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DESTAQUE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
As enchentes no AC em fevereiro de 2021 foram consideradas uma das situações mais graves da história do
Estado. Mais de 120 mil pessoas foram afetadas pelos desastres em 10 cidades. Rio Branco e Tarauacá
entraram em situação de emergência. Fonte: CENAD.

Enchentes no AC. Fonte:g1.globo.com

Precipitação de fevereiro 2021 em Rio Branco- 378,6 
mm, 76% acima da climatologia. Fonte: INMET.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de fevereiro de 2021, três sistemas frontais atuaram sobre o país. O primeiro deles atuou na primeira
quinzena e avançou pelo litoral até a Região Sudeste, chegando a capital Vitória-ES. Os sistemas de números 3 e 4
atuaram na segunda quinzena e ficaram concentrados na Região Sul do Brasil. Diferente do mês anterior, em
fevereiro/21 foram registrados dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um em cada
quinzena do mês. O primeiro episódio foi desencadeado pela atuação da frente fria de número 1.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação de
fevereiro, notam-se valores positivos na faixa
central do país, região de atuação da ZCAS, tanto
na primeira, quanto na segunda quinzena,
associados aos episódios citados no slide
anterior. No centro-sul do país, as chuvas ficaram
abaixo da média na maior parte, exceto no sul do
RS e entre o extremo oeste do PR e extremo sul
de MS na primeira quinzena. Na Região Norte,
pontualmente, notam-se valores de precipitação
acima da média. Já no Nordeste do país, houve
uma mudança no padrão das chuvas entre a
primeira e a segunda quinzena. Na primeira
quinzena, a chuva ficou abaixo da média em boa
parte da Região, exceto entre o oeste e sul da BA,
onde atuou a ZCAS. Na segunda quinzena, em
diversos pontos do interior e norte do Nordeste a
chuva ficou acima da média.



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, se observem
valores levemente abaixo da média no centro-
sul do país, onde a chuva ficou abaixo da
média também, o que reflete a perda radiativa
que ocorre em condições mais secas. Em boa
parte do centro e norte do país, a temperatura
mínima apresentou valores levemente acima
da média, onde se observou chuva acima da
média.

Em relação à temperatura máxima, o padrão
acompanha o comportamento da precipitação
na maior parte. Notam-se anomalias
negativas na região de atuação da ZCAS, em
parte da faixa norte e parte do Nordeste na
segunda quinzena, devido às anomalias
positivas de chuva. No centro-sul do país, as
temperaturas máximas apresentam valores
abaixo da média, devido á atuação da onda
frontal de número 1 principalmente. Na
primeira quinzena, sobre boa parte do
Nordeste, onde as chuvas ficaram abaixo da
média, a temperatura máxima ficou acima da
média.



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

fevereiro, nota-se no centro-norte do
continente o escoamento típico para a
época do ano, com o Anticiclone da Bolívia
(AB) no setor oeste e o cavado do Nordeste
à leste, sobre o oceano Atlântico. Este
padrão favoreceu as chuvas mais
significativas na faixa norte do país.

Observa-se uma intensificação dos ventos
de oeste entre 20°S e 30°S
aproximadamente, refletindo a atuação do
Jato Subtropical, acoplado ao ramo norte
do Jato Polar em algumas ocasiões, que
deu suporte às frentes frias que atuaram no
setor sul do país.

O Jato Polar, no geral, 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 em parte do
centro-sul do Brasil, tanto na primeira,
quanto na segunda quinzena. Este cavado
médio reflete a atividade de sistemas
frontais, de cavados que instabilizaram o
tempo em parte do centro-sul do país e
também do cavado que deu suporte aos
episódios de ZCAS.

Mais ao sul, nota-se um cinturão de cristas
e anomalias de geopotencial positivas, que
refletem um cinturão de alta. Em latitudes
mais altas, predomina cavados e anomalias
negativas de geopotencial. Este padrão de
altas e baixas reflete o padrão atual do
modo anular sul numa escala mais global.



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

Nota-se a circulação no centro-norte do
continente influenciada pela circulação da Alta
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), com
ventos de norte e anomalias negativas do
vento meridional.

No setor centro e sul do Brasil predomina a
circulação associada ao anticiclone centrado
sobre a Argentina que favorece ventos de sul e
anomalias positivas do vento meridional.

O encontro dos ventos de norte e de sul na
faixa central do país reflete o posicionamento
da ZCAS, posicionada em um setor mais ao
norte, onde as chuvas ficaram acima da
média, onde os ventos confluem.



Superfície

No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível do mar, nota-se um padrão refletido
do campo em 500 hPa. Nota-se um cavado
em parte do centro-sul do Brasil, que reflete
os sistemas frontais, os cavados que
instabilizaram parte deste setor e também
que favoreceram os episódios de ZCAS.

Observam-se os anticiclones do Pacífico e do
Atlântico e o anticiclone no sul do continente
mais intensos do que a média, refletindo o
cinturão de alta pressão comentado no nível
de 500 hPa. Em latitudes mais altas nota-se o
cinturão de baixa pressão, com anomalias
negativas de PNM. Este padrão reflete o
modo anular sul, com índice positivo. Por
outro lado, o ASAS encontra-se mais afastado
do continente, devido a atuação do cavado
médio citado, que esteve associado a ZCAS e
garantiu chuvas acima da média em parte da
faixa central do país.


