
Dez anos após o primeiro ciclone tropical já registrado  
no Atlântico Sul, analisamos a possibilidade e o possível 
impacto de um outro fenômeno semelhante.

O risco de ciclones tropicais no Brasil



 



No setor de seguros, chamar um risco de  
insignificante pode ser uma afirmação perigosa.  
A natureza está sempre surpreendendo o mundo 
com catástrofes que estavam além de crenças 
amplamente difundidas. Um fenômeno assim 
ocorreu em 2004, quando testemunhamos a 
confirmação do primeiro ciclone tropical na costa 
do Brasil. Dez anos mais tarde, um novo estudo 
científico explora as principais condições atmos
féricas que influenciam os ciclones tropicais no 
Atlântico Sul. Suas conclusões são apresentadas 
nesta publicação e apontam para uma obser
vação importante: embora a quantidade baixa  
de tempestades nesta região possa ser explicada 
de forma convincente, o Brasil não está isento  
do risco de ciclones tropicais.
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Durante muito tempo, supôsse que o 
Atlântico Sul fosse uma bacia oceânica 
onde não ocorriam ciclones tropicais. 
Esse raciocínio teve de ser mudado fun 
damentalmente com a ocorrência do  
ciclone tropical Catarina, em março  
de 2004 (ver Figura 1). Além de uma 
série de vítimas, as pessoas que mora
vam nas áreas afetadas ao longo da 
costa dos estados de Santa Catarina  
e Rio Grande do Sul sofreram danos 
materiais, agrícolas e de infraestrutura 
consideráveis. Antes desse fenômeno, 
tal destruição por este tipo de perigo 
natural era considerada impossível. A 
preocupação com os possíveis impac
tos futuros para a sociedade, bem como 
a curiosidade científica em relação a 
estes fenômenos raros – porém obvia
mente possíveis – desencadearam uma 
série de atividades de pesquisa nos 
anos que se seguiram à passagem do 
ciclone tropical Catarina.

O setor segurador precisa saber mais 
Como um protagonista importante na 
atenuação dos riscos de catástrofes, as 
comunidades seguradoras e ressegura 
doras têm um interesse natural em en 
tender melhor onde, com que frequência 
e com que intensidade os ciclones tropi 
cais do Atlântico Sul podem chegar à 
terra firme. Nos últimos dez anos, a  
proteção de ativos por meio de seguros 
cresceu a uma velocidade espantosa, 
superando até mesmo o desenvolvimen 
to econômico do Brasil como um todo. 
Assim como em outras regiões do mun 
do, as localidades costeiras têm sido um 
ponto focal deste crescimento. Contudo, 
sendo consideradas isentas do risco de 
ciclones tropicais, as comunidades cos 
teiras do Brasil não adotaram as medi 
das de prevenção e atenuação de danos 
necessárias para se proteger contra os 
tipos de ventos fortes e mares agitados 
produzidos por tais fenômenos. Assim, 

Morador começa a limpar um estacionamento em Torres um dia após a passagem do ciclone tropical Catarina.
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Figura 1: O rastro do ciclone tropical  
Catarina. Os números dentro dos círculos 
indicam a posição da tempestade  
no respectivo dia de março de 2004.

As cores marcam a classificação do Catarina:
 tempestade subtropical  
 tempestade tropical  
 ciclone tropical categoria 1  
 ciclone tropical categoria 2

para uma tempestade de uma dada in
tensidade, é necessário prever danos 
muito mais graves no Brasil do que em 
lugares que registram ciclones tropicais 
mais frequentemente (por exemplo, o 
estado da Flórida).

Para compreender melhor os fatores que 
determinam a formação de ciclones tro 
picais no Atlântico Sul, a Swiss Re cola 
borou em um estudo do Instituto de  
Ciências Atmosféricas e Climáticas (IAC) 
do Instituto Federal de Tecnologia de  
Zurique, na Suíça. O estudo examinou o 
motivo dos ciclones tropicais serem ex 
tremamente raros nesta bacia oceânica 
e como as condições atmosféricas se 
desviavam do padrão durante o ciclone 
tropical Catarina e algumas tempestades 
tropicais menores que ocorreram na 
área até o momento.

