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Destaque de Dezembro: Enchentes na Bahia 

No mês de dezembro foram registrados volumes expressivos de chuva em diversas cidades dos Estados da
BA, MG e ES, em algumas estações os volumes ultrapassaram em mais de três vezes a média histórica.
Algumas estações meteorológicas do INMET apontam o maior valor já registrado dos últimos 15 anos. Estes
volumes de chuva acarretaram em impactos severos, inclusive a perda de vidas humanas. O fator
meteorológico responsável por estas chuvas foram episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul
(ZCAS). A ZCAS é definida por uma extensa banda de nebulosidade entre a Região Norte e parte do oceano
Atlântico, com persistência de no mínimo 4 dias e favorece períodos de chuva mais estendidos. A ZCAS é o
principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas entre outubro e abril aproximadamente na faixa
central do Brasil.

ZCAS 1: 07/12 a 11/12
5 dias

ZCAS 2: 24/12 a 28/12 
5 dias

Fonte:https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/
12/27/enchentes-na-bahia-afetam-72-cidades-e-
matam-18.ghtml



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de dezembro de 2021, não se observou a atuação de sistemas frontais sobre o Brasil. Os sistemas frontais
na América do Sul ficaram concentrados mais ao sul, entre a Argentina e o Uruguai. Por outro lado, foram
registrados dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul, sendo o primeiro episódio entre os dias 7 e 11
e o segundo entre os dias 24 e 28.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Nas figuras de anomalias de precipitação para
dezembro de 2021, observam-se chuvas acima da
média histórica entre o centro e norte do Brasil e
chuvas abaixo da média na porção sul do país.
Este padrão, no geral, está associado ao
fenômeno de La Niña, mas também a anomalia
positiva de Temperatura da Superfície do Mar
(TSM) no Atlântico equatorial, a qual influencia na
circulação leste-oeste na faixa norte do país. Já
na porção sul do Brasil, além da La Niña, o Modo
Anular Sul influencia no comportamento da
precipitação abaixo da média. Entre parte do
Norte do Brasil, centro e leste, as chuvas
estiveram associadas aos episódios de ZCAS,
comentados anteriormente, os quais ficaram
posicionados mais ao norte de sua posição
climatológica. A passagem de cavados na
troposfera média favoreceu chuvas pontuais
acima da média em alguns setores do centro do
Brasil, entre parte de MS, SP, sul de MG e do RJ.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para dezembro de 2021, nota-se que em geral
as temperaturas acompanharam 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 de SC e do PR, as
temperaturas, principalmente máximas,
apresentaram valores abaixo da média, onde a
precipitação também foi abaixo da média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa Na análise do campo de altitude de dezembro

de 2021, nota-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. Além
disso, este padrão também compõe o padrão
associado a ZCAS.

Observa-se a atuação do Jato Polar mais
intenso em latitudes mais altas. Em parte do
leste e centro do continente, observa-se uma
intensificação dos ventos de oeste,
caracterizando a atuação do Jato Subtropical,
principalmente na primeira quinzena.

A intensificação dos ventos de oeste na
região do Pacífico se dá pelo padrão de
circulação ciclônico ao sul e anticiclônico ao
norte.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de dezembro de 2021, observa-
se um cavado médio entre o centro do país
e parte do Atlântico, o qual favoreceu os
episódios de ZCAS e ainda chuvas pontuais
em parte das Regiões Centro-Oeste e
Sudeste. Observa-se o cinturão de
geopotencial mais intenso do que a média
entre 40°S e 60°S aproximadamente. Este
cinturão sinaliza um padrão de bloqueio no
Atlântico, o qual influenciou no
comportamento das frentes frias, ao mesmo
tempo que está relacionado com o padrão
de ZCAS.

Ao sul de 60°S observam-se anomalias
negativas de geopotencial e ciclones, que
junto ao padrão de anomalias positivas ao
norte, reflete a fase positiva do Modo Anular
Sul, inclusive com índices elevados.



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 dezembro 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, junto aos
padrões comentados nos slides acima.

Observam-se ventos de sul em parte do centro-
sul do Brasil, Paraguai e norte da Argentina,
associados ao sistema anticiclônico centrado
entre a Argentina e parte do Atlântico. Este
padrão de circulação favoreceu temperaturas
mais baixas do que a média histórica em áreas
de SC e do PR, principalmente as máximas.

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 dezembro 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
reflete principalmente o padrão de bloqueio
associado ao padrão de ZCAS. Este mesmo
padrão de bloqueio, associado ao Modo
Anular Sul positivo, favoreceu chuvas abaixo
da média no centro-sul do país.

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

Observa-se o cinturão de baixas pressões
mais intenso ao sul de 60°S, que reflete a
fase positiva do Modo Anular Sul, junto ao
padrão de alta pressão mais intensa ao
norte.


