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RESUMO: Este trabalho objetivou analisar a ocorrência de ondas de frio em São
Joaquim/SC e sua correlação com os episódios de nevascas entre os anos de 1984 e 2013.
Além disto, verificou-se algumas características dos prejuízos que o frio extremo pode gerar
na saúde humana. Utilizou-se para classificação das ondas de frio o método de Vavrus et al.
(2006), que trabalha com temperatura média do ar. Os dados de temperatura e de nevascas
foram fornecidos pela Epagri/Ciram; os dados de saúde foram coletados no DATASUS.
Encontraram-se 105 ondas de frio em toda série, bem como 103 nevascas, destas, 44
concomitantes com as ondas. Averiguou-se também que há correlação estatística entre as
ondas de frio e nevascas no município. Constatou-se que as ondas de frio geram impactos
na saúde da população e que suscitam gastos para a administração pública.
Palavras-chave: ondas de frio; nevascas; saúde pública, impactos ambientais.

ABSTRACT: This study aimed to analyze the occurrence of cold waves in São Joaquim/SC
and its correlation with episodes of heavy snow between the years 1984 and 2013. In
addition, there are some characteristics of the damage that extreme cold can cause the
human health. It was used for the classification of cold waves the method of Vavrus et al.
(2006), working with average air temperature. The temperature data and blizzards were
provided by Epagri/Ciram; health data were collected from the DATASUS. They have found
105 cold waves throughout the series, as well as 103 blizzards, of these, 44 concurrent with
the waves. It was examined also a statistical correlation between the cold waves and
blizzards in the city. It was found that the cold waves generate impacts on the health of the
population and raise spending for public administration.
Keywords: cold waves; blizzards; public health, environmental impacts.
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1 – Introdução
Ao pesquisar sobre onda de frio (OdF) é possível notar a grande gama de trabalhos
que abordam o tema com diferentes conceituações. Diferentes pesquisadores em distintos
locais do planeta aplicam métodos variados na classificação das mesmas, não existindo
assim uma definição exata. Alguns, por exemplo, utilizam a temperatura mínima do ar,
outros a temperatura média, alguns especificam pelo número de dias, outros relacionam
com conforto bioclimático e aspectos de saúde (CASTRO et al. 1995; PEZZA, AMBRIZZI,
2000; RUSTICUCCI, VARGAS, 2001; SARTORI, 2003; VAVRUS et al., 2006; COSTA et al.,
2007; ESCOBAR, 2007; FIRPO, 2008; GUERREIRO, 2011; MENDONÇA, ROMERO, 2012;
MATEUS, 2014; PARK et al., 2014; REBOITA et al. 2015).
Há diferença entre as ondas de frio secas e as úmidas. As úmidas podem estar
associadas aos períodos de precipitação nival, uma vez que se faz necessário a alta
umidade do ar para a ocorrência de neve. O frio úmido, do ponto de vista térmico, é mais
perceptível do que o frio seco pelo corpo humano, pois a alta umidade eleva a sensação de
frio (MURARA, FUENTES, 2014).
Os episódios de ondas de frio/frio intenso em Santa Catarina são observados por
diferentes condições meteorológicas. Existem entradas de massas de ar frio continentais
que se caracterizam por ocasionar queda de temperatura e ar seco. Em outras situações,
ocorre a entrada de ar frio provocada por um anticiclone e também entrada de umidade
provocada por um ciclone. Essa situação não é a única, mas é a principal para a ocorrência
de neve em São Joaquim. O padrão de escoamento atmosférico mais recorrente na
produção de condições necessárias para a ocorrência de nevascas no sul do Brasil, em
aproximadamente 47% dos casos, está associado ao deslocamento continental de uma
massa de ar frio e um ciclone extratropical sobre o oceano que produz uma frente fria
secundária (SELUCHI, 2009; FUENTES, 2009).
São Joaquim, conta com uma área municipal total de 1.892.256 km2, localizado no
Planalto Sul Catarinense. Sua altitude média é de 1.360 metros (IBGE, 2010). O clima se
enquadra no tipo Cfb de Köppen, temperado constantemente úmido, sem estação seca e
com verão fresco. A temperatura do ar média anual desta zona agroecológica, chamada de
Planalto Serrano de São Joaquim, varia de 11,4 a 13,8ºC. Além disto, é o município que
apresenta a maior frequência de precipitação nival da região, com média anual de 2,7 dias
(SOUZA, 1997; THOMÉ et al., 1999; SCHIMITZ, 2007). Ao encontro disto, nota-se que o
mesmo foi o município catarinense que apresentou o maior número de registro de neve
entre os anos de 1980 e 2010 (Figura 1). A neve pode representar frio mais intenso e
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também gerar prejuízos maiores se precipitada em grande quantidade (PEZZA, AMBRIZZI,
1999; MURARA, FUENTES, 2014).