Ciclones tropicais no Atlântico Sul:
por que são tão raros?
Se observarmos um mapa global do tra 
jeto dos ciclones tropicais, é surpreen 
dente que o Atlântico Sul seja a única  
bacia oceânica de todo o mundo com  
ausência quase completa desses fenô 
menos. Até o momento, a ausência de 
ciclones tropicais no Atlântico Sul era 
comumente associada ao “cisalhamento 
do vento” excessivo. Ao investigar deta 
lhadamente esse fator importante, o  
estudo recente do Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique analisou uma  
série de fatores adicionais que podem 
igualmente limitar ou ampliar a for
mação de ciclones tropicais.

Os prérequisitos mais importantes para 
a formação de ciclones tropicais são:
 ̤ Temperaturas da superfície em alto 

mar: 26,5°C para uma profundidade 
de 50 metros é um patamar mínimo 
comumente aceito, embora tempera 
turas baixas do ar possam permitir a 
formação de ciclones tropicais em 
águas com temperatura mais baixa.
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 ̤ Baixo cisalhamento vertical do vento: 
Se forem fortes demais, ventos em  
velocidades ou direções diferentes 
em altitudes diversas, o chamado  
“cisalhamento do vento”, inibirão a 
formação de ciclones tropicais.

 ̤ Vorticidade suficiente: A formação de 
ciclones tropicais requer uma pertur 
bação atmosférica préexistente (por 
exemplo, tempestades), com certo 
movimento de rotação inicial. Em al 
gumas áreas do mundo, essas pertur 
bações ocorrem com regularidade 
(por exemplo, ondas do leste da África 
no Atlântico Norte), ao passo que  
são extremamente raras em outras 
(por exemplo, no Atlântico Sul).

 ̤ Umidade elevada: A existência de 
massas de ar seco pode inibir a ativi 
dade de tempestades necessária à 
formação de ciclones tropicais.

No estudo do Instituto Federal de Tecno 
logia de Zurique, esses quatro prérequi 
sitos foram investigados mensalmente, 
utilizando um conjunto de dados de rea 
nálise atmosférica global referente ao 
período de 1979 a 2011 (ERAInterim). 
Uma comparação com outras bacias 
oceânicas, como o Atlântico Norte ou o 
Sudoeste do Pacífico, mostrou que, no 
Atlântico Sul, esses prérequisitos se ali 
nham raramente e em pequenas áreas, 
limitando assim a possibilidade da ocor 
rência de ciclones tropicais.

Não chega a ser surpreendente que o 
estudo mostre que os meses de verão 
no hemisfério sul (janeiro, fevereiro e 
março) são os mais propícios à formação 
de ciclones tropicais. Em termos geográ 
ficos, uma seção do Atlântico Sul ao su 
deste do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
entre 22 e 30 graus sul, é mais favorável 
à formação de ciclones tropicais. A boa 
notícia é que, no verão, os ventos predo 
minantes tendem a soprar qualquer  
tempestade para o leste, na direção  
do mar aberto. A má notícia é que as 
condições que favorecem a formação  
de ciclones tropicais também podem  
reverter a direção do vento. Por vezes,  
tal mudança de direção levará as tem
pestades na direção da costa brasileira, 
como aconteceu no caso do ciclone  
tropical Catarina (ver caixa de texto:  
“Em foco: ciclone tropical Catarina”).

E se o ciclone tropical Catarina  
tivesse atingido outro local?
Com base em nossa longa experiência 
na modelagem de catástrofes naturais 
em escala global, estávamos em posição 
de levar as conclusões do estudo do Ins 
tituto Federal de Tecnologia de Zurique 
a um passo além: estimamos as perdas 
seguradas de uma série de possíveis  
ciclones tropicais ao longo da costa  
brasileira e compilamos um mapa do  
risco de ciclones tropicais no Brasil.

