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Este livro, destinado a alunos e professores de graduação e pós-graduação em 

Meteorologia, Agrometeorologia, Geografia, Engenharia Ambiental e áreas afins, 

apresenta uma ampla visão das características observacionais e dinâmicas dos sis-

temas de tempo que atuam na América do Sul.

Em relação à primeira edição (Tempo e Clima no Brasil), por coerência, temática 

e razões didáticas, os capítulos da presente edição foram reorganizados para tratar 

exclusivamente dos sistemas sinóticos de tempo que atuam na América do Sul, ou 

seja, aqueles associados à previsão de tempo. Assim, foram incorporadas novas 

referências, análises, modelos conceituais e temas que refletem o estado dessa área 

de conhecimento.

No Cap. 1, foi atualizada a revisão e análise das características das frentes 

frias que atuam no Brasil, e os impactos desse sistema na precipitação e tempera-

tura, utilizando diferentes fontes de dados e critérios de identificação. No Cap. 2, 

sobre geadas e friagens, os autores enfatizam os processos físicos que explicam 

o deslocamento das frentes frias até latitudes baixas, assim como o papel da 

Cordilheira dos Andes, destacando-se os avanços importantes na compreensão do 

papel que a circulação global exerce na frequência e intensidade das incursões de ar 

frio na América do Sul, e ainda salientam as limitações do conhecimento sobre a 

influência dos padrões de grande escala e dos modelos de alta resolução. A nova 

edição do Cap. 3 (sobre Jato de Baixos Níveis a leste dos Andes) incorpora resul-

tados de pesquisas recentes sobre as características observacionais e dinâmicas 

desse sistema meteorológico, e discute possíveis impactos devidos a mudanças cli-

máticas futuras. Esse jato tem um papel importante nos sistemas de tempo que 

atuam na América do Sul, visto que impacta extremos de chuva em regiões como o 

Sul e Sudeste do Brasil e as condições ambientais nessas regiões. No Cap. 4, os auto-

res incorporaram novos conhecimentos e metodologias de análise sobre ciclone 

e ciclogêneses na América do Sul. Nesse contexto, destacam-se os aspectos dinâ-

mico e observacional dos ciclones tropical e subtropical que atuam no Atlântico 

Sul, mas que impactam o continente sul-americano. Já no capítulo sobre Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) que atuam na vizinhança do Nordeste do Brasil 

(Cap. 5), além dos principais aspectos observacionais e os processos físicos e dinâ-

micos associados apresentados na edição anterior, discutem-se nesta nova edição 

a estrutura vertical dos VCANs e os resultados recentes sobre o deslocamento 

desse sistema, e como o aquecimento diabático associado à liberação de calor 

latente contribui na intensidade e profundidade dos VCANs. Incluímos, nesta 

Prefácio
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edição, um capítulo sobre Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis que atuam em regi-

ões subtropicais da América do Sul. Nesse sexto capítulo, os autores abordam as 

principais características do desenvolvimento desse importante sistema de tempo, 

tais como estrutura vertical, variabilidade temporal, influência da topografia e 

padrões de nebulosidade e precipitação. O Cap. 7 complementa a caracterização 

das linhas  de instabilidade (LIs) formadas na costa N-NE da América do Sul, 

documentada na primeira edição. Os autores também analisam a estrutura desse 

sistema de tempo e como ele influencia a precipitação regional, e apresentam uma 

descoberta de uma nova classe de LI associada à circulação de brisa fluvial. O Cap. 

8 (Distúrbios Ondulatórios de Leste) atualiza as características observacionais e 

de modelagem de um sistema de tempo que modula o regime de chuvas do litoral 

leste e norte do Nordeste do Brasil, durante os períodos de outono e inverno. Nesta 

edição, à luz dos novos trabalhos científicos, os autores também apresentam uma 

ampla discussão sobre o tema. O Cap. 9, sobre previsão de tempo, incluído especi-

ficamente nesta edição, detalha as principais etapas para a elaboração da previsão 

de tempo em ambiente operacional, que envolvem o diagnóstico meteorológico, a 

previsão numérica de tempo e a experiência do previsor.

Os organizadores deste livro destacam a relevância dos diversos trabalhos 

aqui apresentados e agradecem a contribuição dos autores envolvidos.

Nelson J. Ferreira

Iracema F. de Albuquerque
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Frentes atmosféricas se formam quando há encontro 

de massas de ar de características diferentes, com forte 

gradiente térmico. Quando o ar frio está avançando e 

substituindo o ar quente, a borda anterior da zona fron-

tal é marcada por uma frente fria. O vento muda de 

norte, noroeste ou nordeste para sul, sudeste ou sudoes-

te, acompanhado por um aumento de pressão e queda na 

temperatura e no ponto de orvalho. Além dessas mudan-

ças, pode ocorrer precipitação na vizinhança da frente.

As frentes frias afetam o tempo sobre a América 

do Sul durante todo o ano. As zonas frontais são facil-

1|
Iracema F. A. Cavalcanti

Vernon E. Kousky
Kelen M. Andrade

Frentes frias 
sobre o Brasil

mente identificadas em imagens de satélite (Fig. 1.1) e 

geralmente se deslocam de sudoeste para nordeste sobre 

o continente e oceano Atlântico adjacente. Durante o 

inverno, esses sistemas são acompanhados de massas 

de ar de latitudes altas que, às vezes, causam geadas e 

friagens em áreas agrícolas no Sudeste e Sul do Brasil. 

Algumas vezes, as frentes frias alcançam latitudes muito 

baixas sobre o oeste da Amazônia e também ao longo da 

costa nordeste do Brasil (Kousky, 1979). Quando as fren-

tes frias avançam para norte (em direção ao equador), 

durante a estação de verão, algumas vezes elas interagem 

Fig. 1.1 Imagens de satélite mostram a ocorrência de sistemas frontais: (a) dia 5 de maio de 2005, às 21:00 UTC; 
(b) dia 26 de junho de 2006, às 13:30 UTC; (c) dia 28 de novembro 2007, às 14:15 UTC
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1|   Frentes Frias sobre o brasil 13

1.3 Características da   
 circulação atmosférica  
 associadas às frentes frias

Nesta seção são apresentadas as características que nor-

malmente acompanham as passagens de frentes frias 

sobre o Brasil. Foram usados quatro pontos de referência 

para identificar a passagem de frentes em diversas regiões 

do País, localizados no Sul do Brasil (SBR, 30° S, 52,5° W), 

oeste da Amazônia (WBR, 10° S, 65° W), Sudeste do Brasil 

(SEBR, 22,5° S, 45° W) e Nordeste do Brasil (NEBR, 15° S, 

40° W) (Fig. 1.6). Para cada região foram feitos compostos 

de casos identificados de passagens de frentes para anali-

sar as características da circulação atmosférica.

