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Destaque do mês de novembro

ZCAS: 02 a 07 nov - 5dias

ZCAS:20 a 23 nov - 4dias

ZCAS:12 a 15 nov - 4dias

No mês de novembro foram registrados três episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), os quais 
favoreceram volumes de chuva expressivos, maiores do que 100 mm em 24hs em áreas do Centro-Oeste (principalmente 
no MT), BA, TO, AM, PA, boa parte da Região Sudeste. Tais volumes de chuva acarretaram em impactos severos em 
diversas cidades.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de novembro de 2021, seis sistemas frontais atuaram no Brasil. Os de número 1, 5 e 8 avançaram até o
litoral da Região Sudeste e os demais atuaram até a Região Sul. Além disso, foram registrados três episódios de
ZCAS, como citado anteriormente.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação para
novembro, 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. Em geral, a precipitação mais
significativa se concentrou nos setores centro,
leste e norte do país, onde se observam
anomalias positivas. Estas anomalias são
favorecidas pelos episódios de ZCAS registrados
em novembro. Já no centro-sul, com exceção de
alguns pontos, a precipitação ficou abaixo da
média. Este comportamento é influenciado pelo
padrão de La Niña principalmente.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para novembro de 2021, nota-se que em geral
as temperaturas acompanham o comportamento
da precipitação. Onde se registrou precipitação
acima da média, a temperatura máxima ficou
abaixo da média e a mínima acima da média.

Exceto em parte do sul e leste do país, as
temperaturas sofreu influência dos sistemas
frontais.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de novembro
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. Em
latitudes mais altas, como é típico para a
época do ano, nota-se maior intensificação
dos ventos de oeste, como reflexo do Jato
Polar mais significativo.

Observa-se o padrão de circulação típico da
época do ano na faixa centro-norte do
continente, com a atuação do Anticiclone da
Bolívia (AB) e o cavado do Nordeste à 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 novembro de 2021, observa-
se cavados médios nos oceanos e parte do
centro-sul do continente, que representam
os cavados que deram suporte aos
episódios de ZCAS e cavados que geraram
chuvas em parte do centro-sul do país.

Em latitudes extratropicais nota-se
anticiclones e anomalias positivas de
geopotencial positivas, que representam
algumas situações de bloqueio, associado
ao padrão de ZCAS. Além disso, a alta
pressão mais intensa nesta faixa de latitude
reflete o padrão positivo do Modo Anular
Sul, que favorece chuvas abaixo da média
em parte do Sul do Brasil, norte da
Argentina e Uruguai.

Ao sul de 60°S observam-se anomalias
negativas de geopotencial e ciclones, que
também refletem a fase positiva do Modo
Anular Sul.



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 novembro de
2021. Observam-se ventos de 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 da
Região Norte e em pontos do Nordeste.

Observam-se ventos de sul em parte do centro-
sul do Brasil, Paraguai e norte da Argentina,
associados aos sistemas frontais e estão
associados às temperaturas mais baixas em
parte deste setor.

Observa-se uma região de confluência em parte
da faixa central do país, que estão associados ao
padrão de ZCAS, junto ao escoamento em
altitude e em níveis médios.



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

Notam-se baixas pressões sobre o interior do
continente, favorecidos pelo aquecimento da
época do ano.

Observa-se o cinturão de baixas pressões
mais intenso ao sul de 50°S, que reflete a
fase positiva do Modo Anular Sul, junto ao
padrão de alta pressão mais intensa ao
norte.