Figura 1 – Frequência de neve por município em Santa Catarina, entre 1980 e 2010. Destaque para
São Joaquim, local com maior ocorrência. Fonte: MURARA; FUENTES, 2014.

Nas maiores altitudes de Santa Catarina, como em São Joaquim, as temperaturas
podem ser negativas, sob ocorrência de massa de ar frio, especialmente as invernais. No
estado as temperaturas tendem a aumentar no sentido sul-norte e das áreas mais elevadas
do planalto para oeste e leste (MONTEIRO; MENDONÇA, 2014, p.6). No inverno os
sistemas atmosféricos que ocorrem com maior frequência são os frontais. Estes, em outras
épocas do ano, também podem condicionar temperaturas abaixo da média esperada para
uma determinada estação, pois as massas de ar polar Atlântica (mPa) que o sucedem,
atuam com grande frequência e intensidade, sendo responsáveis pelos episódios de
menores temperaturas registradas e até neve (MURARA; FUENTES, 2014, p.164).
O Brasil diante de parcela da população mundial e até latino-americana, é visto
como um país tropical em sua totalidade, mas, parte do território está localizada na porção
subtropical. Tal especificidade é responsável por algumas características distintas de
variáveis ambientais se comparado ao Brasil tropical. Este entendimento de que o território
brasileiro é totalmente tropical, muitas vezes faz com que as pessoas pensem que as
condições de tempo e clima no Brasil não sejam submetidas a episódios de frio intenso,
característica peculiar de épocas do ano na porção subtropical do globo, especialmente se
está coincidindo com altas altitudes, como é o caso de São Joaquim. A situação geográfica
da região sul brasileira garante a maior amplitude térmica no ciclo anual, com maior
diferença entre inverno e verão. As serras e o planalto meridional são as únicas regiões do
Brasil com precipitação nival (GRIMM, 2009).
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Neste sentido, devido às informações expostas, faz-se necessário investigar as
ondas de frio e sua correlação com os episódios de neve, bem como verificar se os
episódios de frio intenso ampliam os impactos na qualidade de vida das populações.

2 – Material e métodos
2.1. – Contabilização das ondas e frio e ocorrência de neve
As ondas de frio em São Joaquim foram contabilizadas utilizando-se os dados de
temperatura média do ar compensada, com periodicidade diária, observada na estação
meteorológica convencional local, sob administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) por meio do Centro de Informações de
Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). Registros de
nevascas também foram fornecidos pela mesma instituição. Não se levou em consideração
a quantidade de neve e seu tempo de precipitação, apenas se ocorreu ou não.
Após a obtenção dos dados meteorológicos, os mesmos foram tabulados via
programa Excel 2007 e então o método para classificação das ondas de frio de Vavrus et al.
(2006) foi utilizado. O método utilizado aponta que para caracterização da OdF, o período
deve ser de dois dias ou mais consecutivos, em que a temperatura média do ar diária em
superfície é menor que duas vezes o desvio padrão, calculado para toda série, naquele local
e naquele período. O desvio padrão foi o valor médio interanual dos 365 desvios padrões
diários de temperatura do ar (1º de janeiro a 31 de dezembro). É possível afirmar que está
análise pode ser identificada como uma climatologia para classificação dos dias frios em
São Joaquim e também para identificação das OdF, em virtude dos 30 anos analisados.