(Carvalho; Jones; Liebmann, 2002). Cunningham e 

Cavalcanti (2006) sugerem que um episódio de ZCAS 

pode se desenvolver quando sistemas frontais se des-

locam até a região Sudeste do Brasil e encontram 

condições favoráveis para atividade convectiva naquela 

região, como um cavado de baixa frequência associado 

ao trem de ondas Pacífico América do Sul (PSA). Trens 

de onda que afetam a América do Sul, associados a 

sistemas transientes, também foram obtidos em análi-

ses de dados observacionais para o verão e o inverno, 

conforme Cavalcanti e Kayano (1999). A modulação 

de precipitação associada a sistemas frontais sobre a 

América do Sul por variabilidade intrassazonal foi dis-

cutida em Blázquez e Solman (2016).
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Fig. 1.4 Número 
médio de passagens 
de frentes frias 
por estação do ano 
durante o período de 
1979 a 2005. Áreas 
onde a pressão em 
superfície é menor 
que 925 hPa nos 
dados das reanálises 
CDAS são mascaradas
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As geadas consistem no depósito de gelo na superfí-

cie do solo, plantas e objetos devido à condensação de 

vapor d’água sobre objetos relativamente mais frios 

que o ar, mas que se encontram em temperatura infe-

rior à de congelamento. Durante o dia, a camada de 

gelo costuma refletir a luz solar, razão pela qual esse 

tipo de geada é usualmente denominado “branca”. 

Porém, em algumas ocasiões, mesmo a temperatu-

ra estando abaixo do ponto de congelamento, não se 

produz a formação de gelo, por causa, principalmente, 

da baixa umidade do ar ou da presença de vento forte. 

Nessas circunstâncias podem ocorrer as chamadas 

“geadas negras”, que costumam provocar danos ainda 

mais severos nas plantações. No caso das geadas bran-

cas, o gelo depositado “protege” as folhas, evitando que 

a temperatura em seu interior seja inferior a 0 °C. Pelo 

contrário, no caso das geadas negras, as folhas ficam 

diretamente em contato com o ar, cuja temperatura 

pode ser muito negativa.

No Brasil, as geadas ocorrem com relativa frequência 

na região Sul (usualmente vários casos por ano), devido 

à alta incidência de sistemas frontais frios relativamente 

intensos e à presença de uma topografia complexa, que 

inclui elevações superiores a 1.000 m. As geadas ocorrem 

principalmente nos meses de inverno (junho a agosto), 

mas também podem ser registradas no início do outono 

2|
Marcelo E. Seluchi

Geadas e friagens

ou no final da primavera, quando causam maiores prejuí-

zos para a agricultura.

Em geral, as geadas estão associadas à penetração 

de massas de ar oriundas de latitudes altas, chamadas 

de “polares” no jargão meteorológico, embora elas se 

originem sobre os mares subantárticos, especialmente 

o Mar de Weddell e o Mar de Ross. Essas massas de ar 

são posteriormente modificadas durante a sua trajetó-

ria para o norte, sendo aquecidas por baixo ao entrarem 

em contato com o solo relativamente mais quente. Por 

essa razão, recebem a denominação de “massa de ar 

polar marítima” ou “massa de ar polar continental”, 

dependendo do tipo de trajetória. Geralmente, durante o 

inverno, o oceano encontra-se mais quente do que o con-

tinente (pelo menos na porção sul da América do Sul), 

e, portanto, as massas polares marítimas costumam 

ser menos frias e mais úmidas do que as polares conti-

nentais. Dessa forma, a ocorrência e a intensidade das 

geadas dependem, em grande medida, da trajetória e da 

velocidade de deslocamento das massas de ar envolvidas.

As geadas podem ser produzidas por dois tipos de pro-

cessos: os advectivos e os radiativos. As geadas advectivas 

são provocadas pelo avanço de massas de ar de latitudes 

mais altas, normalmente associadas ao deslocamento de 

frentes frias e anticiclones migratórios, que provocam 

a queda acentuada da temperatura. Como o processo de 
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2|   Geadas e friaGens 33

ao longo da zona frontal (Fig. 2.7c). Os processos radia-

tivos na atmosfera (Fig. 2.7d) indicam um esfriamento 

pequeno e relativamente uniforme, contrabalançado 

pelo aquecimento desde a superfície (Fig. 2.7e). A soma 

desses dois últimos processos determina um pequeno 

ganho de calor na região afetada pela friagem. Em outras 

palavras, o continente mais quente transfere parte de 

seu calor à massa de ar mais fria.

A Fig. 2.7f apresenta a soma do aquecimento parcial 

gerada por cada um dos processos, que é idêntica à variação 

da temperatura observada durante o período considerado 

dentro da camada 800/1.000  hPa. No exemplo anali-

sado, não houve praticamente registro de chuva durante o 

avanço da frente fria, mas, caso houvesse, seu efeito seria o 

de aumentar o calor latente liberado pelos processos úmi-

dos (contabilizados na Fig. 2.7c) e diminuir o fluxo de calor 

sensível desde a superfície (contabilizado Fig. 2.7e).

Durante o período de enfraquecimento, considerado 

entre os dias 24 e 26 de maio nesse exemplo, a advecção 

fria ainda provocou quedas consideráveis de temperatura 

na região amazônica, devido à persistência dos ventos 

de sul (Fig. 2.8a). Esse processo, no entanto, foi pratica-

mente neutralizado pelo aquecimento por subsidência 

(Fig. 2.8b) provocado pelo avanço da crista nos níveis 

médios da atmosfera. Além disso, o importante aqueci-

mento superficial decorrente da presença de céu claro 

(contabilizado na Fig. 2.8c) foi responsável pelo aumento 

da temperatura sobre a parte central da América do Sul, 

determinando o declínio da friagem.

