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DESTAQUE DO MÊS NOVEMBRO 2020
Um temporal, acompanhado de granizo que durou cerca de 1 hora causou grandes estragos na 

cidade de São Carlos (SP) no dia 26. Segundo a Defesa Civil, choveu 138 mm entre 16h35 e 

17h40. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), houve inundações e alagamentos em diversos 

pontos da cidade. Carros foram levados pela enxurrada e um deles invadiu uma loja. A prefeitura 

emitiu um alerta pedindo que as pessoas não saíssem de casa até que os alagamentos acabassem 

e após as chuvas foi decretado estado de emergência. A chuva foi pontual, mas com impactos 

severos, associados principalmente a um sistema de mesoescala, favorecido pela termodinâmica e 

pelo escoamento em altos níveis. Fonte:g1.globo.com

Fonte:g1.globo.com



SISTEMAS FRONTAIS

Em novembro, seis frentes frias avançaram pelo país. A primeira delas se formou no mês anterior e

avançou até os primeiros dias de novembro. Os demais sistemas atuaram na segunda quinzena do

mês. A maioria dos sistemas atuou sobre o Estado do RS, exceto a frente fria de número 3,

associada a onda frontal que se formou entre parte da Região Sul e o oceano Atlântico.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de novembro, a precipitação ficou acima da média na

porção norte e leste do país. Nas demais áreas, no geral, a

chuva esteve abaixo da média, com alguns pontos isolados

com chuva acima da média. Estes pontos acima da média

são observados em MT, MG, RJ, RS, SC e PR, estes três

últimos na segunda quinzena.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

O campo de anomalia de temperatura, tanto

mínima, quanto máxima, se apresentam

principalmente com o comportamento associado à

ocorrência de chuvas e passagens de massas de ar

frio ainda que de fraca atividade como esperado

nessa época do ano. Na porção norte e leste do

país, a temperatura mínima ficou no geral

levemente acima da média e a temperatura máxima

ficou abaixo da média, principalmente na segunda

quinzena, ambos devido à persistência maior da

nebulosidade e ocorrência de chuvas.

Nas demais áreas do país, onde a chuva ficou

abaixo da média, as temperaturas máximas ficaram

acima da média no geral e as mínimas abaixo da

média no geral, principalmente na primeira

quinzena, como era de se esperar.



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

no que se refere à componente zonal, notamos

comportamento adequado à época do ano, com

jatos mais intensos confinados a latitudes mais

altas (áreas com anomalias positivas em tons

alaranjados e vermelhos) e mais fracos sobre a

Região Central do continente (tons em azul). O

escoamento anticiclônico sobre essa região

também é típico e, combinado com a circulação

ciclônica na forma de Vórtices Ciclônicos de

Atlos Níveis (VCAN), especialmente na

segunda quinzena), aliado ainda à

termodinâmica, produz áreas de difluência

nesse nível e consequente convergência e

levantamento em superfície. O resultado são

áreas pontuas de convecção espontânea, que

se intensificam quando se somam perturbações

ciclônicas em baixos e médios níveis,

estabelecimento de ZCAS (Zona de

Convergência do Atlântico Sul) e eventuais

passagens de sistemas frontais.



500 hPa

As anomalias de geopotencial em níveis

médios, estão mais chamativas, de forma

bem positiva, no Pacífico próximo à costa

chilena, adentrando pela faixa central da

Argentina na primeira quinzena de

outubro. Por outro lado, o avanço de

sistemas de alta pressão com mais

freqência pelo Sul do Brasil na segunda

quinzena, contribuiu para valores mais

altos de geopotencial nessas áreas.

Observa-se também escoamento mais

ciclônico nesse nível sobre o Atlântico Sul

sendo mais afastado da costa do Sudeste

na segunda quinzena. Em ambas

quinzena, foram verificados valores

anomalamente positivos no Atlântico Sul.



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

no Centro-Leste do Brasil, mais próxima à

costa do Sudeste na primeira quinzena e

mais a sul, a leste do litoral do Sul do Brasil

na segunda quinzena. De qualquer forma,

essa circulação estimula escoamento de

direção norte-sul, ficando mais evidente na

segunda quinzena (anomalias negativas em

tons azuis) pelo centro do país.Dessa

forma, o calor e umidade foi transportado ao

longo do mês para a Região Sudeste

alimentando as instabilidades observadas

nessa região, na forma de nuvens

convectivas que provocaram temporais

localizados, típicos dessa época do ano.



Superfície

Em novembro, fica evidente as anomalias

positivas da pressão ao nível médio do mar

em latitudes médias e altas, sobretudo nos

oceanos, com deslocamento mais zonal dos

sistemas de alta pressão oriundos de

latitudes mais altas. Ademais, é comum

mais no continentes nas áreas tropicais,

pressões mais baixas, pela termodinâmica e

aquecimento diurno típicos dessa época do

ano apenas.


