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Destaque de Janeiro

• Bloqueio : Frentes confinadas à latitudes médias favorece onda de calor no Sul do Brasil. A atuação de
uma massa de ar quente e seco favoreceu a elevação das temperaturas durante o início da segunda 
quinzena de janeiro de 2022. Cidades registaram temperaturas acima dos 40°C, batendo alguns 
recordes. 

• Outro destaque foram dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que gerou 
volumes de chuva expressivos em áreas do Sudeste do país. Além disso, a passagem de cavados 
também favoreceu chuvas volumosas em áreas da região. Os principais estados afetados foram MG, 
SP e RJ. 



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de janeiro de 2022, não se observou a atuação de sistemas frontais sobre o Brasil. Os sistemas frontais na
América do Sul ficaram concentrados mais ao sul, entre a Argentina e o Uruguai. Por outro lado, foram registrados
dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul, sendo o primeiro episódio entre os dias 7 e 11 e o
segundo entre os dias 24 e 28.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação para
janeiro de 2022, observam-se chuvas acima da
média histórica entre o centro e norte do Brasil e
chuvas abaixo da média na porção sul do país.
Este padrão, no geral, está associado ao
fenômeno de La Niña, mas também a anomalia
positiva de Temperatura da Superfície do Mar
(TSM) no Atlântico equatorial, a qual influencia na
circulação leste-oeste na faixa norte do país. Já
na porção sul do Brasil, além da La Niña, o Modo
Anular Sul influencia no comportamento da
precipitação abaixo da média. Entre parte do
Norte do Brasil, centro e leste, as chuvas
estiveram associadas aos episódios de ZCAS,
comentados anteriormente. A passagem de
cavados na troposfera média favoreceu chuvas
pontuais acima da média em alguns setores do
centro do Brasil, entre parte de MS, SP, sul de MG
e do RJ.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para janeiro de 2022, nota-se que em geral as
temperaturas acompanharam o comportamento
da precipitação. Onde se registrou precipitação
acima da média, a temperatura máxima ficou
abaixo da média e a mínima acima da média.

Exceto em parte de SC e do PR, as
temperaturas, principalmente máximas,
apresentaram valores abaixo da média, onde a
precipitação também foi abaixo da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa Na análise do campo de altitude de janeiro de

2022, nota-se o padrão de circulação típico
da época do ano na faixa centro-norte do
continente, com a atuação do Anticiclone da
Bolívia (AB) e o cavado do Nordeste à leste.
Este padrão favorece um escoamento
difluente neste nível, o que induz a
convergência em baixos níveis, que aliada à
termodinâmica mais significativa neste setor e
nesta época do ano, favoreceu as chuvas
acima da média em boa parte da Região
Norte e em parte da Região Nordeste. Além
disso, este padrão também compõe o padrão
associado a ZCAS. Vale a pena mencionar
que a AB esteve centrada mais ao sul de sua
posição climatológica, o que influenciou no
posicionamento da ZCAS.

Observa-se a atuação do Jato Polar mais
intenso em latitudes mais altas, típico para a
época do ano.



500 hPa

No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de janeiro de 2022, observa-se
um cavado médio entre o centro do país e
parte do Atlântico na primeira quinzena, o
qual favoreceu os episódios de ZCAS e
ainda chuvas pontuais em parte das
Regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Na segunda quinzena observa-se
anomalias positivas de geopotencial,
caracterizando a atuação da massa de ar
quente e seco que favoreceu a onda de
calor no Sul do Brasil.



850 hPa
As figuras do campo de 850 hPa mostram as
linhas de corrente em baixos níveis e a anomalia
do vento meridional (norte-sul) para janeiro de
2022. Observam-se ventos de leste em parte da
faixa norte do Brasil, associados à circulação do
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).
De certa forma, este escoamento favoreceu
chuvas acima da média em grande parte da
Região Norte e em pontos do Nordeste, junto aos
padrões comentados nos slides acima.

Observam-se ventos de sul em parte do centro-
sul do Brasil, Paraguai e norte da Argentina,
associados ao sistema anticiclônico centrado
entre a Argentina e parte do Atlântico. Este
padrão de circulação favoreceu temperaturas
mais baixas do que a média histórica em áreas
de SC e do PR, principalmente as máximas.

Observa-se uma região de confluência em parte
da faixa central do país, numa porção mais ao
sul em relação ao mês anterior, associada ao
escoamento em altitude.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de janeiro de 2022, as Altas
Pressões Subtropicais se mantém mais
afastadas do continente. A Alta Pressão do
Pacífico Sul se encontra mais intensa do que
a média e emite um pulso para o sul do
continente.

Notam-se baixas pressões sobre o interior do
continente, favorecidos pelo aquecimento
relativo à época do ano.

Observa-se o cinturão de baixas pressões
mais intenso ao sul de 60°S, que reflete a
fase positiva do Modo Anular Sul, junto ao
padrão de alta pressão relativamente mais
intensa ao norte.