Os resultados anteriores ilustram a importância dos 

processos advectivos na ocorrência de friagens no Brasil, 

uma vez que, no exemplo escolhido, esse fator foi o prin-

cipal responsável pela queda das temperaturas. Contudo, 

quando o anticiclone migratório se estabeleceu sobre o 

continente (e, portanto, quando o efeito advectivo já rea-

lizou seu aporte), o efeito radiativo (perda radiativa em 

noites de céu claro) contribuiu para diminuir ainda mais 

as temperaturas durante o período da madrugada. Esse 

processo é mais eficiente durante o inverno, em razão do 

maior número de horas com perda radiativa, embora ainda 

no inverno (em situações de céu claro) o aquecimento 

diurno supere o esfriamento noturno nas latitudes subtro-

picais e tropicais. Isso pode ser verificado, no caso atual, 

durante o período de 48 horas considerado na Fig. 2.8c.

2.4 Previsão de geadas e friagens
Como todo fenômeno de tempo adverso, as geadas exi-

gem especial atenção dos meteorologistas operacionais. 

Esse tipo de situação, em particular, requer previsões 

precisas e confiáveis com um prazo de vários dias, visto 

que as metodologias de combate (aquecedores, sistemas 

de irrigação, coberturas etc.) normalmente demandam 

uma logística relativamente complexa, a depender do 

tipo de cultura, da metodologia de proteção utilizada, 

do tamanho do plantio etc. Isso se torna mais crítico 

em casos de geadas fora de época (outono e primave-

ra), quando os agricultores podem não ter à disposição 

os insumos necessários (por exemplo, combustível para 

aquecedores) para mitigar o impacto das geadas.

Devido aos recentes avanços tanto na modelagem 

numérica quanto nos sistemas de computação, a previsão 

de geadas com antecedência de uma semana, ou ainda 

mais, hoje se tornou um desafio plausível. Trabalhos 

científicos (Pezza, 2003) mostram que as perturbações 

causadoras de friagens no Brasil podem ser identificadas 

até duas semanas antes da sua ocorrência, embora isso 

não signifique que seja possível prever as geadas com tal 

prazo de antecedência, já que não existe um único padrão 

representativo das condições prévias. Normalmente 

os episódios de frio prolongado (friagens persistentes) 

estão associados à penetração de frentes frias sucessivas 

que se deslocam rapidamente para o norte, favorecidas 

pela posição e amplitude das ondas longas ou, às vezes, 

pelo estabelecimento de situações de bloqueio (como 

ocorreu, por exemplo, em julho de 2000). Esse tipo de 

padrão de escala maior consegue ser previsto com vários 

dias de antecipação. Contudo, conforme já mencionado, 

a penetração de frentes frias intensas até latitudes muito 

baixas geralmente resulta da interação entre ondas 

longas e ondas mais curtas e rápidas. De acordo com a 

experiência diária, a posição das ondas longas incide fun-

damentalmente na frequência e duração das incursões 

de ar frio, porém a intensidade é basicamente deter-

minada pela interação com perturbações de onda mais 

curta. Esse fato dificulta a previsão, pois são necessárias 

condições iniciais de excelente qualidade e previsões 

numéricas de alta resolução para prever as ondas de frio 

com suficiente precisão e antecedência.
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Neste capítulo, são revistos os principais modelos con-

ceituais de transporte de umidade atmosférica que 

descrevem a ligação entre a evaporação do oceano e a 

reciclagem de umidade pela Amazônia, com precipi-

tação sobre a América do Sul. Existem dois principais 

mecanismos de transporte atmosférico de umidade, os 

jatos de baixos níveis (JBN) e os rios atmosféricos (RA). 

Concentramo-nos em uma análise regional do compor-

tamento espacial e temporal do JBN sobre a América do 

Sul (JBNAS) como mecanismo importante em eventos de 

precipitação, prestando especial atenção à intensificação 

(ou redução) de transporte de umidade e ao resultado 

disso em termos de anomalias de chuva.

Em várias regiões do globo, fortes fluxos meridionais 

são observados na baixa atmosfera ao longo de cadeias 

montanhosas. Esses ventos têm máxima velocidade em 

torno de 2.000 m e são conhecidos com JBNs. Os corre-

dores de vento da baixa atmosfera transportam umidade 

de baixas para altas latitudes ou de oceanos quentes em 

direção a áreas continentais. Diferentes definições de 

JBNs são encontradas na literatura; eles foram primeira-

mente definidos como um vento “significativo” máximo 

dentro dos primeiros 1,5 km da atmosfera, diminuindo 

em pelo menos cinco nós para o próximo mínimo em um 

nível mais alto (Blackadar, 1957).
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Eventos de JBN ocorrem no lado leste de uma topo-

grafia elevada e são associados a movimentos de grande 

escala que cobrem extensas áreas, como as Montanhas 

Rochosas nos Estados Unidos e os Andes na América 

do Sul. Os trabalhos de Bonner (1968), Paegle (1998), 

Marengo e Soares (2002), Marengo et al. (2004), Liebmann 

e Mechoso (2010) e Gimeno et al. (2016) apontam simi-

laridades entre as Montanhas Rochosas e a Cordilheira 

dos Andes e os seus efeitos na ocorrência do jato. Essas 

montanhas estendem-se das regiões tropicais até as altas 

latitudes, bloqueando a circulação em baixos níveis no 

sentido zonal e provocando uma canalização do vento. 

Por exemplo, a umidade do Golfo do México que chega à 

América do Norte e do Atlântico Tropical Norte que passa 

sobre a Amazônia, na América do Sul, é transportada 

pelos JBNs para a região central desses continentes.

Na América do Sul, o JBNAS é uma componente 

do sistema de monção da América do Sul, que trans-

porta umidade do oceano Atlântico Tropical e da Bacia 

Amazônica para a Bacia Paraná-Prata, afetando o tempo 

e o clima da região leste dos Andes. Eventos de JBNAS 

podem influenciar, por meio de variações no transporte 

de umidade, as condições de tempo severas associa-

das a grandes nuvens convectivas na região de saída do 

jato, que podem gerar fortes tempestades e enchentes. 
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variaram de 115 a 267 mil metros cúbicos por segundo, 

um fluxo parecido com a vazão do rio Amazonas, segundo 

Arraut et al. (2012). Esses autores fizeram uma revisão 

da climatologia dos RAs da América do Sul, estimando o 

transporte de vapor associado e introduzindo um novo 

conceito, o de “lagos aéreos”, ou seja, a região de remanso 

atmosférico com um estoque de vapor precipitável. No 

entanto, muito dessa enorme quantidade de água não cai 

como chuva, por falta de condições meteorológicas para 

provocar a sua condensação em água líquida.

