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DESTAQUE DO MÊS
O episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) entre os 

dias 23 e 25, associado ao deslocamento de um cavado em níveis 
médios e altos e um centro de baixa pressão sobre o oceano Atlântico, 
inicialmente com características subtropicais (Tempestade Kurumí) 
favoreceram chuvas intensas e volumosas em áreas do RJ, ES e de 

MG. 

Chuva causa alagamentos, enxurradas e faz vítimas 
e deixa pessoas desaparecidas em BH. 

Fonte:uol.com.br

Mais de 1.6 mil pessoas estão desalojadas; Governo 
decreta estado de calamidade pública.



2. FRENTES
No mês de janeiro de 2019, seis sistemas frontais atuaram no Brasil. A maioria destes sistemas frontais
atuaram sobre o RS. Apenas a frente fria de número 6 avançou até o RJ. Além disso, no mês de janeiro foram
observados dois episódios de ZCAS, um na primeira quinzena, entre os dias 03 e 05 e o outro na segunda

quinzena, entre os dias 23 e 28.
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Belo Horizonte

Jan/2020: 935 mm

Climatologia: 329,1 mm

Janeiro mais chuvoso dos últimos 30 anos!                                                                           

Governador Valadares-MG

Jan/2020: 202,4 mm

Climatologia: 173 mm                                                                     

Guanambi-BA

Jan/2020: 172,6 mm

Chapadinha-MA

Jan/2020: 580 mm

Climatologia: 215,5 mm

Janeiro mais chuvoso dos últimos 30 anos!

3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
O destaque para o mês de janeiro são as anomalias
positivas de precipitação em boa parte do setor leste
do país, abrangendo áreas das Regiões Nordeste e

Sudeste. Em pontos destes setores foram registrados
dados recordes, como ilustrado nos quadros ao lado.

Sobre a Região Sudeste as anomalias foram mais
significativas na segunda quinzena.

Por outro lado, sobre o setor oeste do país e o Estado
de SP as anomalias foram negativas.

Na Região Sul do Brasil a precipitação ficou abaixo ou
dentro da média no geral, com pontos de precipitação

levemente acima da média.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
A figura de anomalias de temperaturas mínimas, no geral,
observa-se que ficaram dentro da média, pontualmente com
valores acima, exceto na faixa leste entre o RS e RJ na

segunda quinzena, quando houve o avanço de um sistema
frontal e refletiu com valores abaixo da média.

A figura de anomalias de temperatura máxima, acompanha no
geral, o comportamento da precipitação. Nos setores entre MT e

PA na primeira quinzena foram observados valores de chuva
maiores do que a média, o que favoreceu valores de

temperatura máxima abaixo da média. Este mesmo
comportamento é observado em boa parte do Sudeste e em

pontos da Região Sul na segunda quinzena.
Já na Região Nordeste, observa-se uma mudança no padrão

observado no mês passado, quando havia anomalias positivas
significativas de temperatura. Este mês as temperaturas se

apresentam, no geral, dentro da climatologia, com pontos acima
da média na primeira quinzena, quando a precipitação esteve
levemente acima ou dentro da média. Na segunda quinzena as

anomalias positivas de chuva foram maiores e notam-se alguns
pontos de temperatura abaixo da média e na maioria dentro da

média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de janeiro
ainda mostra a circulação típica da estação chuvosa, com a
presença da Alta da Bolívia e do Vórtice do Nordeste. A

posição destes sistemas está no geral dentro da posição
média e a difluência entre os sistemas atua mais a leste em

relação ao mês anterior, favorecendo o posicionamento da
ZCAS no setor mais ao norte na Região Sudeste. Esta ZCAS

favoreceu a chuva acima da média entre MG, ES e RJ,
principalmente na segunda quinzena. Além disso, a difluência

em altitude também gerou a convecção mais para leste, onde
se observou chuva acima da média. A atuação do VCAN

favoreceu chuvas acima da média em áreas da Região
Nordeste do Brasil.

Em latitudes mais altas, observa-se a intensificação da
corrente de jato principalmente nos oceanos.



500 hPa

No campo de nível médio ainda se nota anomalia
positiva de geopotencial na faixa leste do Brasil. Porém, a
atuação dos VCAN comentada em altitude foi mais relevante,

assim como o padrão de ZCAS, associado ao cavado médio
sobre o Atlântico na costa das Regiões Sul e Sudeste. O

cavado mais baroclínico mais ao sul está associado ao
sistema frontal, que por sua vez organizou o episódio de

ZCAS da segunda quinzena, mais significativo e com maior
durabilidade, que refletiu nas chuvas acima da média em boa

parte do Sudeste.
Observa-se um padrão de bloqueio sobre o Pacífico, com

anomalias positivas de geopotencial significativas, que se
deslocam para leste na segunda quinzena.



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 ainda se encontra

mais próximo do continente. Porém, diferente dos meses
anteriores nota-se que o ASAS direciona o Jato de Baixos

Níveis (JBN) em direção ao Sudeste do Brasil,
posicionamento da ZCAS, principalmente na segunda

quinzena.
Observa-se o cavado médio com anomalia positiva do vento

meridional, que reflete vento de sul, associado aos sistemas
frontais mais oceânicos. O cavado mais ao sul na segunda

quinzena, também com o mesmo padrão de anomalia do
vento meridional, reflete o sistema frontal mais significativo.

O cavado médio no oceano também pode ser visto na
primeira quinzena, de forma menos significativa, que reflete

os sistemas mais oceânicos e mais ao sul.



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, principalmente na segunda

quinzena, mas ambos associados aos dois episódios de ZCAS
observados, que favoreceu a precipitação acima da média em

boa parte do Sudeste.
No sul do continente nota-se cavado médio mais baroclínico e

mais intenso na segunda quinzena, reflexo dos sistemas frontais
que atuaram mais ao sul.

Nota-se uma baixa pressão com anomalias negativas de pressão
significativas ao sul de 60°S entre o Pacífico e o Estreito de

Drake.


