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DESTAQUE DO MÊS
Entre os dias 16 e 17 de dezembro, foram registradas fortes chuvas em cidades do Estado de SC. O temporal provocou enxurradas, 
alagamentos e deslizamentos de terra em cidades do Vale do Itajaí. As cidades mais afetadas foram Aurora, Ascurra, Rio do Sul e 
Apiúna. Mas também foram registrados impactos na Grande Florianópolis, em São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz, além
do oeste do Estado. A defesa civil informou que sete pessoas foram a óbito, devido às chuvas e ainda há pessoas desaparecidas. 
Fonte:g1.globo.com

Enxurrada em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, no dia 16. 
Fonte: Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

Estragos da chuva em Presidente Getúlio. Fonte: NSC 
TV

Acumulados de chuva em 24h (até as 16h do dia 17/12). Fonte: Cemaden.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de dezembro de 2020, sete sistemas frontais atuaram sobre o país. O primeiro deles se formou no mês anterior, estendendo-
se até o primeiro dia de dezembro no litoral sul de SP. Os sistemas de número dois e nove avançaram até o litoral de SP. Os demais
sistemas frontais atuaram na Região Sul do Brasil, inclusive por parte do interior desta Região. A atuação dos sistemas frontais no mês
de dezembro foi típico para a época do ano, quando costumam atuar de forma continental principalmente na Região Sul e de forma
mais oceânica sobre o Sudeste. Por vezes, os sistemas frontais oceânicos favorecem episódios de Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS). No mês de dezembro, os sistemas oceânicos deram origem a dois episódios de ZCAS, um na primeira quinzena e outro na
segunda quinzena.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação de
dezembro nota-se, no geral, que apesar dos
episódios de ZCAS e do aumento das chuvas em
relação aos meses anteriores, na maior parte do
país a precipitação ficou abaixo da média.
Embora sejam observadas, de forma mais
pontual, chuva acima da média, como em parte do
Norte do Brasil, se estendendo para parte do
Nordeste, também em áreas do interior do país,
SP, sul de MG, RJ e Sul do Brasil. Os valores
mais significativos podem ser vistos no Norte do
Brasil e na Serra da Mantiqueira entre SP e MG,
ambos na segunda quinzena do mês.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
No campo de anomalia de temperatura pode-
se observar que a temperatura mínima, no
geral, não apresentou grandes variações em
relação à média. Embora, de forma mais
pontual, notam-se anomalias positivas da
temperatura mínima, onde se observou chuva
acima da média e anomalias negativas onde
se observou chuva abaixo da média.

Em relação à temperatura máxima, notam-se
anomalias positivas na faixa mais central do
país, onde se observou chuva abaixo da
média, mas sem valores elevados. Em pontos
do Norte, Sul e Sudeste do Brasil, e também
em áreas do MA e do PI, a temperatura
máxima apresentou anomalias negativas, de
acordo com os pontos de chuva acima da
média, com valores mais significativos entre
PR e SC.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de
dezembro nota-se o escoamento típico para
a época do ano, embora esteja mais restrito
à faixa norte do continente, com um
anticiclone centrado sobre o sul do PA e o
cavado à leste, centrado mais sobre o
oceano Atlântico, à leste do Nordeste. Este
padrão favoreceu as chuvas mais
significativas mais restritas à faixa norte do
país.

Nota-se uma intensificação do escoamento
de oeste na faixa entre 10°S e 40°S, em
parte associada a atuação do Jato
Subtropical principalmente, com ramo do
Jato Polar Norte onde se notam cavados
médios, entre o Pacífico, parte do Sul do
Brasil e parte do Atlântico, associados à
passagem de sistemas frontais mais
oceânicos.

O Jato Polar atua em latitudes mais altas,
ao sul de 50°S, como típico para a época
do ano.



500 hPa

No campo de anomalia de geopotencial,
nota-se um cavado médio, acompanhado
de anomalias negativas de geopotencial,
entre o sul do continente e o Atlântico
adjacente. O cavado atua mais próximo do
continente na primeira quinzena e na
segunda quinzena mais afastado. Este
padrão está associado a atuação dos
sistemas frontais, principalmente na
primeira quinzena. No Pacífico também se
observa um cavado médio, acompanhado
de anomalias negativas de geopotencial.

No extremo sul do continente observa-se
anomalia positiva de geopotencial,
acompanhado de uma crista média, com
maior intensidade na primeira quinzena.



850 hPa
As figuras do campo ao lado mostram as
linhas de corrente em baixos níveis e a
anomalia da componente meridional (Norte-
Sul) do vento.

Nota-se um cavado médio sobre o Atlântico,
tanto na primeira, quanto na segunda
quinzena, adjacente à Região Sudeste do
Brasil e um anticiclone em sua retaguarda,
acompanhados de ventos de sul em áreas
entre as Regiões Sul e Sudeste. Este padrão
reflete a atuação de uma área de baixa
pressão climatológica, através de cavado ou
sistema frontal oceânico, que de certa forma,
favoreceu os dois episódios de ZCAS e o
anticiclone em sua retaguarda com
características de bloqueio. Este padrão é
mais significativo na primeira quinzena.
Observam-se ventos de sul também em áreas
do interior do continente, associados à
circulação deste anticiclone.

Ao contrário da primeira quinzena, notam-se
ventos de sul na porção norte e leste do país,
associados a ASAS e que favoreceu chuvas
acima da média em pontos do Nordeste e
Norte do Brasil mais significativas.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de
pressão ao nível médio, nota-se o padrão
bem similar ao do nível de 850 hPa.
Observam-se os anticiclones do Pacífico
e do Atlântico e o anticiclone entre o sul
do continente e o Atlântico. Entre a ASAS
e o anticiclone do sul do continente, nota-
se uma área de baixa pressão, que reflete
os sistemas frontais oceânicos ou
cavados, que por duas vezes
desencadearam episódios de ZCAS, um
em cada quinzena. Quando se observa
um episódio de ZCAS, o anticiclone sobre
o sul do continente se caracteriza como
um bloqueio (configuração associada a
ZCAS). Na primeira quinzena este padrão
é mais significativo e atua mais ao norte,
devido a maior quantidade de sistemas
frontais oceânicos e a atuação da ZCAS
mais ao norte. Já na segunda quinzena,
este padrão é menos intenso e atua na
porção mais ao sul, devido a uma menor
quantidade de sistemas frontais e a
atuação da ZCAS mais ao norte.