Segundo G. Moss, do Projeto Rios Voadores (www.

riosvoadores.com.br), nos cálculos de transporte de umi-

dade seguindo a metodologia proposta por Salati et al. 

(1979), a quantidade de vapor d’água transportada por 

RA (os “rios voadores”) poderia chegar a volumes maio-

res do que a vazão de todos os rios do Centro-Oeste e ser 

da mesma ordem de grandeza da vazão do rio Amazonas 

(200.000 m³/s). Porém, as incertezas dessas estimativas 

ainda são grandes. Rios voadores representam rios aéreos 

que conectam regiões doadoras de umidade com outras 

receptoras de umidade. Daí a importância crucial  das 

florestas a montante: constatou-se que a Amazônia é, de 

fato, a cabeceira dos mananciais aéreos da maior parte 

das chuvas na América do Sul.

3.2 Variabilidade temporal
3.2.1 Ciclo diurno

Um aspecto importante do JBNAS é seu ciclo diurno, que 

não pode ainda ser bem avaliado, uma vez que observa-

ções de ar superior são feitas somente uma ou duas vezes 

ao dia na região. Embora seja observada a presença de uma 

velocidade de vento máxima nas reanálises do NCEP, em 

virtude das observações de ar superior serem poucas no 

norte da Argentina, oeste do Brasil, Bolívia e Paraguai, e 

pela falta de campanhas de campo, ainda não se conhe-

cem em profundidade todas as características dos JBNAS. 

Utilizando 15 anos (1989-2003) de dados de radiosson-

dagens disponíveis em 00:00 e 12:00  UTC, na região 

metropolitana de Porto Alegre, Marengo et al. (2004) 

observaram e identificaram ocorrências de JBNs, os quais 

apresentavam velocidades de 10 e 16 m/s e tinham pre-

dominância nas alturas dos máximos dependendo do 

horário: 600 m em 00:00 UTC e 900 m em 12:00 UTC.

Assim, algumas caraterísticas do ciclo diurno do 

JBNAS foram deduzidas usando reanálises. O maior 

desenvolvimento dos jatos ocorreu na estação quente, 

confirmando que é nela onde se tem a maior ocorrência 

dos JBNAS. Marengo et al. (2004) avaliaram a ocorrên-

cia de JBNAS nos quatro horários sinóticos da reanálise 

do NCEP/NCAR. No verão, ele é mais frequente às 06:00 

hPa
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Fig. 3.1 Modelo 
conceitual do jato 
de baixos níveis a 
leste dos Andes, que 
transporta umidade 
da Amazônia (seta 
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Atlântico Subtropical 
(seta verde) 
Fonte: Marengo et al. 
(2004).
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A formação e o desenvolvimento de ciclones extratropi-

cais são estudados desde o século XIX, em razão da grande 

importância que tais sistemas assumem no transporte 

de calor, umidade e quantidade de movimento, além de 

mudanças no tempo nas regiões em que atuam. Os primei-

ros modelos de ciclones extratropicais foram propostos por 

Fitzroy em 1863 e por Shaw em 1911, mas seus conceitos 

de ciclone termal não foram aceitos por seus contemporâ-

neos. Somente após o final da Primeira Guerra Mundial, 

o primeiro modelo conceitual mais realístico de ciclones 

extratropicais, aceito até hoje, foi descrito por Bjerknes 

(1919) e Bjerknes e Solberg (1922).

O primeiro modelo conceitual de Bjerknes possuía 

duas regiões de convergência de massa: uma chamada de 

squall line e a outra, steering line. Essas linhas foram pos-

teriormente chamadas de frente fria e frente quente, em 

alusão às frentes de batalha na Primeira Guerra Mundial, 
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por Bjerknes e Solberg (1922), cujo trabalho foi pioneiro 

em mostrar que os ciclones extratropicais se formam ao 

longo de uma linha de descontinuidade térmica, chamada 

de frente polar. Esses autores também estabeleceram que  

os ciclones tinham um ciclo de vida bem definido, que se 

inicia como uma onda de pequena amplitude sobre a frente 

polar semiestacionária (Fig. 4.1), se intensifica até atingir 

o estágio maduro e começa a decair quando a frente fria se 

sobrepõe à frente quente, fase que foi chamada de oclusão. 

Esse resultado representava um avanço em comparação 

com o modelo de ciclone proposto em 1919, que incluía 

apenas a fase de maturidade.

Apesar de o modelo conceitual de Bjerknes e Solberg 

ter sido aceito por várias décadas, estudos teóricos e 

observacionais continuaram sendo realizados, na ten-

tativa de um melhor entendimento dos mecanismos de 

formação e intensificação dos ciclones.

a b e f

c d g h

Fig. 4.1 Ciclo de 
vida dos ciclones 
extratropicais
Fonte: adaptado 
de Bjerknes e 
Solberg (1922).
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4.4 Climatologia da ciclogênese  
 extratropical

De acordo com os aspectos discutidos anteriormente, 

tem-se que a costa leste da América do Sul é uma região 

favorável para a ocorrência de ciclogênese, onde a for-

mação e intensificação de ciclones apresentam variações 

espaciais e sazonais bem marcantes.

As primeiras climatologias de ciclones e ciclogênese 

nas proximidades do continente Sul-Americano datam da 

década de 1960 (Taljaard, 1967) e início dos anos 1970 

(Rivero; Bischoff, 1971). Alguns estudos climatológicos 

que podem ser destacados aqui são os de Gan e Rao (1991), 

Sinclair (1996), e Reboita et al. (2010, 2015, 2018, 2020b). 

