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DESTAQUES  MARÇO

A

• No dia 31 foram registrados chuvas intensas de 210 mm em Zé Doca-MA no dia 16/03 e 129,3 mm em Chapadinha-MA no dia
19/03, acumulando no mês 709,7mm e 725 mm respectivamente. Fortaleza-CE teve o 2° março mais chuvoso em 61 anos,
registrando um total de chuva de 594,8 mm. A chuva foi provocada principalmente pela atuação da Zona de Convergência
Intertropical, que atuou com banda dupla em alguns dias do mês. Fonte: INMET

• Nos dias 20 e 21/03, o avanço de uma frente fria favoreceu a formação de áreas de instabilidade e chuvas significativas entre
os estados de SP e RJ. No dia 20, a cidade de Petrópolis-RJ registrou volume de precipitação que superou a média mensal
(255,6 mm) em menos de 10 horas. No dia 21/03, as Estações Meteorológicas do INMET registraram chuvas em diversas
áreas do Rio de Janeiro, como 233 mm em Angra dos Reis-RJ, 213 mm em Teresópolis-RJ e em Nova Friburgo-RJ com 158
mm. Fonte:INMET. Cidades do litoral de SP também registraram volumes expressivos no dia anterior, com volumes que
superaram os 300 mm (CEMADEN), que acarretaram em pontos de alagamentos e deslizamentos de terra.

• Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio de Janeiro, que levou o município a entrar em estágio de alerta. Ruas alagaram em
vários bairros e a Defesa Civil informou que sirenes foram acionadas em áreas de risco da cidade. O Centro de Operações
da prefeitura (Cor Rio) informou ter registrado chuva acima de 60 milímetros, em 1 hora em alguns pontos da cidade.
Fonte: G1

Instabllidade em parte do Nordeste. Frente fria em parte do Sudeste. Alagamentos no Rio de Janeiro.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de março de 2022, seis sistemas frontais avançaram sobre o país. Na segunda quinzena, três sistemas
avançaram até o Sudeste do Brasil (7,8 e10), provocaram chuva significativa e o de número 8 avançou até Campo
Grande-MS e provocaram queda significativa da temperatura.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
março de 2022, observaram-se chuvas acima da
média histórica em boa parte da faixa norte do
país, associadas principalmente ao fenômeno La
Niña. Na porção sul observou-se uma mudança
no padrão de precipitação, com chuvas acima da
média no mês de março, associadas a um trem de
onda gerado pela convecção na região de Zona
de Convergência do Pacífico Sul (ZCPS).

Em parte de MT nota-se, principalmente na
primeira quinzena, chuvas acima da média.

Já em áreas do centro e leste do Brasil,
observam-se chuvas abaixo da média, tanto na
primeira quinzena, quanto na segunda quinzena.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para março de 2022, nota-se que em geral as
temperaturas acompanharam o comportamento
da precipitação, mas também à atuação das
frentes frias observadas no gráfico anterior.

No setor oeste da Região Norte, as máximas
estiveram abaixo da média e as mínimas acima
da média, devido às chuvas acima da média.

Na faixa central e na faixa leste do país, as
máximas estiveram acima da média e as
mínimas dentro da média na maioria, devido às
chuvas abaixo da média.

Entre MS e Região Sul do Brasil, temperaturas
máximas e mínimas abaixo da média,
principalmente na segunda quinzena, devido à
atuação das frentes frias.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de março de
2022, ainda se nota a atuação do Anticiclone
da Bolívia (AB), mais a oeste de sua posição
climatológica, favorecendo a divergência e
condição de chuvas no setor mais a oeste da
Região Norte.

Observa-se a intensificação dos ventos de
oeste na segunda quinzena, indicando
atuação da corrente de jato, o qual favoreceu
a atuação das frentes frias.



500 hPa

No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de março de 2022, observou-se
um cavado médio entre o centro do país e
parte do Atlântico, principalmente na
segunda quinzena, favorecendo a atuação
das frentes frias.

Observou-se o cinturão de geopotencial
mais intenso do que a média em parte do
centro e leste do país, evidenciando a
atuação de um anticiclone, o qual favoreceu
chuvas abaixo da média, tanto na primeira
quanto na segunda quinzena.



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 março de
2022. O destaque é para a circulação
anticiclônica sobre o Atlântico, associada ao
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).
A ASAS estendeu uma crista em direção ao
interior do continente, o qual favoreceu chuvas
abaixo da média em parte do centro e leste do
país.

Os ventos confluem desde a região equatorial
em direção a parte do Nordeste e setor oeste da
Região Norte do Brasil, onde se observou
precipitação acima da média.

No Sul do país observa-se um cavado na
segunda quinzena, reflexo da atuação das
frentes frias.



Superfície

No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de março de 2022, as Altas
Pressões Subtropicais são observadas mais
próximas do continente, evidenciando a
transição para a estação seca.

Nota-se um cavado médio em parte do
centro-sul do país, como reflexo da atividade
dos sistemas frontais.