2.2. - Análises estatísticas
Os dados foram submetidos à análise estatística na qual a variável independente foi
às ondas de frio e a precipitação nival foi a variável dependente. A correlação entre ondas
de frio e a ocorrência de neve foi analisada estatisticamente por meio do coeficiente de
correlação linear de Pearson (r), coeficiente de determinação (r²) e análise da variância
(ANOVA), utilizando-se o programa Excel 2007.

2.3. - Contabilização das doenças e internações utilizadas
Segundo Silveira (2016) as doenças com possibilidade de estarem correlacionadas
com OdF e precipitação nival em São Joaquim são: entre as respiratórias, asma, influenza
(gripe), pneumonia e; entre as circulatórias, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral
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(AVC) e outras doenças isquêmicas do coração (DIC). Os dados de internação foram
obtidos na plataforma de pesquisa virtual do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS).
A contabilização das internações foi feita com periodicidade diária. O nº de dias para
contabilização das internações atribuídas a uma OdF por conta das doenças respiratórias e
circulatórias selecionadas foi de até dez dias posteriores ao último dia da onda. O mesmo foi
empregado para a ocorrência das OdF que se sobrepuseram (SILVEIRA, 2016).
As variáveis investigadas por doenças foram: quantidade de internações (QI); dias de
permanência (DP); valor total gasto por internação (VT); sexo e; faixa etária, dividido entre
jovens (≤14 anos), adultos (entre 15 e 59) e idosos (≥60). As faixas etárias estruturadas
foram estabelecidas e adaptadas de Guerreiro (2011, p.25). Conforme Inagaki et al. (2008),
a Organização Mundial da Saúde estabelece que são consideradas idosas, nos países em
desenvolvimento, pessoas com 60 anos ou mais.
O período para estudo das OdF e das nevascas em São Joaquim foi estipulado entre
os anos de 1984 e 2013, entretanto, a contabilização das internações investigadas nesta
pesquisa não puderam abranger o mesmo período, pois os registros no DATASUS, em São
Joaquim, só iniciaram em 1998, ficando definido entre 1999 e 2013 (15 anos).

3 – Resultados e Discussão
Entre 1984 e 2013, encontrou-se 105 ondas de frio em São Joaquim, com média
anual de 3,5 ocorrências. Nota-se que, de forma geral, as OdF estão apresentando
tendência decrescente ao longo dos 30 anos, com uma diminuição média de 4 para 3
ondas, aproximadamente (Gráfico 1). Tal comportamento vai ao encontro do que o IPCC
(2007) informou em seu 4º Relatório de Avaliação para a região sul da América do Sul,
apontando que os dias frios passariam por diminuição, indicando que as temperaturas mais
elevadas possuem maior tendência de ocorrência.

Gráfico 1 - Ocorrência das ondas de frio interanuais em São Joaquim e linha de tendência, 1984 a
2013. Elaborado por: SILVEIRA, 2016.
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Analisando mensalmente, é possível afirmar que as ondas de frio em São Joaquim
são amplamente mais recorrentes no inverno. Agosto foi o mês com o maior número de
ondas registradas, com 28 ondas; posteriormente junho e julho, com 21 e 20 ondas,
respectivamente. Setembro, abril e maio também apontaram números importantes nos
registros, com 12 ondas em setembro, oito para abril e o mesmo para maio (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Ocorrência mensal das ondas de frio em São Joaquim, de 1984 a 2013. Elaborado por:
SILVEIRA, 2016.

