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O destaque do mês é o evento da chuva ocorrida no dia 10 entre o centro, leste e litoral 
de SP, que registrou recordes históricos na capital e que acarretou em impactos severos 
na região metropolitana, além do Litoral. Este evento foi favorecido pelo deslocamento de 
um sistema frontal no dia 10, que se avançou em direção ao RJ nos dias subsequentes, 
iniciando um episódio de ZCAS.



2. FRENTES
No mês de fevereiro de 2020, quatro sistemas frontais atuaram no Brasil. A maioria destes
sistemas frontais atuaram sobre a Região Sul. A frente fria dois foi a responsável pelo evento
destaque do mês e nos dias subsequentes deslocou em direção ao RJ, onde também provocou
chuva intensa, além de organizar o primeiro episódio de ZCAS do mês. O segundo episódio de
ZCAS do mês iniciou no dia 27, provocado por um sistema frontal oceânico e se estendeu até o
dia 09 de março.
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3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
No mês de fevereiro observa-se uma mudança no
padrão de chuvas na região que abrange a atuação da
ZCAS, onde se nota precipitação acima da média no
geral, além dos setores norte e interior do Nordeste
brasileiro.
Este comportamento reflete os episódios de ZCAS
e/ou frentes frias entre o AM, Centro-Oeste e parte do
Sudeste. Já no norte do Nordeste, a estação pré-
chuvosa com chuvas acima da média está associada
ao posicionamento da ZCIT mais ao sul de sua
posição média, devido as anomalias de Temperatura
da Superfície do Mar (TSM) positivas no Atlântico
Tropical Sul. No interior do Nordeste a chuva acima da
média, de forma mais isolada, está associada à
difluência em altitude na sua maioria, mas também a
atuação de Vórtices Ciclônicos de Altitude (VCAN).
Nos setores oeste e sul do país o sinal é contrário,
com chuvas abaixo da média, com destaque para a
Região Sul, que apresenta este comportamento há
meses e sofre período de estiagem, principalmente
sobre o RS.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperaturas, tanto máximas, quanto
mínimas, refletem o comportamento da precipitação no geral.
Na faixa de atuação da ZCAS notam-se anomalias negativas de
temperatura máxima e anomalias positivas de temperatura
mínima, devido a maior cobertura de nuvens e chuva.
Em parte da Região Sul e sul de SP as anomalias de
temperatura máxima e mínima são negativas, devido ao avanço
dos sistemas frontais 2, 4 e 5.
Já na Região Nordeste as temperaturas ficaram dentro da
média, exceto sobre o setor leste, onde observam-se anomalias
positivas da temperatura máxima, principalmente na segunda
quinzena, na BA, onde a precipitação ficou abaixo da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de fevereiro
ainda mostra a circulação típica da estação chuvosa, com a
presença da Alta da Bolívia e do Vórtice do Nordeste. O
posicionamento destes sistemas encontra-se no geral dentro
da posição média. Este padrão de circulação, dentre outros,
está associado aos episódios de ZCAS, que geraram
precipitação acima da média entre o AM, parte do Centro-
Oeste e do Sudeste. Além disso, a difluência entre os
sistemas também contribuiu para chuvas acima da média em
pontos do interior nordestino.
Sobre o oceano Atlântico, à leste do Estado de SP, nota-se
um cavado médio, que reflete a atuação dos sistemas
frontais, acompanhado da intensificação dos ventos de oeste
ao norte, associada a atuação do Jato.



500 hPa

No campo de nível médio para fevereiro, apesar de se
observar anomalias positivas de geopotencial sobre o centro
e leste do país, observa-se o centro da Alta Subtropical do
Atlântico Sul (ASAS) mais afastada do continente. Este
padrão, de certo modo, diminui a subsidência sobre o leste
do continente, o que favorece a precipitação acima da média
neste setor.
Observa-se o reflexo do cavado médio sobre o Atlântico, à
leste de SC, PR e SP, que está associado aos sistemas
frontais atuantes, 2, 4 e 5.
Observa-se um padrão de bloqueio entre o sul do continente
e o Atlântico na primeira quinzena, onde se notam anomalias
positivas de geopotencial. Na segunda quinzena, este padrão
de bloqueio se desloca para leste, atuando mais afastado do
continente, onde atua um cavado médio significativo,
associado a anomalias negativas de geopotencial.



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), que este mês se
afastou mais do continente. O ASAS direciona o Jato de
Baixos Níveis (JBN) em direção a faixa central do país,
refletindo a atuação dos episódios de ZCAS,
acompanhados por precipitação acima da média.
Observa-se anomalia positiva do vento meridional sobre o
Atlântico adjacente ao Sul e Sueste do país, que reflete
vento de sul, associado aos sistemas frontais que
atuaram.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo dos Anticiclones Subtropicais do
Pacífico e do Atlântico (ASPS e ASAS) aproximadamente em
suas posições climatológicas, mais afastadas do continente,
devido a formação de baixa pressão térmica continental.
Nota-se um cavado médio invertido embebido na ASAS,
principalmente na primeira quinzena, mas ambos associados aos
dois episódios de ZCAS observados, que favoreceu a
precipitação acima da média em boa parte do Sudeste, Centro-
Oeste e AM, além do sul e oeste da BA.
Observa-se o reflexo do padrão visto em 500 hPa ao sul de 40°S
aproximadamente, com alta pressão anomalamente mais intensa
entre o sul do continente e o Atlântico na primeira quinzena. Já
na segunda quinzena, nota-se baixa pressão anomalamente
mais intensa neste mesmo setor citado anteriormente.