Enquanto Gan e Rao (1991) e Reboita et al. (2015, 2020b) 

definem a ciclogênese com o aparecimento da primeira 

isóbara fechada nas cartas sinóticas de pressão reduzida 

ao nível do mar ou em dados de reanálise com tal carac-

terística persistindo por pelo menos 24 horas, Sinclair 

(1996) identifica o surgimento do ciclone por meio da 

vorticidade relativa geostrófica (ξg), definindo que um 

ciclone se forma quando ξg < –2 × 10–5 s–1. Por outro lado, 

Reboita et al. (2010, 2018) definem o sistema a partir da 

vorticidade relativa obtida das componentes do vento em 

dados de reanálise.

Sinclair (1996) encontrou regiões ciclogenéticas na 

América do Sul, nas localidades próximas às observadas por 

Gan e Rao (1991), com dois centros de máxima ocorrência 

ao longo do ano: um próximo ao Uruguai e outro próximo 

ao Golfo de San Matias, na Argentina. Na  distribuição 

sazonal, o centro do Uruguai é máximo no inverno e o do 

Golfo de San Matias, no verão. Nas estações de transição 

(primavera e outono), esses centros são praticamente da 

mesma ordem de grandeza. Gan e Rao (1991) sugerem que 

o máximo verificado sobre o Uruguai estaria relacionado à 

instabilidade baroclínica e ao efeito montanha, conforme 

explicado na seção anterior. Já o máximo sobre o Golfo de 

San Matias, mais ao sul, estaria relacionado com o processo 

de instabilidade baroclínica na corrente dos ventos de 

oeste, ajudados pelo contraste continente-oceano. Sinclair 

(1996) também mostrou um terceiro centro mais fraco na 

costa sudeste do Brasil, que é mais evidente em Reboita 

et al. (2010) (Fig. 4.6). Reboita, Da Rocha e Ambrizzi (2012) 

destacam a importância do transporte de calor e umidade 

pelo jato de baixos níveis a leste dos Andes para as ciclogê-

neses na costa sul-sudeste do Brasil e Uruguai.

De acordo com Gan e Rao (1991), o máximo de 

ocorrência de ciclogênese na América do Sul acontece 

em maio, com 134 casos, e o mínimo em dezembro, 

com 71 casos, observados para o período de 1979-1988. 

Observaram também uma variação interanual, sendo o 

ano de 1981 o de menor número de ciclogêneses, com 86 

casos, e o de 1983 o de maior, com 135. Uma variação 

sazonal também foi observada, tendo um máximo de 

frequência nos meses de inverno e um mínimo no verão. 

Notaram também dois máximos secundários: um no mês 

de julho, com 197 casos, e o outro em outubro, com 105 

casos. Gan e Rao (1991) mostraram que, além da varia-

ção sazonal marcante, existe uma variação interanual 

importante na frequência de ocorrência de ciclogênese, 

e destacaram o aumento dessa frequência na situação 

de fase negativa do fenômeno ENOS (El Niño-Oscilação 

Sul). Entretanto, considerando todo o Hemisfério Sul, 

Reboita et al. (2015) mostraram que o número de ciclones 

em eventos de ENOS não se altera significativamente; o 

que se modifica é a localização das regiões com maior fre-

quência de ciclones.

4.5 Ciclones tropicais e   
 subtropicais

A atmosfera é um continuum – um ciclone em superfície 

pode ter gênese tropical, subtropical ou extratropical e, 

ao longo do ciclo de vida, se transformar em outro tipo. 

Durante várias décadas, acreditou-se apenas na exis-
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Fig. 4.6 Densidade ciclogenética total, no período de 
1990 a 1999, que se iniciou com vorticidade relativa de 
–1,5 × 10–5s–1 e que teve tempo de vida maior ou igual 
a 24 h na reanálise do NCEP. Na escala de cor, o valor 
1,5 corresponde a aproximadamente 37,5 sistemas. 
A figura enfoca as três regiões ciclogenéticas na costa 
da América do Sul
Fonte: Reboita et al. (2010).
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Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) são siste-

mas meteorológicos caracterizados por centros de baixa 

pressão que se originam na alta troposfera e podem se 

estender até os níveis baixos, dependendo das condições 

atmosféricas e da nebulosidade associada na periferia. 

O centro do VCANs é relativamente frio e seco, com con-

vergência de massa e movimentos verticais descendentes. 

Na periferia, há divergência de massa, movimentos 

verticais ascendentes e nebulosidade mais intensa, prin-

cipalmente na direção de seu deslocamento. Podem ser 

quase estacionários ou se deslocar lentamente tanto para 

leste quanto para oeste. Seu tempo de vida varia de alguns 

dias a um pouco mais de duas semanas.

Neste capítulo, serão abordadas as características 

desse sistema meteorológico quando se forma sobre o 

oceano Atlântico Sul e atua perto da costa do Nordeste 

do Brasil (NEB), enfatizando os principais aspectos 

observacionais, a estrutura vertical e os processos físicos 

e dinâmicos associados a ele.

5.1 Características gerais
Os VCANs podem ser classificados em vórtices do tipo 

Palmén ou do tipo Palmer. No primeiro caso, eles se 
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originam em latitudes subtropicais, e, no segundo, nos 

trópicos. Os VCANs que atuam no NEB são de origem 

tropical ou Palmer, e a sua grande maioria se forma 

nos meses de primavera, verão e outono e apresenta as 

seguintes características: origina-se em níveis próximo à 

tropopausa, isto é, em torno de 200 hPa (12 km de altu-

ra), é persistente e intensifica-se durante sua passagem 

para latitudes mais altas, com deslocamento predomi-

nante para oeste. No Brasil, VCANs de origem tropical 

atuam com mais frequência entre os meses de dezembro 

a fevereiro, com um tempo de vida médio que varia de 

3 a 11 dias. Os efeitos desse sistema sobre a precipitação 

no Norte e Nordeste do Brasil são bastante evidentes, 

principalmente quando eles estão localizados sobre o 

continente. Nesse contexto, parte da região Nordeste 

experimenta nebulosidade e chuva na periferia do VCAN, 

e parte apresenta céu claro decorrente dos movimentos 

verticais descendentes existentes no centro do ciclone.

5.1.1 Padrões de nebulosidade  
associados aos VCANs

A nebulosidade associada aos VCANs, quando estão loca-

lizados próximo à costa do NEB ou sobre o continente, 
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mostra movimentos descendentes e convergência do vento 

do centro até em torno de 5° a sul, compensados por movi-

mentos ascendentes e divergência do vento entre 5° e 15° a 

norte na camada 200-500 hPa.

