa que sua maior população está concentrada ao sudeste do país, 

mas os registros de tornados apesar de estarem nessa região, ainda não poucos.  

A Argentina, representada na Figura 35B, mostra sua densidade populacional entre 

Média e Muito Alta, nos mesmos locais onde a densidade de tornados mostra-se Média e Muito 

Alta. Isto é, os eventos nessas áreas consequentemente possuem mais testemunhas para registrá-

los.  

Já no Brasil, ilustrado pela Figura 35C, mostra que os tornados foram registrados entre 

as classes Baixa e Muito alta de densidade populacional, igualmente as classes de tornados 

(Baixa e Muito Alta). Ao comparar a Figura 35C com a Figura 35E mostra que o estudo de 

MCCARTHY; SCHAEFER (2004) aponta para a Campanha do Rio Grande do Sul como uma 

alta ameaça para formação de tornados, o que não aparece na densidade de registro dos mesmos. 

Provavelmente este fato está ligado a baixa densidade demográfica na Campanha do Rio 

Grande do Sul, impossibilitando maiores números de registros. 

Já o Uruguai, ilustrado pela Figura 35D, mostrou que seus eventos estão em todas as 

regiões do país e de forma aleatória, apenas na região de Montevideo onde há uma classe Muita 

Alta de densidade populacional e Muito Alta para registros de tornados.  
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6  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Trabalhar com tornados na América do Sul, é muito complexo pois ainda não há um 

banco de dados oficial e os registros ficam restritos a trabalhos já realizados. No entanto, optou-

se por trabalhar com esse tema por entender que apesar da complexibilidade, é de suma 

importância compreender o ambiente em que os tornados se formam e contrubuir 

principalmente para a Climatologia Geográfica. 

O banco de dados construído e analisado nessa pesquisa foi construído com base em 

registros confirmados, como foi salientado no item 4. Ao avaliá-lo, notou-se que ainda existem 

muitas lacunas a serem preenchidas no que diz respeito a intensidade desses fenômenos além 

do seu local exato de formação. O banco de dados mostrou que antes de 1990 haviam poucos 

registros de tornados na área de estudo e que a partir de 1990, especificamente a partir de 1993 

os registros aumentaram com algumas quedas entre 1994 e 2000 posteriormente entre 2003 e 

2005. 

A análise das cartas sinóticas mostrou que os tornados foram registrados 

majoritariamente por sistemas frontais, seja pela Frente Polar Atlântica ou Ciclones Frontais. 

Um menor número de eventos foi registrado influenciados pela MTC e Cavados, que são 

sistemas atmosféricos de baixa pressão e provocam muitas instabilidades atmosféricas. Ao 

espacializar os sistemas atmosféricos, foi constatado que a FPA é um sistema que exerce 

influência em todas as regiões da área de estudo, sendo a única a influênciar registros de 

tornados no interior dos países.  

Em relação a hipsometria dos registros, os mapas mostraram que na Argentina, Paraguai 

e Uruguai, os eventos foram registrados nas primeiras classes hipsométricas diferentemente do 

Brasil que registrou a maioria de seus eventos nas classes mais altas do recorte espacial usado 

para o Brasil. Ao analisar a hipsometria da área de estudo, notou-se que não há uma preferência 

específica para a corrência em áreas mais altas ou mais baixas, pois os eventos são dispersos e 

poucos foram registrados no mesmo município.  

Ao comparar os registros com os tipos climáticos na área de estudo, constatou-se que 

os tornados ocorrem no mesmo tipo climático que compõe grande parte da Alameda dos 

Tornados nos EUA, sendo o tipo de clima Cfa com a participação de sistemas tropicais e 

intertropicais. 

A comparação entre os mapas de densidade de tornados, densidade populacional e 

densidade de ameaças de tornados, foi importante para entender alguns aspectos dos registros 
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no Corredor Sul-Americano, principalmente do que diz respeito a concetração de população e 

registro. Apesar de haver locais onde há possibilidade de tornados de acordo com o mapa de 

MCCARTHY; SCHAEFER (2004), nem sempre há o registro. Por outro lado, a oeste da 

Argentina, há uma baixa possibilidade de acordo com o mapa de Mccarthy; Schaefer (2004) 

mas de acordo com o banco de dados, existem muitos registros nessa área. 

Os estudos sobre tornados na América do Sul, tem um longo caminho pela frente, 

constatou-se que, não obstante aos esforços dos pesquisadores do fenômeno ainda é difícil de 

ser entendido pela falta de um banco de dados que contemplem todos os reais registros. Ao 

longo da construção dessa dissertação houveram muitos registros de tornados que foram 

retirados pois as informações se desencontravam prejudicando o andamento.  

Ainda se coloca que falta de tecnologia (principalmente radares meteorológicos) para 

avaliar se o dano após a passagem de uma tempestade foi tornado, vendaval ou micro-explosão, 

por exemplo. Os radares que atuam sobretudo no Brasil, muitas vezes estão inoperantes ou com 

atrasos, sendo impossível identificar alguma assinatura tornádica por eles, restando só o registro 

fotográfico. 

Concluiu-se que os resultados dessa pesquisa, buscaram auxiliar na compreensão dos 

registros dos tornados no Corredor Sul-Americano. Entretanto, apesar de ser um assunto 

complexo de trabalhar, é uma área fértil para pesquisas pela quantidade de registros nos últimos 

anos e a crescente divulgação da possibilidade de ocorrência pelos meios de comunicação. 
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