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Tragédia em Petrópolis é a maior da história da Cidade Imperial
O pior desastre causado pelas chuvas até então, em 1988, deixou 171 mortos, número superado no temporal do
dia 15. A maior quantidade de chuva registrada no município tinha sido em 1952, quando choveu 168,2 milímetros
em 24 horas, na terça-feira (15), foram 259,8 milímetros em apenas 6 horas. Fonte: g1.globo.com
O principal padrão sinótico associado a este evento foi a presença de um cavado (marcado em amarelo na figura)
na camada média da atmosfera, o qual favoreceu áreas de levantamento e ao interagir com os ventos úmidos de
sul, favorecidos pelo anticiclone em baixos níveis gerou toda a área de instabilidade. Esta instabilidade foi
intensificada pela presença da orografia, a qual promoveu os maiores volumes de chuva no setor atingido.

DESTAQUE  FEVEREIRO
ENCHENTES EM PETRÓPOLIS-REGIÃO SERRANA/RJ

Fonte:Enchente em Petrópolis - Bing images
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SISTEMAS FRONTAIS
No mês de fevereiro de 2022, quatro sistemas frontais avançaram sobre o país. A maioria deles atuou
principalmente na Região Sul do Brasil, como é típico para a época do ano. Apenas a frente fria de número dois
avançou até a Região Sudeste pelo litoral e até Campo Grande-MS pelo interior. Além disso, foram registrados dois
episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul, um em cada quinzena do mês.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
fevereiro de 2022, observaram-se chuvas acima
da média histórica na porção oeste da Região
Norte do Brasil, em parte da faixa central,
principalmente entre MG, ES e RJ na primeira
quinzena, além de pontos entre o TO, MA e PI.
Nos setores nordeste (entre AP, boa parte do PA,
norte e leste da Região Nordeste) e sul do país,
observam-se, em geral, precipitação abaixo da
média histórica.

Na porção central, os principais volumes de chuva
estiveram associados aos episódios de ZCAS,
comentados anteriormente. Já na porção oeste da
região Norte, além da ZCAS, houve influência da
La Niña e da TSM no Atlântico Tropical.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para fevereiro 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 dentro ou acima da
média.

Na primeira quinzena do mês, as anomalias
positivas de precipitação foram mais
significativas, o que acarretou em anomalias
negativas mais expressivas da temperatura
máxima, principalmente entre MG, ES e RJ.

Na segunda quinzena notam-se anomalias
positivas da temperatura máxima expressivas no
centro-sul do Brasil, com valores entre 4 e 5
graus acima da média histórica, que refletem a
onda de calor registrada neste período.



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

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 Vórtice Ciclônico do
Nordeste à leste, posicionado sobre o oceano
Atlântico. Este padrão favorece um
escoamento difluente neste nível, o que induz
a convergência em baixos níveis e aliada à
termodinâmica mais significativa neste setor e
nesta época do ano, favoreceu o
posicionamento da ZCAS próximo de sua
posição climatológica. Desta forma,
observaram-se chuvas acima da média entre
o oeste da Região Norte e faixa central do
país, principalmente na primeira quinzena.

O Vórtice Ciclônico, apesar de posicionado
mais para leste, favoreceu, ainda que de
forma pontual, chuvas na Região Nordeste.

Observa-se a atuação do Jato Polar mais
intenso em latitudes mais altas, como é
comum para esta época do ano.



500 hPa

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

Observou-se o cinturão de geopotencial
mais intenso do que a média entre 40°S e
60°S aproximadamente, embora mais
enfraquecido no Atlântico na segunda
quinzena. Na primeira quinzena, este
cinturão de anomalia positiva de
geopotencial se estende até latitudes mais
altas.



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 fevereiro de
2022. O destaque é para a circulação
anticiclônica predominante sobre o centro-sul do
Brasil, o qual favoreceu as chuvas abaixo da
média e temperaturas máximas acima da média,
principalmente na segunda quinzena. Observa-
se uma região de confluência entre o setor oeste
da Região Norte e em parte da faixa central do
país, que estão associados ao padrão de ZCAS,
junto ao escoamento em altitude e em níveis
médios. Este padrão favoreceu as chuvas acima
da média, principalmente na primeira quinzena.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de fevereiro de 2022, as Altas
Pressões Subtropicais se mantém mais
afastadas do continente e com intensidade
dentro da média climatológica.

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

Observa-se uma faixa em torno de 50°S de
pressões mais altas, embora os valores de
anomalia estejam menos intensos em
relação aos meses anteriores.

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 mais intensa ao
norte, embora com valores menores.


