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DESTAQUE DO MÊS OUTUBRO 2020

Chuva forte e 

vendaval
20

Termodinâmic

a e Cavado em 

500hPa

SP

SÃO PAULO (Chuvas):Pelo segundo dia seguido, há registros de vários 

pontos de alagamentos na região metropolitana, devido às fortes chuvas. 

Houve lentidão no trânsito, interrupção do fornecimento de energia elétrica em 

algumas áreas e vários registros de quedas de árvores. Fonte: Monitoramento 

CENAD e CEDEC/SP

Chuva forte 31 ZCAS ES
Chuva forte em Vargem Alta causa alagamentos, deslizamento de terras em 

Jaciguá, ponte danificada em Córrego Alto e em Prosperidade. Fonte Folha 

Vitória.Restaurante e casa desabam após chuva forte em Itapemirim. Fonte G1.

Onda de calor 07
Massa de ar 

seco
SP Em Lins, interior de SP, máxima de 43,5ºC e umidade do ar de 9% à 

tarde.Fonte: dados estação meteorológica



SISTEMAS FRONTAIS



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras abaixo de anomalias de precipitação da primeira

quinzena e da segunda quinzena de outubro, vimos

claramente uma mudança de padrão atmosférico, com

resultados evidente no campo de precipitação. O bloqueio

exercido por uma massa de ar seco em resposta à atuação

principalmente de uma alta pressão em níveis médios,

conseguiu perder força a partir do meio de outubro , após ter

sido bem significativo em setembro e primeiro dez dias de

outubro, levando a sequencia de dias ensolarados em grande

parte do Centro-Sul, Centro-Oeste, Sudeste do país, além do

sul da Região Norte e interior nordestino . Isso acarretou na

primeira quinzena, temperaturas máxima elevadas e valores

de umidade relativa do ar muito baixos, inferiores a 30% no

período da tarde em várias localidade, chegando a ficar entre

10% e 20% também em áreas de SP, MG, GO, TO, BA,

caracterizando Estado de Alerta. O início gradual das

convecções no Brasil Central foi ocorrendo ao longo da

segunda quinzena, afetando também o Sudeste do país. Essa

combinação de termodinâmica, passagem de cavados e

sistema frontais, culminou em chuvas mais expressivas,

representadas pelas anomalias bem positivas em verde na

figura da direita, condizentes com o início da estação

chuvosa.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Em razão do bloqueio exercido pela alta

pressão em 500 hPa explicado anteriormente,

foram observadas grandes áreas de

anomalias de temperatura máxima

expressivas, superiores a 3 graus pelo

menos, em grande parte do país, com

destaque para Centro-Sul, Sudeste e Centro-

Oeste do país, além do interior nordestino,

caracterizando uma Onda de Calor que

vigorou nos primeiros dez dias de outubro. A

título de exemplo, Lins, interior de SP, teve

máxima de 43,5ºC no dia 07, e umidade do ar

de tarde de apenas 9%.Esse padrão também

refletiu em mínimas com anomalias positivas

em parte do país. A mudança de padrão

ocorrida na segunda quinzena, teve efeito

oposto sobre essas variáveis, com valores

anômalos negativos em parte do Sudeste e

Centro-Oeste do país. A incursão de uma

massa de ar frio mais forte no final do mês

contribuiu para fenômeno da friagem em parte

do sul da Região Norte e Centro-Oeste do

país e para valores negativos de anomalia de

temperatura máxima nessas áreas.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa Notamos no estudo do escoamento em

altitude , no que se refere à componente

zonal, que se traduz pela corrente de

jato, anomalias positivas de forma

bifurcada sobre o Centro-Sul do Brasil e

a sul do continente sul-americano, em

latitudes altas, na primeira quinzena do

mês, com escoamento mais ciclônico e

anomalias negativas que se traduz por

enfraquecimento do jato entre a

Argentina, RS e oceano adjacente. Por

outro lado, na segunda quinzena, há um

enfraquecimento mais evidente do jato

sobre Centro-Sul e Sudeste do país,

mas a continuidade das anomalias

positivas em latitudes mais altas e no

Oceano Atlântico Sul, a leste da Região

Sudeste do Brasil.



500 hPa

As anomalias de geopotencial em

níveis médios, estão mais

chamativas, de forma bem

positiva, no centro-sul da

Argentina e Chile, especialmente

na primeira quinzena de outubro.

O avanço de sistemas de alta

pressão com mais força pelo Sul

do país e lado oeste do

continente, contribui para valores

mais altos de geopotencial

nessas áreas na segunda

quinzena. Observa-se também

escoamento mais ciclônico nesse

nível sobre o Atlântico Sul sendo

mais afastado da costa do

Sudeste na segunda quinzena.



850 hPa As figuras ao lado mostram o

escoamento em baixos níveis da

componente meridional (Norte-Sul)

do vento. Nota-se a presença mais

marcante de circulações

anticiclonicas centradas entre a

Argentina, O Uruguai e o RS na

primeira quinzena, derivado do

bloqueio que impediu avanços de

massas de ar frio para latitudes

mais baixas. De qualquer forma,

esse escoamento gerou anomalias

positivas dessa componente

meridional sobre o oeste do

continente. A mudança de padrão,

é notado na segunda quinzena,

com presença de Jatos de Baixos

Níveis mais significativos entre MT,

MS e Paraguai, que se traduz pela

anomalias negativas em tons azuis

do mapa da figura abaixo à direita.

Nota-se ainda nessa figura,

intensificação da circulação

anticiclônica sobre o leste do

Nordeste do Brasil.



Superfície

Em outubro, fica evidente

as anomalias positivas da

pressão ao nível médio do

mar em latitudes médias e

altas, sobretudo no sul do

continente e oceano

adjacente e na primeira

quinzena do mês.Tal fato, é

uma resposta dos padrões

de escoamento em níveis

médios e altos, como

explicado anteriormente. O

bloqueio atmosférico

ocorrido em 500 hPa,

resultou na concentração

anômala de centros de alta

pressão nessas latitudes,

pois não tiveram força para

adentrar pelo continente na

maioria do mês, com

exceção apenas do últimos

dias do mês.


