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1. DESTAQUE DO MÊS

O destaque para novembro foi a chuva intensa 

ocorrida em parte dos Estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro entre os dias 07 e 09, que provocaram 
estragos nas capitais e também em municípios das 
regiões serrana, norte e noroeste do Estado do RJ e 
litoral de SP. Foram registrados diversos pontos de 

alagamentos, desabamentos de terra, 
transbordamento de rio e queda de barreiras. Com isto, 
moradores foram desabrigados, serviços foram moradores foram desabrigados, serviços foram 
afetados e rodovias interditadas. 

No Norte Fluminense, o município de Macaé decretou 
estado de calamidade pública e em Niterói-RJ houve 

um desabamento grande, que deixou muitas vítimas, 
algumas fatais.

Estas chuvas intensas esteve associada a atuação de 

uma Zona de Convergência. 

Avenida alagada em Santos, SP — Foto: Bruno Guedes/AT. Fonte:g1.globo.com

Quedas de barreiras na Tamoios-litoral de SP. Pelo menos duas casas foram atingidas pela enchente no 

litoral de SP. Fonte:g1.globo.com



2. FRENTES

Durante o mês de novembro de 2018 atuaram sete sistemas frontais sobre o Brasil. A maioria destes

sistemas se originaram no sul da Argentina, região ciclogenética mais frequente esta época do ano. Os
sistemas tiveram deslocamento mais oceânico e dois deles chegaram ao litoral de SP, que ajudaram a
organizar dois episódios de Zona de Convergência, um na primeira quinzena e o outro na segunda
quinzena.

Dois dos sete sistema frontais que atuaram no Brasil foram ondas frontais, que se formaram entre o RS,
Uruguai, nordeste da Argentina e Atlântico adjacente e atuaram apenas até a Região Sul do Brasil.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Durante o mês de novembro observou-se anomalia positiva de

precipitação em boa parte do Brasil, principalmente na
segunda quinzena, quando os valores são maiores e englobam
áreas com sinal inverso em relação a primeira quinzena, como
por exemplo, pontos em SP, MS e parte do Nordeste. Já entre
o norte de MG, sul da BA e o ES o sinal se inverte nas

quinzenas, com anomalias positivas na primeira e negativas na
segunda.
As anomalias positivas mais significativas no RS na segunda
quinzena refletem chuvas volumosas ocorridas nos dias 18, 24quinzena refletem chuvas volumosas ocorridas nos dias 18, 24

e entre 28 e 30.
Vale ressaltar as anomalias de chuva na faixa norte do Brasil,
que refletem chuvas intensas ocorridas entre os dias 27 e 30.
Também vale destacar que a anomalia positiva de chuva

observada na primeira quinzena entre o litoral de SP e parte do
RJ é reflexo do evento ocorrido entre os dias 07 e 09, citado no
destaque do mês.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

As anomalias de temperaturas mínimas em novembro ficaram

dentro da média climatológica, com exceção de alguns pontos
do interior do Nordeste, oeste do AM e sudoeste do MS.

Já as anomalias de temperaturas máximas foram negativas em
boa parte da faixa central do Brasil, na região de atuação da

ZCAS, que reflete as anomalias positivas de precipitação nesta
faixa. Estas anomalias são mais significativas na segunda
quinzena, principalmente entre o MT, MS, GO, MG e PR,quinzena, principalmente entre o MT, MS, GO, MG e PR,
Associadas ao padrão inverso observado no campo de

anomalia de precipitação.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Durante o mês de novembro nota-se a circulação típica para a

estação chuvosa de parte da América do Sul, com a atuação da

Alta da Bolívia e o cavado do Nordeste sobre o centro-norte do

Continente, mais definidos em relação ao mês anterior. Este

padrão favoreceu a atuação de dois episódios de Zona de

Convergência, uma na primeira e a outra na segunda quinzena.

A atuação do Jato Polar mais ao sul, principalmente na segunda

quinzena, comum para a época do ano.

No Pacífico sudeste ainda se percebe a presença de ventos de

oeste anomalamente negativos, mais ao sul na primeira quinzena

e mais ao norte na segunda quinzena, que estão associados a

presença de cavado.



500 hPa

Durante o mês de novembro ainda se observa anomalia

positiva de geopotencial sobre a faixa central do continente,
porém mais fraca em relação ao mês anterior, associada a
atuação do anticiclone sobre o interior do continente neste
nível.
Na segunda quinzena observa-se anomalia positiva de

geopotencial sobre o Atlântico, que mostra a ASAS mais
intensa, além de mais ao sul de sua posição climatológica,
configurando uma característica de bloqueio, padrão relacionaconfigurando uma característica de bloqueio, padrão relaciona
do à circulação da Zona de Convergência.



850 hPa

Durante o mês de novembro o escoamento em 850 hPa

mostra a circulação associada ao Anticiclone Subtropical do
Atlântico Sul, que se direciona para o interior do continente.
Este padrão está associado ao Jato de Baixos Níveis (JBN).
Na banda que vai desde o AM até parte do Sudeste e norte do
Sul do Brasil notam-se ventos de norte mais significativos do

que a normal (anomalias negativas do vento meridional), que
por sua vez geram um maior transporte de umidade e
favorecem as anomalias positivas de precipitação neste setor,
principalmente na segunda quinzena.principalmente na segunda quinzena.

As áreas com circulação ciclônica ao sul de 60°S sobre o Atlân
tico, que estende um cavado para noroeste, refletem a
atuação de sistemas com deslocamentos oceânicos, que
contribuem para a organização de Zonas de Convergência,

que por sua vez estão associados com as anomalias de
precipitação positivas na faixa central do Brasil.



Superfície

O campo médio de pressão correspondente ao mês de novembro

mostra a atuação da ASAS mais intensa, principalmente na
segunda quinzena, que por sua vez aumenta os ventos de norte
sobre o interior do continente, que estão associados às anomalias
positivas de precipitação em boa parte da faixa central do Brasil.

Ao sul de 30°S as anomalias de pressão são negativas e mais
intensas na segunda quinzena.
As áreas de cavado entre o sul da Argentina e o Atlântico refletem
a atuação de sistemas frontais, associados à região ciclogenética
sobre o Golfo de São Matias, na Argentina, que esta época dosobre o Golfo de São Matias, na Argentina, que esta época do

ano é mais frequente. Estes sistemas se deslocaram de forma
mais oceânica, comum para a época do ano e colaboraram para
organizar os dois episódios de Zona de Convergência registrados
neste mês de novembro.