Nossos modelos de avaliação de risco 
de ciclone tropical consistem em deze 
nas de milhares dos assim chamados 
“cenários probabilísticos”: tempestades 
que não aconteceram, mas que são  

Em foco: ciclone tropical Catarina 
Em 28 de março de 2004, o ciclone 
tropical Catarina atingiu o litoral do  
estado de Santa Catarina, no sul do 
Brasil. Como esse foi o primeiro ciclone 
tropical a atingir a região, pessoas, edi 
ficações e infraestrutura não estavam 
bem preparadas para enfrentálo. De 
acordo com o banco de dados sigma 
da Swiss Re, o fenômeno causou da 
nos econômicos de quase meio bilhão 
de dólares. O Catarina apresentou  
um ciclo de vida bastante incomum. 
Inicialmente, ele formouse como um 
“ciclone subtropical”, exibindo caracte
rísticas tanto de um ciclone tropical 
como extratropical. A partir do dia 

19 de março, esse ciclone subtropical 
afastouse do litoral brasileiro na dire
ção sudeste, rumo ao mar aberto no 
oceano Atlântico. Devido ao surgimen
to de um padrão atmosférico especial, 
o sistema deu um giro brusco de  
180 graus em 23 de março e transfor
mouse em um ciclone tropical. Daí  
em diante, o sistema intensificouse 
gradualmente ao se aproximar da  
costa brasileira, que foi atingida em  
28 de março. A velocidade de ventos  
contínuos foi estimada na faixa de 
160–180 km/h, o que corresponde  
à categoria dois na escala Saffir  
Simpson de intensidade de ciclones 
tropicais (Fonte: Beerli et al. 2014).
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Figura 2: Modelagem da área afetada pela 
ventania no cenário simulado causador da 
maior perda econômica. A cidade de São Pau
lo é fortemente afetada por este cenário.

As cores representam velocidades do vento 
contínuas mínimas de:

 até 25,5 m/s  
 até 32,5 m/s  
 até 39,5 m/s  
 até 46,5 m/s
 > 46,5 m/s

fenômenos fisicamente realistas que  
poderiam ocorrer no futuro. Em termos 
simples, esses cenários são gerados por 
condições ambientais perturbadoras 
aleatórias que determinam a formação 
de um ciclone tropical ao longo do tem 
po (por exemplo, sua direção, velocida
de de avanço, intensidade, etc). Usamos 
essa metodologia para estudar os possí
veis efeitos de eventuais tempestades 
no litoral brasileiro.

A baixa quantidade de ciclones tropicais 
dificulta a definição do escopo completo 
das variações “climatologicamente razo
áveis” no Atlântico Sul. Assim, optamos 
por definir nossos cenários de forma a 
que se assemelhem bastante às princi
pais características do ciclo de vida do 
ciclone tropical Catarina.

As perdas registradas no banco de da
dos sigma da Swiss Re implica que, se o 
ciclone tropical Catarina acontecesse 
hoje, o resultado seria um prejuízo eco 
nômico da ordem de US$ 0,5 bilhão. 
Usamos esse valor, bem como conside
rações de construção civil, para chegar 
à vulnerabilidade (ou seja, o dano previs
to para uma dada velocidade do vento) 
de ativos rurais e urbanos.

Combinando nossos cenários com essas 
vulnerabilidades, constatamos que os 
impactos financeiros de um ciclone  
tropical que atinja o Brasil pode gerar 
perdas econômicas de cerca de  
US$ 20 bilhões. A Figura 2 mostra o  
rastro do vento (as velocidades máximas 
do vento ao longo de todo o fenômeno) 
de um cenário que desencadeie este va
lor de perdas. Após seguir de sua locali
zação em direção noroeste, o fenômeno, 
neste cenário, atinge a costa nas proxi
midades do importante porto de Santos 
e do balneário de Praia Grande, afetando 
também São Paulo, mas abrandandose 
no interior. Com base em nosso modelo 
interno de catástrofes naturais, julgamos 
que tal cenário é fisicamente possível 
nas condições climáticas atuais.

A maioria de nossos dez maiores cená 
rios para o sul do Brasil afetam direta 
mente as principais cidades, além de  
comunidades costeiras próximas, como 
as regiões metropolitanas de São Paulo, 
Curitiba ou Porto Alegre. A perda  
econômica média dos dez maiores  
cenários seria de aproximadamente  
US$ 5,3 bilhões.

Uma parcela considerável destas perdas 
econômicas não seria segurada. Entre 
tanto, o rápido crescimento econômico 
levou a um forte aumento da cobertura 
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Tempestade sobre a cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul – região Sul do Brasil.



de seguro comercial e industrial (“riscos 
nomeados” ou “all risks”), que englobaria 
as perdas causadas por um ciclone tro
pical. Coberturas de Lucros Cessantes e 
Lucros Cessantes Contingentes pode
riam aumentar sensivelmente a carga de 
sinistros caso uma grande zona comer
cial/industrial fosse atingida. Além disso, 
as perdas do setor agrícola poderiam até 

certo ponto ser cobertas pelas segura
doras. Dado o cenário apresentado na 
Figura 2, e supondo que 5% das perdas 
econômicas estejam seguradas atual
mente, o setor de seguros enfrentaria 
pedidos de indenização de US$ 1 bilhão, 
um valor sem precedentes para catás
trofes naturais no Brasil.

