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1. DESTAQUE DO MÊS

A atuação do primeiro episódio de ZCAS no início do mês de dezembro favoreceu acumulados significativos de 

chuva em parte das Regiões Nordeste e Sudeste. Em áreas dos Estados de MG e da BA houve muitos pontos de 
alagamentos e deslizamentos de terra, que trouxeram fortes impactos à população.

Deslizamento de terra e alagamento em Ilhéus-BA. Fonte:g1.globo.,,com



2. FRENTES

Durante o mês de dezembro de 2018 atuaram seis sistemas frontais sobre o Brasil. A maioria destes

sistemas se originou no sul da Argentina, região ciclogenética mais frequente esta época do ano. Os
sistemas tiveram deslocamento mais oceânico e chegaram apenas ao oeste do RS.

No dia 01 uma onda frontal se formou sobre o oceano Atlântico e colaborou para organizar um episódio de
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que durou até o dia 09.

Entre os dias 27 e 29, uma área de baixa pressão sobre o oceano Atlântico configurou um segundo
episódio de canal de umidade, caracterizando uma ZCOU.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Durante o mês de dezembro a precipitação apresentou

anomalias positivas em parte do setor norte do Brasil,
principalmente entre o AP, nordeste do PA, MA, PI, CE e até o
leste do Nordeste, associada tanto com o posicionamento da
ZCIT mais ao sul, quanto a atuação do Vórtice Ciclônico de
Altos Níveis/cavado do Nordeste.

Já nas demais áreas do país, o comportamento da precipitação
se apresentou diferente durante as quinzenas. Na primeira
quinzena nota-se um sinal positivo no setor mais central do país,

associado a atuação do episódio da Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), que persistiu por quase nove dias e gerou
muitos impactos em setores da Região Sudeste do Brasil.
.

Já na segunda quinzena observa-se precipitação acima da
média no extremo sul do Brasil e abaixo da média no setor
central.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

As anomalias de temperaturas em dezembro, no geral,

acompanham o comportamento das anomalias de precipitação,
principalmente as máximas.
Em todo o mês notam-se anomalias negativas de temperatura
máxima em boa parte da faixa norte do país, devido às
anomalias de precipitação positivas, observadas em todo o mês

de dezembro. Neste setor a temperatura mínima ficou em torno
da média.

Já na faixa central do Brasil, observa-se uma mudança de sinal

da primeira para a segunda quinzena. Na primeira quinzena as
anomalias de temperatura são negativas, principalmente das
máximas, devido às chuvas acima da média, associada à
atuação da ZCAS nos primeiros nove dias do mês. Por outro

lado, na segunda quinzena, como a precipitação ficou abaixo da
climatologia, as temperaturas máximas ficaram acima da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Durante o mês de dezembro nota-se a circulação típica da

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. Este padrão favoreceu a atuação
de dois episódios de Zona de Convergência, uma na primeira
e a outra na segunda quinzena.

O Jato Polar continua mais ao sul, durante todo o mês, o que
é comum para a época do ano.

Notam-se ventos de oeste enfraquecidos desde o Pacífico, p
assando pelo sul do continente e parte do Atlântico, principal
mente na primeira quinzena, associados a presença de

cavado.

Sobre a faixa central do continente, pode-se notar uma

diferença da primeira para a segunda quinzena. Na primeira

quinzena nota-se a atuação de circulação ciclônica, com

ventos de oeste mais significativos. Já na segunda quinzena

o padrão se inverte com a atuação de circulação anticiclônica
e ventos de oeste menores do que a média.



500 hPa

Durante o mês de dezembro ainda se observa anomalia

positiva de geopotencial sobre a faixa central do continente,
Principalmente na segunda quinzena. Este padrão sugere a
inibição das chuvas na faixa central do país.

Na primeira quinzena observa-se anomalia negativa de

geopotencial, com a atuação de cavados no centro-sul do
Brasil e oceano adjacente, o que pode explicar as anomalias
de temperatura neste período.

Na segunda quinzena, no mesmo setor comentado acima, o
sinal se inverte e observa-se anomalia positiva de geopotencial
e a atuação de um anticiclone, o que explica as temperaturas
mais altas do que a média.

Observa-se anomalias negativas significativas de geopotencial

ao sul de 60°S, como reflexo da Baixa Polar.



850 hPa

Durante o mês de dezembro 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 primeira quinzena, este escoamento associado ao JBN
se direciona mais para a Argentina e em parte do centro-sul

do Brasil observa-se o predomínio de cavado.
Na segunda quinzena, o escoamento do JBN se direciona
entre a Bolívia, Paraguai, MS e parte do Sul do Brasil, onde
se notam 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 ano
malias positivas de precipitação neste setor. Além disso, este
escoamento também pode explicar as temperaturas mais ele

vadas do que o normal na segunda quinzena.

Com o escoamento em baixos níveis direcionado para sul,
reflete a inibição das chuvas na faixa central, pois não

favorece a atuação de episódios de Zona de Convergência,
que ocorreu de forma mais significativa apenas uma vez
neste mês.



Superfície
O campo médio de pressão correspondente ao mês de

dezembro mostra a atuação da ASAS menos intensa, o
que influencia diretamente nos ventos que adentram no
continente, neste caso menos significativos. Desta forma, o
transporte de umidade fica menos eficiente, refletindo na
inibição das chuvas. Por outro lado, com o posicionamento

da ASAS favorece ventos perpendiculares ao Nordeste, o
que favoreceu chuvas mais significativas em parte do Nord
este e Norte do Brasil.

Neste nível também é possível observar o reflexo da Baixa
Polar, com anomalias negativas de PNM significativas.


