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1. DESTAQUE DO MÊS

Lalo de Almeida/ Folhapress

No dia 26 a cidade de Salvador-BA sofreu com chuvas intensas, que acarretou em muitos 

impactos na população. A Prefeitura informou um volume de chuva de 170 mm em três horas e a 

cidade entrou em alerta máximo, devido ao risco de deslizamentos.Fonte:www1.folha.uol.com.br 

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), 128 ocorrências foram registradas, 8 

alagamentos de área, 42 alagamentos de imóveis, duas árvores caídas, três desabamentos de 

imóveis, sete deslizamentos de muro, quatro desabamentos parciais, 40 deslizamentos de terra e 

um destelhamento de imóvel. Estas chuvas intensas foram favorecidas pela frente fria com 

características subtropicais número 9 (vide gráfico de frentes).

Fonte: atarde.uol.com.br/
https://www.metropoles.com/



2. FRENTES
No mês de novembro de 2019, sete sistemas frontais atuaram no Brasil. A maioria
deles atuou de forma mais litorânea, como típico para a época do ano. Cinco
sistemas frontais atuaram pelo interior, apenas na Região Sul do Brasil. Além disso,
entre os dias 15 e 19, se configurou um episódio de Zona de Convergência do

Atlântico Sul (ZCAS).



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Na primeira quinzena de novembro de 2019 prevalecem anomalias

positivas sobre os setores oeste e sul do país, e nas demais áreas
as anomalias são negativas. Já na segunda quinzena de novembro
de 2019 as anomalias positivas se concentram em áreas das
Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
Sobre o setor oeste do país, a convecção ocorre de forma mais

regular desde o mês de setembro, favorecendo a precipitação
acima da média neste setor.
Sobre o setor sul do país a precipitação acima da média na primeira
quinzena está relacionada com a maior frequência dos sistemas

frontais neste período, pelo menos em parte da Região Sul do Brasil.
Na faixa central do país, a precipitação acima da média na segunda
quinzena, está relacionada ao episódio de ZCAS, que ocorreu entre
os dias 15 e 19, além de 3 sistemas frontais que avançaram para

parte da Região neste período.
Destaca-se uma anomalia positiva de chuva em parte do sertão
nordestino, principalmente no oeste de PE, que reflete um evento
ocorrido no dia 26. Por exemplo a cidade de Floresta-MT registrou

160mm.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
A figura de anomalias de temperatura, principalmente da

máxima acompanha principalmente o comportamento da
precipitação.
Na primeira quinzena observa-se temperatura máxima abaixo
da média no oeste e sul do país, onde houve precipitação acima
da média. Temperatura máxima acima da média, com valores

significativos, acima dos 5 graus em alguns pontos, na faixa
centro e leste do Brasil.
Na segunda quinzena a temperatura abaixo da média segue a
área com precipitação acima da média, entre o oeste e parte da

faixa central. Já em parte do centro-sul e boa parte do Nordeste
as temperaturas se apresentam acima da média.
As anomalias de temperatura mínima são positivas na primeira
quinzena sobre parte da Região Sul do Brasil, reflexo da

presença de maior nebulosidade.
Já na segunda quinzena as anomalias de temperatura mínima
são negativas na faixa leste entre SC e, de forma menos
intensa, até o ES. Este comportamento mostra a atividade dos

transientes sobre a faixa leste das Regiões Sul e Sudeste do
Brasil.
Nas demais áreas do Brasil as temperaturas mínimas ficaram
dentro da média ou levemente acima da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de novembro

observa-se a circulação típica da estação chuvosa, com a
presença da Alta da Bolívia e o cavado do Nordeste.

Observa-se a intensificação da corrente de jato ao sul de 20°S

nos oceanos e ao sul de 30°S no continente.
Na primeira quinzena observa-se uma crista sobre o

centro-sul do Brasil, com ventos de oeste mais intensos. Este
padrão sugere a atuação dos sistemas frontais mais ao sul. Por
outro lado, na segunda quinzena, nota-se a presença de um
cavado médio no centro-sul e parte do interior, que reflete o

avanço dos sistemas frontais para latitudes menores, mesmo
que pelo litoral, além da atuação da ZCAS.



500 hPa

No campo de nível médio ainda se nota uma anomalia

positiva de geopotencial na faixa leste do Brasil. Porém, esta
anomalia começa a enfraquecer, principalmente na segunda
quinzena. Este anticiclone reflete o comportamento da
precipitação abaixo da média na faixa centro e leste do país.
Já na segunda quinzena, o cavado médio que aparece sobre

o Atlântico mais próximo do continente e o enfraquecimento
do anticiclone estão associados aos pontos de chuva acima
da média.
Na segunda quinzena nota-se forte anomalia positiva de

geopotencial ao sul de 60°S principalmente, mostrando um
padrão de bloqueio.



850 hPa

No campo de 850 hPa, nota-se claramente o domínio da

circulação anticiclônica no Brasil, reflexo do Anticiclone
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Porém, este sistema
encontra-se mais afastado do continente, principalmente na
segunda quinzena.
O vento meridional apresenta anomalia negativa em parte do

centro do Brasil e se nota o Jato de Baixos Níveis (JBN)
direcionado para parte da Região Sul do Brasil, principalmente
na primeira quinzena, quando a precipitação ficou acima da
média neste setor.

Em contrapartida, notam-se anomalias positivas do vento
meridional no Atlântico leste nas proximidades do Sul e do
Sudeste do Brasil, principalmente na segunda quinzena,
reflexo da atuação dos transientes.

Na segunda quinzena notam-se as anomalias negativas do
vento meridional e o JBN direcionado para áreas do Paraguai
e Argentina, o que resultou em forte advecção de ar quente de
latitudes baixas e favoreceu a instabilidade e consequente

presença de temporais.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo da ASAS mais afastada do

continente em relação ao mês anterior, acompanhada de fraca
anomalia positiva de PNM em parte do Sul e no Sudeste do
Brasil.
Também no Pacífico há anomalia negativa de PNM à
Sudeste da ASPS.

Na interface dessas altas há uma ampla área de baixa pressão
desde o sul da Bolívia ao Uruguai e RS, que é favorável a
presença de baixa térmica e também de cavados na média
troposfera, que interagem produzindo tempo severo.

Nota-se forte anomalia positiva de PNM ao sul de 60°S na
segunda quinzena.