Mapa de risco de ciclones tropicais 
no Brasil
Combinando as constatações do estudo 
externo realizado no Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique e as análises in 
ternas baseadas na metodologia de mo 
delagem de ciclones tropicais mundiais 
da Swiss Re, compilamos um “Mapa de 
risco de ciclones tropicais no Brasil” que, 
até onde nos é dado saber, é o primeiro a 
ser publicado.

A distribuição geográfica dos fatores  
ambientais que favorecem ou inibem a 
formação de ciclones tropicais, bem 
como tempestades tropicais modeladas 
e observadas, nos permite concluir que a 
área costeira entre Paranaguá (Curitiba) 
e Florianópolis apresenta o maior risco 
de ventos provocados por ciclones tropi
cais (Figura 3). Áreas ao sul e ao norte, 
bem como no interior, estão em risco 
progressivamente menor.

Figura 3: O mapa de risco de ciclones 
tropicais mostra uma estimativa de picos de 
rajadas de vento com período de retorno na 
proporção de 1/500 anos em terreno aberto 
a uma altura de 10m acima do solo. O perío 
do de retorno baseiase na premissa de que 
um fenômeno como o Catarina afeta o Brasil 
cerca de uma vez a cada 50100 anos. É im 
portante observar que estão representados 
no mapa apenas os ventos desencadeados 
por ciclones tropicais e não os provocados 
por tempestades de inverno ou tempesta 
des/tornados convectivos agudos.

 >50 m/s  
 >45 m/s  
 >40 m/s  
 >35 m/s

O papel da mudança do clima
A ocorrência do ciclone tropical Cata 
rina suscita a questão de sua eventual 
ligação com a mudança climática.  
A resposta não é conclusiva. O que 
podemos afirmar com certeza é que  
a mudança do clima em si é um fato. 
Nossa atmosfera e os oceanos sofre 
ram aquecimento acentuado, os volu 
mes de neve e gelo diminuíram, os ní 
veis do mar subiram e a concentração 
dos gases do efeito estufa registrou 
alta expressiva, afirma o Painel Inter 
governamental da ONU sobre Mudan 
ças Climáticas (IPCC). O significado 
disso e como podemos nos adaptar à 
mudança do clima são temas do últi 
mo relatório sigma da Swiss Re sobre 
catástrofes naturais. 

Com relação ao Atlântico Sul, é verda
de que a quantidade de tempestades 
detectadas com algumas característi 
cas de ciclones tropicais, mas sem 
chegar a esse ponto, aumentou ao 
longo dos últimos dez anos. Embora 
esse aumento possa ser um sinal de 
mudança climática, é possível que, 
simplesmente, os meteorologistas  
tenham ficado mais atentos a tais fe
nômenos. Entretanto, extremos como 
o ciclone tropical Catarina são raros, 
por definição, de modo que é impossí
vel culpar a mudança climática por 
ocorrências isoladas, não existindo 
embasamento científico suficiente 
para concluir se e como a mudança 
climática está afetando os fenômenos 
meteorológicos, como o Catarina, no 
Atlântico Sul.
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 ̤ Série sigma sobre catástrofes  
naturais da Swiss Re

Consideramos este mapa de risco como 
uma contribuição para a continuidade 
da investigação do risco de catástrofes 
naturais no Brasil. A julgar pelo estado 
atual das pesquisas, continuam a existir 
grandes dúvidas em relação à frequên 
cia e gravidade de fenômenos como o 
ciclone tropical Catarina. Devido à popu 
lação esparsa e ao tráfego marítimo re 
duzido na costa do sul do Brasil no pas 
sado, é possível que ciclones tropicais 
tenham passado despercebidos por 
completo antes do advento da observa 
ção por satélite.

