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DESTAQUE DO MÊS MARÇO 2020

Fonte:g1.globo.com

Fonte:g1.globo.com

Um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece chuva
forte sobre a capital do RJ no dia 01. A chuva forte provocou alagamentos,
inundações e ainda quatro pessoas vieram a óbito. Fonte:g1.globo.com

Acumulados em 24 horas:
169,2 mm Vila Militar
116,4 mm Jacarepaguá
73 mm Santa Cruz



2. FRENTES
No mês de março de 2020, quatro sistemas frontais atuaram no Brasil. A maioria destes sistemas
frontais atuaram sobre o RS. A frente fria 3 avançou até o Sudeste, sobre o RJ. Além disso,
foram registrados dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O primeiro
episódio iniciou no final de fevereiro e se estendeu até o dia 09 de março. O segundo episódio
iniciou no dia 19 e durou 4 dias.
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1 Fiz algumas alterações no texto
; 23/03/2020



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
No mês de março a precipitação ficou acima da média ainda
na faixa central do país, região de atuação da ZCAS,
principalmente na primeira quinzena do mês, com anomalias
positivas entre o sul do AM, nordeste de MT, norte de GO,
norte e leste de MG, sul da BA, ES e RJ. Na segunda
quinzena no geral as anomalias neste região citada foram
predominantemente negativas, embora haja pontualmente
anomalias positivas. Este comportamento reflete a atuação da
ZCAS mais longa na primeira quinzena e mais curta na
segunda quinzena.
Destaque para a Região Nordeste, que persiste com chuvas
acima da média em muitos pontos. Na primeira quinzena
principalmente nos setores norte, ainda decorrente da posição
da ZCIT, e em áreas do oeste da Região. Já na segunda
quinzena do mês, a chuva acima da média se concentrou no
interior e parte do leste do Nordeste.
No centro-sul do país o destaque ainda são anomalias
negativas de chuva, que abrange áreas de MS, oeste e sul de
MT, sul de GO, sul de MG, SP e principalmente a Região Sul
do Brasil, que apresenta este comportamento há alguns
meses.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Na faixa centro e norte do país, no geral, as temperaturas
mínimas ficaram dentro ou levemente acima da média.
Já a temperatura máxima ficou abaixo da média em áreas onde
se observaram anomalias positivas mais significativas da
precipitação, como em pontos do oeste e sul da BA, MG, ES e
RJ, principalmente na primeira quinzena.
No centro-sul do país, devido as anomalias negativas de
precipitação significativas, nota-se que as temperaturas
máximas ficaram acima da média e as mínimas dentro da média
ou levemente abaixo. Como na primeira quinzena as anomalias
de precipitação são mais evidentes, os valores de anomalias de
temperatura máxima e mínima também são mais significativas
neste mesmo período.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de março mostra
uma mudança no padrão sobre a faixa norte do continente.
Porém, ainda se observa a circulação anticiclônica na Bolívia.
Mas o cavado ou Vórtice do Nordeste não é mais observado,
mas sim uma circulação ciclônica mais deslocada para o
oceano. Observa-se um cavado médio em parte do leste do
país, associado a uma intensificação dos ventos de oeste,
que de certa forma reflete a atuação da ZCAS,
principalmente na primeira quinzena.
Observa-se difluência no escoamento sobre parte do
Nordeste, que explica chuva acima da média, pelo menos no
interior da Região.
Observa-se a atuação da corrente de Jato Polar restrita mais
ao sul do domínio, mantendo os sistemas frontais em
latitudes mais altas.



500 hPa

No campo de nível médio para março, observa-se um cavado
médio entre o Sudeste do Brasil e o oceano Atlântico
adjacente, associado aos episódios de ZCAS citados.
Observa-se significativa anomalia positiva de geopotencial
entre o sul do continente e parte do Atlântico, aliada a uma
crista média. Este padrão que reflete a atuação frequente no
mês, principalmente na primeira quinzena, de um anticiclone,
que influenciou no avanço de sistemas frontais para latitudes
menores, de forma que inibiu sua atuação e reflete no campo
de precipitação sobre o centro-sul do Brasil.



850 hPa

No campo de 850 hPa para março, nota-se o escoamento
de leste sobre o Atlântico Tropical, que converge em
direção ao setor norte do continente, onde atua a Zona de
Convergência Intertropical. Este padrão está relacionado
com a precipitação acima da média no norte do Nordeste
na primeira quinzena. Este mesmo escoamento converge
em direção a faixa central do país, na região de atuação
da ZCAS, que atuou em um setor mais ao norte e
favoreceu chuvas acima da média, principalmente na
primeira quinzena.
O reflexo do anticiclone comentado em 500 hPa pode ser
visto neste nível também, e como já comentado acima,
está relacionado com a atuação dos sistemas frontais
mais ao sul, além de inibir a formação de instabilidade
significativa, devido ao movimento subsidente que este
provoca. Desta forma, notam-se anomalias negativas de
precipitação sobre o centro-sul do Brasil.
Sobre o leste do Nordeste, notam-se anomalias positivas
do vento meridional, ou seja, ventos de sul, que de certa
forma contribuíram para o transporte de umidade e
favoreceram chuvas acima da média em alguns pontos.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo dos Anticiclones Subtropicais
do Pacífico e do Atlântico (ASPS e ASAS) aproximadamente
em suas posições climatológicas.
Nota-se um cavado embebido na circulação da ASAS,
relacionado com os episódios de ZCAS citados.
Neste nível também é possível verificar a atuação do
anticiclone comentado nos níveis de 500 hPa e em 850 hPa,
que impediu o avanço dos sistemas frontais para latitudes
menores, o que está associado com as chuvas abaixo da
média no centro-sul do Brasil.


