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Resumo 

Tempestades severas são fenômenos capazes de gerar 

tornados, rajadas de vento e granizo, proporcionando 

desastres sociais e econômicos de grande monta. Na 

cidade de Ponta Grossa - PR durante o dia 20 de 

outubro de 2016, houve um evento severo que provocou 

danos no bairro Santa Paula. A presente pesquisa 

caracterizou o evento ocorrido através da análise de 

cartas sinóticas, imagens de satélite e relatos da 

população. Os resultados obtidos indicaram que o 

fenômeno foi provocado por uma tempestade do tipo 

multicelular, que formou um Sistema Convectivo de 

Mesoescala sobre a região e gerou a atuação de um 

tornado.  

Introdução  

Os fenômenos meteorológicos de atividades severas 

ocorrem frequentemente no Brasil, causando danos 

sociais, econômicos e ambientais. Segundo Moller 

(2001), as tempestades convectivas são fenômenos 

capazes de gerar tornados, rajadas de vento com força 

destrutiva e granizo. 

De acordo com Sakuragi (2017), as multicélulas são um 

tipo de tempestade caracterizadas por serem 

aglomerados de nuvens convectivas que se propagam 

no espaço e interagem entre si, podendo durar várias 

horas. Conforme Neto (2014), estes núcleos podem se 

agrupar em sistemas maiores, conhecidos como Sistema 

Convectivo de Mesoescala. 

O Brasil sofre anualmente com tempestades que 

causam inúmeros prejuízos. A disseminação do 

conhecimento dá possibilidade de criação de 

mecanismos e planejamento de estratégias para 

minimização de catástrofes. 

Material e Métodos 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre tempestades severas. Na sequência, averiguou-se 

a atuação e evolução do fenômeno de estudo por meio 

de análise de imagens do satélite GOES-13 e cartas 

sinóticas. Em seguida, se fez o uso do software Global 

Mapper para a verificação da área e excentricidade do 

sistema. Por último, realizou-se entrevistas com 8 

indivíduos para apuração de informações acerca de 

destruição, direção, horário e velocidade dos ventos. 

Resultados e Discussão 

A movimentação na atmosfera iniciou na madrugada do 

dia 19, na qual havia uma região de cavado posicionado  

 

entre o Paraguai e Argentina até o estado do Rio Grande 

do Sul, ao mesmo tempo que Jatos de Baixos Níveis 

transportavam ar relativamente úmido e quente do Oeste 

da Amazônia para a região do cavado. Na madrugada 

do dia 20, notou-se um núcleo de baixa pressão, 

próximo ao litoral sul do Rio Grande do Sul e, ventos 

moderados circulavam no sentido horário em torno deste 

núcleo, ou seja, havia se formado um ciclone 

extratropical. As células que ocasionaram a tempestade 

começam a surgir na madrugada do dia 20, no Paraguai, 

na Região do Grande Chaco, seguindo na direção 

sudeste e ingressando no Paraná às 11:00h, o sistema 

cresceu verticalmente e horizontalmente de forma 

exponencial, atingindo ~123.000 km² de extensão às 

15:30h. As entrevistas revelaram que o fenômeno seguiu 

a direção sudoeste-nordeste, com ventos de mais de 

138 km/h. Um dos entrevistados afirmou ter visualizado 

um funil de aproximadamente 4m que provocou danos. 

Quanto à destruição, segundo relatos, destelhou casas, 

um posto de gasolina e uma loja, além de quebrar 

janelas, arremessar a porta de uma residência, arrancar 

galhos de árvores e mover um carro, caracterizando a 

força destrutiva do fenômeno, que atingiu a escala EF1.  

Conclusões 

Após a análise sinótica foi possível averiguar a presença 

de elementos desencadeadores de tempestade severa. 

As entrevistas permitiram identificar um caminho de 

destruição, com uma intensidade destrutiva de danos 

moderados. O relato de uma testemunha, unido às 

demais evidências indicam que a atividade ocorrida se 

caracteriza por um tornado com mais de 138 km/h, que 

acompanhou o deslocamento de múlticélulas de grande 

crescimento vertical. O evento se manifestou durante a 

primavera e no período da tarde, concordando com 

bibliografia de frequência de atividades tornádicas.  
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