O composto da seção vertical do vento zonal e meri-

dional e das superfícies isentrópicas para os VCANs 

intensos (Fig. 5.12) mostra que a maior magnitude do 

vento horizontal encontra-se em altos níveis com dois 

máximos no nível de 200 hPa, um em torno de 5° a leste e 

o outro 5° a oeste do centro do ciclone (Fig. 5.12a). Esses 

dois máximos do vento horizontal localizam-se na região 

da periferia leste e oeste do VCAN, sendo que o da região 

leste é superior ao da oeste. Similarmente, a seção verti-

cal norte-sul (Fig. 5.12b) também indica essa área com 

máximos de ventos horizontais posicionados em torno 

de 5° a norte e 5° a sul do centro, correspondendo à peri-

feria norte e sul do sistema, com o do norte superior ao 

do sul, mas da mesma ordem do leste. Nos setores norte 

e leste, muitas vezes pode ser observada uma corrente 

de jato contornando vários casos de VCAN. Em ambas as 

seções verticais, pode-se observar as superfícies isentró-

picas se aprofundarem do nível de 100 hPa em direção 

ao nível de 300 hPa, exatamente na região central do 

ciclone, sendo que a isentrópica de –2,0 UVP, que define 

a tropopausa dinâmica, se aprofunda um pouco acima de 

200 hPa.

5.5 Variabilidade sazonal e   
 interanual dos VCANs 

Com o intuito de conhecer o comportamento mensal, 

sazonal e interanual dos VCANs, foram realizados diver-

sos estudos climatológicos nas últimas décadas. Essas 
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Fig. 5.10 Compostos da seção vertical de ômega (Pa s–1) com latitude fixa no centro no horário de máxima intensidade 
de VCANs (a) profundos, (b) rasos, (c) lentos e (d) rápidos
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Entre os diversos sistemas meteorológicos que podem 

provocar alterações no tempo em regiões subtropicais, 

destaca-se o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). 

Na realidade, esse tipo de vórtice pode atuar tanto nos 

trópicos como nos extratrópicos. No primeiro caso, são 

denominados VCAN do tipo tropical ou Palmer, fazendo 

referência ao estudo pioneiro deste autor (Palmer, 1951). 

Esse tipo de sistema pode influenciar significativamente 

o tempo no Nordeste do Brasil (ver Cap. 5). O segundo 

tipo de VCAN se origina em latitudes subtropicais e 

médias, sendo também conhecido como VCAN do tipo 

Palmén ou subtropical. Neste capítulo, serão discuti-

dos aspectos relacionados aos VCANs subtropicais, que 

na literatura ainda podem ser encontrados com outras 

nomenclaturas, tais como baixa fria ou baixa desprendi-

da em altitude (cut-off low, em inglês).

Os VCANs subtropicais formam-se com bastante 

frequência no extremo leste do oceano Pacífico Sul, sendo 

que alguns deles conseguem cruzar a Cordilheira dos 

Andes, provocando alterações no tempo sobre o Uruguai, 

a Argentina e o centro-sul do Brasil. Quando um VCAN 

penetra no continente, geralmente causa instabilidade, 

podendo ao mesmo tempo ocorrer ciclogênese em super-
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fície (Miky Funatsu; Gan; Caetano, 2004). Além disso, o 

ar frio e seco no interior do vórtice pode reforçar ondas 

de frio através da perda radiativa em níveis médios, favo-

recendo a ocorrência de geadas no Sul do Brasil (Reinke; 

Gan; Ferreira, 2004). Em regiões montanhosas, os VCANs 

podem provocar ventos fortes e neve em altitudes entre 

1.000 e 1.800 m no Sul do Brasil (Pinheiro, 2012) e em 

localidades mais elevadas nas proximidades do Trópico de 

Capricórnio (Vuille; Ammann, 2004), afetando diversos 

países como Argentina, Chile e sul do Peru. Os VCANs são 

também responsáveis pela precipitação atípica em regiões 

muito áridas (por exemplo, Deserto do Atacama), como 

documentado em Bozkurt et al. (2016) e Reboita e Veiga 

(2017). Outro impacto importante da presença dos VCANs 

é na concentração de ozônio na superfície terrestre, como 

observado por Rondanelli, Gallardo e Garreaud (2002).

Neste capítulo, abordaremos aspectos importantes 

dos VCANs, tais como as características do tempo (tipos 

de nebulosidade/precipitação e troca de massas de ar na 

troposfera-estratosfera), os mecanismos de desenvolvi-

mento, o efeito da topografia (Cordilheira dos Andes) e 

dos processos diabáticos, a variabilidade temporal e, por 

último, uma comparação do VCAN tipo Palmén versus 
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Linhas de Instabilidade (LIs) desenvolvem-se frequen-

temente na costa norte-nordeste (N-NE) da América do 

Sul e podem se propagar para o interior do continen-

te, causando quantidades apreciáveis de precipitação, 

como apresentado na Fig. 7.1. Essas linhas foram asso-

ciadas à circulação da brisa marítima em Kousky (1980); 

Cavalcanti (1982); Cavalcanti e Kousky (1982); Cohen 

(1989); Cohen, Silva Dias e Nobre (1989); Garstang 

et  al. (1994); Greco et al. (1990); Cohen, Silva Dias e 

Nobre (1995). Como esses sistemas têm uma escala 

temporal associada à variabilidade diurna (brisa marí-

tima e aquecimento terrestre), sua máxima atividade 

convectiva pode ser notada nas imagens de satélite 

no final da tarde (Fig. 7.1a,b) ou no dia posterior à sua 

formação, quando estão se propagando em direção à 

Amazônia Central (Fig.  7.1c,d,e,f). Kousky (1980) fez 

uma avaliação da variação diurna da precipitação sobre 

o Nordeste brasileiro, no período de 1961 a 1970, e 

apresentou a posição da precipitação acumulada máxi-

ma para três períodos, onde se pode observar que a 

atividade convectiva iniciada junto à costa no início da 

tarde continua a avançar para o interior do continente 

no período noturno.
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Kousky (1980) sugeriu que a convecção associada à 

brisa marítima, na costa atlântica, penetra continente 

adentro quando o escoamento médio em 850 hPa é 

perpendicular à costa, e a LI não se propaga quando o 

escoamento é paralelo à costa. Alguns anos depois, vie-

ram outros estudos mostrando que a propagação das 

LIs esteve associada aos Jatos de Baixos Níveis (JBN) 

mais intensos e profundos, quando comparada aos 

dias de formação de LI sem propagação ou quando não 

foram observadas LIs junto à costa atlântica (Silva Dias; 

Ferreira, 1992; Cohen; Silva Dias; Nobre, 1995; Alcântara 

et al., 2011).