Dentre as 105 ondas de frio registradas para o município, 69 delas ocorreram no
período invernal (65,7%); seguido pelo outono e primavera, ambas as estações com 17
ondas (16,2%) e; o período estival com apenas duas ocorrências de ondas (1,9%) em
dezembro. As OdF mais frequentes foram aquelas com duração de dois dias consecutivos,
66 entre as 105. Aquelas que duraram três dias consecutivos totalizaram 27 ondas;
seguidas por aquelas que duraram quatro dias, com sete casos; depois as de cinco dias,
com quatro casos e; por último, uma única onda que durou seis dias, sendo a mais extensa
de toda série, ocorrida entre os dias 25 e 30 de agosto de 2003.
Durante os 30 anos analisados, São Joaquim apresentou 103 casos de neve (média
de 3,4 por ano), dois a menos que ondas de frio. Entretanto, destes casos, 44 deles
incidiram coincidentemente na mesma data de ocorrência da onda (Tabela 1). Com base
nas análises estatísticas é possível afirmar que há forte correlação entre ondas de frio e a
ocorrência de neve em São Joaquim, visto que o coeficiente de correlação (r=0,606)
apresentou significância estatística, ao nível de 5%. Constatou-se, também, através a
análise de regressão linear simples, significância estatística ao nível de 5%, que as ondas
de frio explicam 36% das ocorrências de neve.
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Tabela 1 - Ondas de frio e ocorrência de neve em São Joaquim/SC - 1984 a 2013

Fonte: Epagri/Ciram. Organizado pelos autores, 2016.

Conforme Souza (1997) no Brasil há a possibilidade de ocorrer precipitação nival
entre os meses de maio a setembro. Já Schmitz (2007) verificou esta possibilidade entre os
meses de abril e setembro, indo ao encontro do que foi verificado para São Joaquim nesta
pesquisa (Gráfico 3). A maior concentração ocorreu nos meses invernais, com destaque
para julho. Setembro, na primavera, também apresentou um registro considerável.

Gráfico 3 - Distribuição mensal da ocorrência de neve em São Joaquim, entre 1984 e 2013. Fonte:
Epagri/Ciram, 2015. Organizado por: SILVEIRA, 2016.

Segundo Murara e Fuentes (2014), no período de 1980 a 2010, ocorreram 227
episódios de neve em Santa Catarina. Ainda de acordo com os autores, o único registro de
desastre existente aconteceu no município de São Joaquim, com 25.122 hab. afetados na
zona rural, com prejuízos de R$ 61.815,09, em agosto de 2010, ano em que ocorreram três
ondas de frio. A neve acumulada chegou até 50 cm (CPTEC, 2010). Embora exista somente
um registro de desastre ocasionado por conta da neve em Santa Catarina, é sabido que
este fenômeno pode apresentar diversos problemas para a sociedade, principalmente para
serviços de energia; para algumas culturas agrícolas; na distribuição de água encanada; por
meio de fatalidades através de acidentes devido à neve e ao gelo nas pistas; ao
envenenamento por monóxido de carbono devido ao uso de lareiras e fogões à lenha; de
transporte, por conseguinte dificultando o acesso a serviços de saúde e outros e; se em
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grande quantidade, até para habitações precárias. Entretanto, sua ocorrência é esperada
anualmente para São Joaquim e mesorregião serrana como um todo (PEZZA, AMBRIZZI,
1999; MURARA, FUENTES, 2014).
Com relação aos impactos do frio intenso, verificou-se a quantidade de internações
por doenças respiratórias e circulatórias nos episódios de OdF. Silveira (2016), objetivando
verificar somente se os anos com maior número de ondas de frio também foram aqueles
com maior número de internações atribuídas ao período da onda, afirmou que não houve
correlação entre ondas de frio e doenças estudadas. Porém, análises de intensidade e
duração da onda não foram feitas diante das internações. Além da particularidade da
análise, outros fatores podem ter influenciado para a não existência de correlação, como:
falta de dados e/ou preenchimento tardio junto ao DATASUS (SILVEIRA, 2016). Tais
problemas podem ter comprometido as análises, uma vez que muitos trabalhos ao redor do
planeta relatam a correlação e/ou influência das OdF como potencializadores de doenças
respiratórias e circulatórias (ZAMORANO et al., 2003; WHO, 2004; CARSON et al., 2006;
IPCC, 2012; MATEUS, 2014).
Entretanto, outras características das internações puderam ser avaliadas e notou-se
que as enfermidades potencializadas pelas ondas de frio, além de gerarem impactos para
os próprios atingidos, geram também despesas financeiras aos cofres públicos. Em se
tratando de quantidade de internações (QI), as respiratórias foram amplamente mais
registradas que as circulatórias, com destaque para a pneumonia, com 451 casos.
Ressaltando que estes são apenas aqueles vinculados as OdF, ou seja, que foram
registrados no DATASUS até o 10º dia posterior ao último dia da onda. Na média dos dias
de permanência (DP) dos internados nos centros de saúde, as DIC foram aquelas mais
extensas (7,5), seguidas pela pneumonia (Tabela 2).
Tabela 2 – Internações no Sistema Único de Saúde devido às enfermidades (selecionadas)
vinculadas as OdF em São Joaquim e suas características, entre 1999 e 2013

