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Destaque do mês de outubro

Dia 04: Acumulados de chuva
expressivos: 92,4mm em Jaguariava
(PR)
71 mm em Guaíra (PR)
70,4 mm em Cândido Abreu (PR)
68,2 mm em Assis Chateubriant (PR)
67,4 mm em Londrina e Toledo (PR)
66,6 mm em Telemarco Borba (PR
64,4 mm em Palotina (PR)
62 mm em Marechal Cândido Rondon
(PR) 59 mm em Santa helena (PR)
58,4 mm em Maringá (PR)
58 mm em Cascavel (PR)
56 mm em Cerro Azul (PR)
52,6 mm em Guarapuava (PR).
Fonte: Inmet

Acumulados de chuva elevados, superiores
aos 60 mm em menos de 24hs e rajadas de
vento entre 66 e 86 Km/h afetam cidades
de SP e do PR no dia 24. Fonte Inmet. A
segunda-feira (25) após o pior temporal da
história do Interior do Paraná segue com
muito trabalho.Os ventos de mais de 70
km/h causaram um óbito, 154
desalojamentos e mais de 3 mil casas
danificadas. Também foram mais de 900
postes derrubados e diversos municípios
ainda registraram falta de água ou de
energia elétrica. Fonte: Portal da Cidade,
Umuarama/PR.

Forte chuva atingiu Montes Claros-MG entre os
dias 22 e 23. O vento alcançou uma velocidade
de 114 Km/h e derrubou uma torre de telefonia
celular de 40 metros de altura. A estação
climatológica da Universidade Federal de
Minas Gerais registrou 40 mm de chuva em
cerca de meia hora.Fonte: G1 e EM.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de outubro de 2021, cinco sistemas frontais atuaram no Brasil. O sistema de número 2 avançou pelo interior
até SP e MT. Os demais sistemas atuaram pelo interior apenas na Região Sul do Brasil e pelo litoral avançou pela
Região Sudeste. O de número 4 até Ubatuba-SP e de número 5 até Vitória-ES. Na segunda quinzena do mês foi
registrado o primeiro episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul, o que refletiu no comportamento das
chuvas em parte do país.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação para
outubro, nota-se que as chuvas acima da média
em parte da faixa norte do país, entre as Regiões
Norte e Nordeste persistem, associadas
principalmente ao aquecimento das águas do
Atlântico equatorial, que influencia a circulação
leste-oeste. Observa-se uma mudança no padrão
de precipitação de parte da faixa central do país,
com anomalias positivas em geral, devido à
mudança do padrão de escoamento, transição
para a estação chuvosa. As anomalias positivas
são mais significativas principalmente na segunda
quinzena, quando ocorreu o primeiro episódio de
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

As chuvas abaixo da média se concentraram em
parte do setor oeste e sul do Brasil.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura mínima para outubro
de 2021, nota-se na maior parte do país,
temperaturas acima da média histórica,
principalmente entre o centro e norte do país,
associadas ao aquecimento comum da época do
ano, mas também acompanhando o padrão de
chuvas acima da média em alguns setores.

Já em parte do centro e sul do país as
temperaturas mínimas e máximas se encontram
abaixo da média em geral, exceto no RS na
segunda quinzena. Este comportamento esteve
associado à passagem de sistemas frontais por
parte do centro-sul do Brasil, comum ainda esta
época do ano, mas também às chuvas acima da
média. Sobre o RS na segunda quinzena, a
temperatura máxima acima da média está
relacionada à precipitação abaixo da média.

Em boa parte da faixa central e norte do país as
temperaturas máximas se apresentaram acima
da média na primeira quinzena e abaixo da
média na segunda quinzena, associadas à
precipitação abaixo e acima da média,
respectivamente.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de outubro
de 2021, nota-se uma intensificação dos
ventos de oeste na faixa entre 10°S e 30°S,
como reflexo do jato Subtropical e algumas
situações acoplado ao ramo norte do Jato
Polar, o qual favoreceu a entrada dos
sistemas frontais citados anteriormente. Ao
sul de 50°S nota-se maior intensificação dos
ventos de oeste, como reflexo do Jato Polar
mais significativo.

Observa-se uma circulação na faixa centro-
norte do continente associada mais à estação
chuvosa, com um anticiclone no setor oeste e
cavado no setor leste. Este padrão favorece
um escoamento difluente neste nível, o que
induz a convergência em baixos níveis, que
aliada à termodinâmica mais significativa
neste setor e nesta época do ano, favoreceu
as chuvas acima da média em boa parte da
Região Norte e em parte da Região Nordeste.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de outubro de 2021, observa-se
um escoamento mais baroclínico em boa
parte do centro-sul do Brasil, Paraguai e
norte da Argentina, sinalizando os cavados
que contribuíram para gerar instabilidades
em parte do país que acarretaram em
chuvas acima da média. Estes cavados
associados à sistemas frontais em algumas
ocasiões e em outras não geraram
precipitação acima da média em parte do
centro-sul do país.

Observam-se anomalias positivas de
geopotencial nos oceanos Atlântico e
Pacífico, acompanhadas de cristas,
associadas ao anticiclones subtropicais,
neste caso mais intensos do que a média.
O anticiclone do Atlântico mais ao sul de
sua posição climatológica, indicando
características de bloqueio, que na segunda
quinzena esteve associado ao padrão de
ZCAS.

Ao sul de 50°S observam-se anomalias
negativas de geopotencial entre o Pacífico e
o Estreito de Drake, sinalizando atividade
ciclônica mais intensa.



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 outubro de
2021. Observam-se ventos de sudeste/leste em
parte da faixa norte do Brasil, associados à
circulação do Anticiclone Subtropical do Atlântico
Sul (ASAS). De certa forma, este escoamento
favoreceu chuvas acima da média em grande
parte das Regiões Norte e Nordeste.

Observam-se ventos de sul em parte do centro-
sul do Brasil, Paraguai e norte da Argentina,
associados ao anticiclone médio centrado no
centro da Argentina, o qual representa os
anticiclones migratórios. Estes anticiclones
migratórios associados aos sistemas frontais que
atuaram principalmente no centro-sul do país e
que favoreceram chuvas acima da média em
grande parte.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de outubro de 2021, as Altas
Pressões Subtropicais se mantém mais
afastadas do continente e mais intensas,
principalmente na segunda quinzena.
Observa-se um núcleo mais intenso de
pressão mais ao sul no Atlântico,
principalmente na segunda quinzena, que
representa por vezes situações do
anticiclone migratório e outras situações de
bloqueio. O padrão de bloqueio associado ao
primeiro episódio de Zona de Convergência
do Atlântico Sul na segunda quinzena.

Notam-se baixas pressões sobre o interior do
continente, favorecidos pelo aquecimento,
mostrando a mudança de padrão para a
estação chuvosa.

Observa-se o cinturão de baixas pressões
mais intenso ao sul de 50°S. Na primeira
quinzena o cinturão de baixas atua apenas
no Pacífico e na segunda quinzena se
estende até o Atlântico.