Ciclones tropicais passados também po 
dem ter sido confundidos com tempes 
tades “normais”. Será interessante 
acompanhar – e possivelmente apoiar – 
esforços científicos que tentem lançar 
mais luz sobre o risco de ciclones tropi 
cais no Atlântico Sul. Uma análise de re 
gistros históricos de navios portugueses 
ou missões católicas, ou a busca por  
depósitos de sedimentos específicos ao 
longo da costa brasileira, podem forne 
cer evidências de ciclones tropicais  
que ocorreram muito antes do Catarina.  
Modelos climáticos cada vez mais  
sofisticados podem fornecer percep
ções adicionais, incluindo os efeitos  
que a mudança climática pode ter  
sobre a ocorrência de ciclones tropicais 
no Atlântico Sul.

O quadro mais amplo: gerenciamento 
de riscos adequado
Este artigo tem dois objetivos principais: 
em primeiro lugar, procuramos aumentar 
a conscientização em relação a um risco 
mal compreendido e amplamente igno 
rado. Embora os ciclones tropicais conti 
nuem a ser uma ocorrência rara e repre 
sentem apenas uma parcela dos “riscos 
de tempestade” no Brasil (ver quadro 
“Perigos naturais no Brasil”), seu poten 
cial de acumulação de perdas em áreas 
amplas não deve ser ignorado. Em se 
gundo lugar, gostaríamos de oferecer 
um ponto de partida para a discussão  
de eventuais medidas para evitar, conter 
ou atenuar os riscos decorrentes de  
ciclones tropicais no Brasil.

À medida que a população e a economia 
litorâneas continuem a crescer, a ques 
tão de como gerir esse risco ganhará  
importância. Uma forma eficaz de  
melhorar a resiliência contra o impacto 
de ciclones tropicais ao redor do mundo 
tem sido a implementação de códigos 
de construção com disposições de car 
ga de vento específicas, baseadas nos 
riscos. Diques que protejam a infraestru 
tura importante (por exemplo, forneci 
mento de energia, transportes, comuni 
cação) melhoram consideravelmente a 
capacidade de reagir aos efeitos de um 
desastre natural, e o mesmo é verdadei 
ro em relação aos planos de emergência 
disponíveis. Por outro lado, uma estraté 
gia de uso do solo adequada pode aju 
dar a minimizar as perdas.

A proteção financeira por meio de segu 
ros facilitará bastante a recuperação,  
fornecendo os recursos necessários 
para a reconstrução rápida após uma 
catástrofe. É evidente que tais medidas 
têm que manter uma relação adequada 
com o risco sendo considerado – por 
exemplo, em termos de custos, interrup
ção do movimento, deficiência visual, 
preferências culturais, etc.

Dessa forma, cada país ou região preci 
sará encontrar sua combinação específi 
ca de medidas que melhorem sua resili 
ência aos riscos de catástrofes naturais. 
Nós da Swiss Re esperamos continuar a 
ser parte deste processo – em relação a 
ciclones tropicais no Brasil e a qualquer 
outro risco natural em todo o mundo.

Perigos naturais no Brasil
Quando se trata de catástrofes natu 
rais no Brasil, as duas questões mais 
importantes são inundações e secas. 
Em termos da quantidade de ocorrên 
cias, as inundações são as catástrofes 
naturais mais frequentes. No entanto, 
na região afetada, as “secas do nor 
deste” são a principal preocupação da 
população local. A outra exceção é o 
sul do Brasil (estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná), onde 
riscos atmosféricos, como vendavais, 
tornados e granizo, desempenham um 
papel tão importante quanto secas e 
inundações. Eles são provocados por 
tempestades extremas, que se desen 
volvem principalmente no sul do Brasil

e norte da Argentina, situação seme 
lhante à do “corredor dos Tornados” 
na América do Norte. Ainda que pos
sam ser expressivos, os danos relacio 
nados a tempestades severas são for 
temente localizados no seu ponto de 
ocorrência. Dessa forma, geralmente 
elas apresentam frequência elevada 
mas gravidade baixa. Esta é a princi 
pal diferença para os ciclones tropi 
cais, que podem chegar a afetar áreas 
de várias centenas de quilômetros. 
Portanto, por ser o único ciclone tropi 
cal documentado a atingir a costa bra 
sileira, o Catarina incorporou um tipo 
até então desconhecido de risco ao 
espectro de possíveis catástrofes na 
turais no Brasil.
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