Fonte: SIH/SUS, 2015. Organizado pelos autores, 2016.

Com relação ao sexo dos internados, em quatro das seis enfermidades, a maioria
ficou entre as mulheres, com amplo destaque para o infarto do miocárdio (65%). Os maiores
registros no sexo masculino ficaram na influenza (57%) e nas DIC (58%). Diante da faixa
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etária, observou-se que entre os jovens e os adultos a maior parte das internações se deu
no grupo das doenças respiratórias; enquanto que nas circulatórias destacaram-se os
adultos e os idosos. Vale ressaltar que estes são números gerais, sem analisar a pirâmide
etária do município e quais grupos são mais populosos para obter uma média.
Diante das internações vinculadas as OdF, ao total, foram gastos R$ 501.773,13,
destes, R$ 310.802,08 com as respiratórias e R$ 190.971,05 com as circulatórias. Com
relação aos gastos médios por internação, as circulatórias se destacam especialmente as
DIC, com média de R$ 4.118,73. Nas respiratórias as com gastos mais elevados são:
influenza (R$ 578,16), seguida por pneumonia (R$ 538,00). Para o ano de 2015 o
orçamento geral do município estimado aprovado foi de, aproximadamente, 52 milhões de
reais. Destes, quase 11 milhões para o fundo municipal de saúde (SILVEIRA, 2016, p.106).
Tais valores gastos nas internações avaliadas podem parecer baixos, porém, à medida que
as condições socioeconômicas da população passam por evolução, a quantidade de
internações tende a diminuir, podendo assim reduzir os gastos com estes problemas,
possibilitando o investimento desta verba para outros problemas ou setores.
Dos R$ 501.773,13 gastos com as internações encontradas, R$ 464.140,15 foram
gastos dos cofres públicos de São Joaquim, incluindo os joaquinenses que se internaram
em seu próprio município e forasteiros que se internaram em São Joaquim. Os outros R$
37.632,98 foram gastos por outros municípios que receberam internações de pessoas
residentes em São Joaquim ou pelo próprio estado, caso tenham sido atendidas em
hospitais estaduais ou até mesmo federais.

4 – Considerações Finais
Baseando-se no método adotado para classificação das ondas de frio, conclui-se que
mesmo com a diminuição das ondas de frio ao longo dos anos analisados, o município
apresenta grande quantidade de ondas. Os meses de inverno se destacam diante dos
demais, demonstrando que a área de estudo passa pela atuação de fenômenos climáticos
condicionantes dos extremos de frio, especialmente para padrões brasileiros.
Também para a realidade brasileira, pode-se afirmar que o número de ocorrência de
neve na localidade é alto (média de 3,4 dias/ano), maior que o encontrado por Schimitz
(2007). Conclui-se ainda que ha correlação estatística entre as ondas de frio e as nevascas
no município (r = 606).
Observou-se que as enfermidades analisadas nesta pesquisa vinculadas as ondas
de frio, além dos impactos na saúde, representam gastos públicos nas diferentes esferas
governamentais e que as doenças respiratórias são mais recorrentes que as circulatórias,
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com destaque para a pneumonia. Contudo, em termos de gastos financeiros, as circulatórias
possuem o tratamento mais caro.
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