Cohen, Silva Dias e Nobre (1989) analisaram e 

classificaram as LIs que se formam ao longo da costa 

norte-nordeste da América do Sul, desde a Guiana até o 

Estado do Maranhão. Tanto as linhas de cúmulos-nimbos 

que se propagam quanto as que não se propagam asso-

ciam-se à circulação de brisa marítima junto ao litoral. 

Esses sistemas convectivos foram classificados em fun-

ção do seu deslocamento horizontal para o interior da 

Amazônia em: (a) linhas de instabilidade costeira (LICs), 

que são aquelas cuja propagação horizontal para o inte-

rior do continente alcança até 170 km e não se deslocam 
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Observa-se que as LIC, LIP1 e LIP2 têm papel signi-

ficativo na distribuição da precipitação sobre a Guiana 

Francesa e o Suriname, enquanto no Brasil a máxima 

contribuição de precipitação associada é vista princi-

palmente sobre a região central e oeste do Estado do 

Amapá e no nordeste do Pará. Como o número de casos 

de LIC é bem maior do que de LIP1 e LIP2, sua porcen-

tagem em relação ao total de precipitação também é 

significantemente maior. Ressalta-se que, durante a 

campanha do ABLE2b, foi observado que as LIP2 foram 

responsáveis por 28% da precipitação medida na rede de 

mesoescala instalada na região de Manaus durante esse 

experimento (Greco et al., 1990). Tal diferença encon-

trada para as LIP2 sobre a costa e na região de Manaus 

não é conclusiva, visto que na região de Manaus foram 

usados dados de quatro pluviômetros instalados no 

ponto central e nos cantos de um triângulo de mesoes-

cala para um período de 45 dias.

7.3 Estrutura das linhas  
 de instabilidade

As estruturas termodinâmica e cinemática das LIs da 

Amazônia foram investigadas por Garstang et al. (1994) 

durante o experimento de campo ABLE2b. O sistema de 

LI é composto da seguinte forma: em sua frente há nuvens 

cúmulos em desenvolvimento; em seguida, uma borda 

dianteira de convecção em forma de cúmulos-nimbos, 

ou seja, a própria LI com precipitação forte associada; e, 

finalmente, tem-se uma camada ampla de nuvens estra-

tiformes na região da bigorna (Fig. 7.7). Dessa forma, a 

constituição da LI na Amazônia é semelhante ao modelo 

conceitual exposto por Gamache e Houze (1982) e por 

Zipser (1977) para LIs tropicais (Fig. 7.7).

Estudos para as LIs tropicais e de latitudes médias, 

como os de Houze (1989), Ackerman et al. (1988) e Gallus 

e Jonhson (1991), indicam a importância da camada de 

nuvens na bigorna. Essas pesquisas mostram que os 

movimentos ascendentes de mesoescala e os transportes 
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Fig. 7.6 Porcentagem de precipitação, entre 15:00 e 00:00 UTC, em dias de formação de (a) LIC, (b) LIP1 e (c) LIP2, 
entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006 
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As ondas de leste – ou distúrbios ondulatórios de leste 

(DOLs) – mais conhecidas e estudadas são as ondas 

de leste africanas. Elas se propagam desde o oeste da 

África até o Atlântico Tropical, e sua atividade máxi-

ma ocorre no inverno austral. Essas perturbações são 

muito importantes, pois elas modulam a convecção e, 

consequentemente, a precipitação no oeste da África. 

Além disso, algumas dessas ondas, quando atravessam o 

Atlântico, podem evoluir para tempestades tropicais e se 

transformarem em furacões.

Os estudos das ondas de leste iniciaram-se há vários 

anos e foram detalhados graças à experiência GATE 

(Garp Atlantic Tropical Experiment), que ocorreu em 

1974. Por meio dos estudos realizados no GATE foi pos-

sível determinar as principais características das ondas 

de leste, tais como o comprimento de onda, em torno de 

2.000 a 3.500 km, um período de 3 a 5 dias e uma pro-

pagação para oeste com uma velocidade de 8 m/s. Além 

das ondas de leste de período de 4 a 5 dias, Riehl (1948) e 

Viltard e De Felice (1979) descrevem as ondas de período 

de 6 a 9 dias, que se situam mais ao norte do que as ondas 

típicas de leste e ocorrem, preferencialmente, no início e 

no fim do inverno austral (Diedhiou et al., 1998c).

As ondas de leste africanas perturbam o campo de 

vento na baixa e média troposfera. Elas são mais facil-

mente detectáveis entre os níveis de 850 e 700 hPa e são 
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associadas ao jato africano de leste, no qual o máximo 

se situa em torno de 600 hPa. Diferentes trabalhos 

mostraram que essas ondas são consequência da instabi-

lidade barotrópica e baroclínica do jato, correspondendo 

ao cisalhamento horizontal e vertical do vento. Hall, 

Kiladis e Thorncroft (2006) sintetizaram vários estu-

dos e descreveram a estrutura e a taxa de crescimento 

dos modos instáveis das ondas de leste. Eles concluíram 

que as instabilidades barotrópica e baroclínica não são 

suficientes para explicar a iniciação e a intermitência das 

ondas, e que uma perturbação inicial de amplitude finita 

é necessária para explicar o fenômeno.

Sobre o continente sul-americano, as ondas de 

leste são bem menos ativas no contexto sinótico do que 

as ondas de leste africanas na região do Sahel. Embora 

essas ondas na costa do Nordeste do Brasil (NEB) não 

tenham a mesma importância que no Sahel (praticamente 

todos os eventos de chuva nessa região são associados às 

ondas de leste), no NEB elas têm uma ação fundamental 

na modulação da convecção em grande parte dos eventos 

de escala mesossinótica provenientes do oceano.

