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DESTAQUE DO MÊS DE MARÇO DE 2021
Apesar de registros de chuva significativa no mês de março em áreas do Sul e Sudeste do país e MS,
inclusive com queda de granizo, principalmente na primeira quinzena do mês e a partir da segunda quinzena,
eventos também na Região Nordeste do Brasil, o destaque para o mês de março foi déficit de chuva em boa
parte do país. Este déficit de chuva já vem sendo observado há alguns meses e caracterizado através dos
valores do índice de precipitação padronizado (SPI) mostrados abaixo, como condição de tempo seco extremo
em muitos pontos do Brasil.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de março de 2021, quatro sistemas frontais avançaram pelo Brasil e foi registrado um episódio de Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) entre os dias 07 e 12. O sistema frontal de número 2 avançou de forma
oceânica e esteve associado a este episódio de ZCAS. A maioria dos sistemas frontais atuou no país a partir da
segunda quinzena do mês e o de número 10 avançou pelo litoral até o Sudeste.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação de
março, nota-se que no geral, como comentado
anteriormente, a precipitação ficou abaixo da
média em grande parte do país. Embora, haja
algumas áreas onde se notam volumes mais
elevados, onde os valores de anomalia são
positivos. Tanto na primeira, quanto na segunda
quinzena do mês, a precipitação ficou acima da
média em áreas do Norte do Brasil e de MT, onde
se observou chuva mais distribuída ao longo do
mês, porém de forma isolada. Na primeira
quinzena se observou, mesmo que de forma
pontual, chuvas acima da média em áreas do
interior e Sudeste do Brasil, associadas
principalmente ao episódio de ZCAS. Chuvas
acima da média também entre SP, PR e extremo
sul de MS. Na segunda quinzena, a chuva ficou
acima da média em áreas do RS, parte de SC e
do PR e de forma mais significativa em áreas do
norte e leste do Nordeste.



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. Exceto sobre áreas do centro e leste do
país, onde se observam valores abaixo da
média, principalmente na segunda quinzena.
Este comportamento está associado às
condições de tempo mais seco, onde a chuva
apresentou valores bem abaixo da média.

Em relação à temperatura máxima, o padrão
acompanha o comportamento da precipitação na
maior parte do país. Notam-se anomalias
negativas de temperatura máxima nas áreas
onde se registrou chuva acima da média, ou
seja, em parte do Norte do Brasil e MT, na
primeira quinzena sobre a região de atuação da
ZCAS e em parte de SC, PR e SP. Na segunda
quinzena, a temperatura máxima esteve abaixo
da média em áreas do Sul do país e em pontos
do Nordeste, onde a chuva ficou acima da
média. Nas demais áreas do Nordeste e parte do
interior do país na segunda quinzena, onde a
chuva ficou abaixo da média, a temperatura
máxima esteve acima da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de março, nota-
se no centro-norte do continente o escoamento
típico ainda da estação chuvosa, com o
Anticiclone da Bolívia (AB) mais a oeste de sua
posição média e o cavado do Nordeste mais à
leste, sobre o oceano Atlântico. Este padrão
favoreceu as chuvas mais significativas na faixa
norte do país.

Observa-se uma amplificação das ondas ao sul
de 30°S aproximadamente, da primeira para a
segunda quinzena, quando as mesmas tem
suporte do Jato Polar. Este padrão permitiu a
atividade dos sistemas frontais em parte do país
na segunda quinzena.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de março, nota-se, como em
altitude, uma amplificação do padrão de
onda da primeira para a segunda quinzena,
os cavados e as cristas mais intensas.
Nota-se na primeira quinzena, o
posicionamento de um cavado de onda
mais curta em parte do centro-sul do país,
que contribuiu para as chuvas acima da
média em parte de SP, PR, SC e extremo
sul de MS. Na segunda quinzena, nota-se
esta onda mais curta posicionada mais para
leste, no oceano, além do aprofundamento
das ondas e um padrão tipo de bloqueio
sobre o Pacífico. Desta forma, houve um
favorecimento da atividade frontal na região
da Argentina, Uruguai e RS, como visto no
gráfico de frentes frias, que está associado
às anomalias positivas de precipitação em
parte do RS e SC. Em latitudes mais altas
pode-se observar um cinturão de cristas,
com anomalias positivas de geopotencial e
ao sul um cinturão de anomalias negativas
de geopotencial. Este padrão está
associado ao modo anular sul que atua na
sua fase positiva.



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), que passa pela região da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) e conflui em
direção a Região Norte, onde as anomalias de
precipitação são positivas. Este escoamento
se direciona para a faixa central do país na
primeira quinzena, refletindo a atuação da
ZCAS. Na segunda quinzena, este
escoamento se direciona mais para o centro-
sul do país, onde interage com a atividade dos
sistemas frontais e favorece o aumento das
chuvas em parte do RS e SC principalmente.

Além disso, nota-se na segunda quinzena,
anomalias positivas do vento meridional em
parte do Nordeste, o que mostra ventos de sul
mais intensos, que interagem com a circulação
em altitude e favoreceram a precipitação
acima da média em alguns pontos desta
região. Sobre o setor norte da Região
Nordeste os volumes de chuva acima da
média estão associados principalmente a
atuação de uma segunda banda da ZCIT.



Superfície No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível do mar de março, notam-se os
anticiclones subtropicais mais intensos,
principalmente na segunda quinzena. A ASPS
mais ao sul e emitindo uma crista em direção
ao sul do continente, como reflexo do
anticiclone pós-frontal, que atuou com mais
frequência neste período. Ao norte nota-se
um cavado médio, na primeira quinzena em
parte do centro-sul do país e oceano
adjacente, que reflete a onda mais curta
citada no campo de 500 hPa. Já na segunda
quinzena, o cavado médio sobre a Argentina
reflete a atuação dos sistemas frontais, que
de certa forma, está associado as anomalias
positivas de precipitação em parte do Sul do
país.

Tanto na primeira, quanto na segunda
quinzena, observa-se um cinturão de alta
pressão em torno de 40°S, porém de forma
mais significativa na segunda quinzena. 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.