Hall (1989) apresentou um estudo observacional 

sobre ondas de leste no Atlântico, utilizando uma série 

temporal de perfis atmosféricos e sequências de imagens 

de satélites para diagnosticar a passagem de um distúr-

bio de leste na ilha de Ascensão. Esse autor observou que, 
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Entende-se por previsão de tempo ou prognóstico de 

tempo a previsão de processos como a visibilidade, 

nebulosidade, precipitações, temperatura e ventos nas 

camadas baixas da atmosfera.

Aproximadamente até a metade do século XX, a 

previsão de tempo era realizada sobretudo através da 

extrapolação do diagnóstico de tempo, ou seja, das 

condições atuais que tinha a atmosfera em um deter-

minado período curto de tempo. Os meteorologistas 

previsores da época davam muita ênfase às obser-

vações registradas pelas estações meteorológicas de 

superfície e, a partir de regras práticas baseadas na 

experiência observacional, elaboravam a previsão de 

tempo para o próximo dia ou no máximo para as pró-

ximas 36h. Os dados meteorológicos eram plotados 

em grandes mapas e, com base no traçado das isóbaras 

mediante uma interpolação manual, se elaboravam as 

cartas meteorológicas.

A partir da década de 1950, a previsão de tempo 

começou a ser elaborada de forma contínua com o auxí-

lio de um computador, porém ainda para um curto 

prazo de tempo. Nos tempos modernos, todavia, a pre-

visão de tempo é realizada por um processo complexo 

que engloba principalmente três etapas: o diagnóstico 

meteorológico, a previsão numérica de tempo e a expe-

riência do previsor.

9| Previsão de tempo

9.1 Diagnóstico meteorológico
Antes de se elaborar a previsão de tempo, é necessário 

diagnosticar o que está ocorrendo no momento inicial. 

Para isso, são feitas observações meteorológicas para 

saber onde há chuva, neve, nevoeiro, geada e fenôme-

nos extremos. Esses dados meteorológicos coletados 

em todos os países são observados várias vezes ao dia 

por observadores meteorológicos, através de estações 

meteorológicas convencionais, e também de forma auto-

mática, mediante estações meteorológicas automáticas. 

Além disso, são utilizados dados meteorológicos próxi-

mos à superfície dos oceanos, provenientes de navios e 

boias, localizados em diferentes pontos dos oceanos. 

Segundo as normas preestabelecidas pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), as estações meteo-

rológicas registram diferentes dados meteorológicos, 

por exemplo, a temperatura, direção e intensidade do 

vento, pressão, temperatura de ponto de orvalho, tipos 

de nuvens e fenômenos de tempo presente e passado. 

Simultaneamente, uma ou duas vezes por dia (às 9h e 21h 

locais), várias estações de radiossondagem enviam para a 

atmosfera os “globos-sonda” para medir a temperatura, 

a umidade relativa, o vento e a pressão atmosférica nos 

níveis que vão de 1 km a 15 km de altitude. Todas essas 

informações correspondentes ao estado atual do tempo 
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podem identificar vórtices ciclônicos (baixas) e anticiclô-

nicos (altas) e outros cavados e cristas que nem sempre 

refletem na carta de superfície.

A Fig. 9.1 mostra uma carta de superfície e de 

altura geopotencial em 500 hPa elaborada pelo Grupo 

de Previsão de Tempo (GPT) do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), correspondente ao 

dia 4 de dezembro de 2016, 21 HL ( 05/12 00 GMT).

A carta de superfície (Fig. 9.1a) mostra a presença de 

um ciclone subtropical no oceano Atlântico a sudeste do 

Estado de Santa Catarina, que organiza um episódio 

de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre 

o interior do Brasil. Outros dois ciclones podem ser 

observados no oceano Pacífico e no oceano Atlântico, res-

pectivamente: o do Pacífico encontra-se próximo ao sul 

do Chile, e o do Atlântico, a sudeste das Ilhas Malvinas. 

Nessa mesma carta também se destaca a presença dos 

anticiclones subtropicais dos oceanos Pacífico e Atlântico, 

uma frente fria na província de La Pampa (Argentina) e a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

A carta de altura geopotencial em 500 hPa (Fig. 9.1b) 

mostra a presença de dois vórtices ciclônicos: um deles 

sobre o oceano Pacífico próximo à costa do Chile e outro 

no oceano Atlântico a leste do Estado de Santa Catarina. 

Entre ambos os sistemas de baixa pressão, observa-se 

uma crista cujo eixo se estende de noroeste a sudeste em 

direção ao oceano Atlântico. Ambos os sistemas de baixa 

pressão de altitude refletem os ciclones observados na 

carta de superfície (Fig. 9.1a).

Um previsor de tempo (meteorologista) não pode 

prescindir dessas cartas, uma vez que elas são essen-

ciais para a identificação dos sistemas meteorológicos de 

escala sinótica que atuam nas diferentes regiões de inte-

resse. Essa é a forma mais adequada e recomendada de 

realizar um correto diagnóstico meteorológico.

9.2 Previsão numérica de tempo
A principal ferramenta utilizada pelos previsores de 

tempo para realizar a previsão é o modelo numérico, que 

aproxima os processos atmosféricos e permite simular 

a evolução futura da atmosfera. O modelo numérico é 

um sistema complexo de equações matemáticas e físi-

cas obtido das seguintes leis: segunda lei de Newton, lei 

de conservação da massa, primeira lei termodinâmica e 

equação dos gases (Necco, 1980). A modelagem envolve 

cinco variáveis: u (velocidade do vento horizontal na dire-

ção Leste-Oeste), v (velocidade horizontal do vento na 

direção Norte-Sul), w (velocidade do vento na vertical), 

p (pressão) e ρ (densidade). A variável T  (temperatura) 

não aparece, porém pode ser computada utilizando-se 

as variáveis p e ρ na equação dos gases. Esse sistema de 

previsão numérica inclui equações em derivadas par-

ciais não lineares, para as quais a teoria matemática é 

bastante limitada, sendo impossível obter soluções ana-
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Fig. 9.1 (a) Carta de superfície e (b) carta de altura geopotencial em 500 hPa
Fonte: GPT/CPTEC.
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