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Este tabalho descreve os resultados iniciais de um novo produto de previsiio
meteorologica, que a partir de modelos de previsiio numerica de tempo informa a chegada
de ar antartico no sul e sudeste do Brasil com ate tres dias de antecedencia.
A partir do final maiol2009, o Projeto de Meteorologia Antartica do PROANTAR
(http://antartica.cptec.inpe.br), passou a divulgar um alerta meteorologico;. o Aviso
Meteorologico de Ar Antartico (AMAA) - ver exemplo na Figura 1. As regides sul e sudeste
do Brasil sBo as que mais recebem influencias do clima antartico com a entrada de massas
de ar polar ou sub-polar provenientes do mar congelado de Weddell, do mar de
Bellingshausen ou em alguns casos, diretamente do continente antartico; esta condi~Boe
conhecida como "Polar Outbreak" ou "Erup~iioPolar" em tradu~iiolivre. As consequ6ncias
para o Brasil dessas circula~desde sul para norte e proximas a superficie, siio as quedas de
temperaturas com aumento da nebulosidade e da umidade, principalmente no litoral, e que
em seguida, com o avanCo dos sistemas de alta pressiio, podem dar lugar a geadas amplas.
Neste tipo de situa~iiometeorologica, a advec~iiodireta de massas de ar entre a Antartica e
o Brasil pode percorrer 50 graus de latitude, -5500 km, a uma velocidade de -15 m/s (-54
kmlh), fazendo com que a massa da Antartica chegue ao sul do Brasil em torno de 60 horas.
Mesmo a massa de ar seco oriunda do interior continente antartico, neste tipo de advec~iio,
adquire caracteristicas maritimas e ~lmidasao se dirigir em d i r e ~ i i odo Brasil, perdendo ao
longo da sua rota, boa parte do seu potencial de frio; mesmo assim, chega suficientemente
fria para resfriar as regides atingidas (Setzer e Romiio, 2005; SPA XIII, pp.86-87).
Para que estas massas de ar saiam da regiiio antartica e cheguem ao Brasil, siio
necessarias algumas condi~bes sinoticas particulares. Analisando-se desde 2003 as
situa~desem que houve a entrada deste ar frio, observou-se que em todos os casos havia
um centro anticicl6nico com mais de 1024 hPa no Mar de Bellingshausen ou Sudeste do
Oceano Pacifico, e um centro cicl6nico com menos de 998 hPa no Mar de Weddell ou no
sudoeste do Oceano Atlintico. Esses centros apresentaram cristas e cavados,
respectivamente, pronunciados em d i r e p o ao norte. Adicionalmente, um dos fatores mais
importantes foi a inexistencia de uma corrente de jato zonal no litoral centro-argentino. Nos
casos da circula$%osul-norte, tambem ha uma corrente de jato meridional no sentido sulnorte, ao longo da costa argentina. Quando todas essas situa~des ocorrem
simultaneamente, conforme a Figura 2, abre-se o 'corredor" de ar frio antartico em dire~Bo
ao Sul do Brasil. A partir dessas condi~dessinoticas basicas, foi possivel elaborar o AVlSO
a partir do Modelo Global T299L64 (resolu~iio43 km e 64 niveis) usado operacionalmente
no CPTEC, o qua1 nesta previsiio fornece as condi~dessinoticas de toda a America do Sul e
da Peninsula Antartica para tres dias futuros. Quando o modelo preve a situa~iiosinotica da
circula~iio sul-norte, 6 gerada automaticamente uma janela na pagina do projeto de
Meteorologia Antartica - ver Figura 1. Com o alerta gerado, o usuario fica ciente que as
condi~desmeteorologicas no sul do Brasil deveriio mudar em ate 72 horas devido ao
avanCo de ar frio antartico. A saida do modelo gera dados como indicado na Tabela 1.
Do final de maio ate o final de agostoI2009, o modelo emitiu oito AMAAs, que foram
analisados quanto a seu grau de eficacia e qualidade de previsiio por meio da compara$%o
dos dados gerados por oito esta~desmeteorologicas de superficie. 0 indice de acerto dos
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Avisos de acordo com a queda esperada das temperaturas com o ar antartico foi, em %:
Pelotas (83%), Porto Alegre (63%), Santa Maria (50%), CriciOma (63%), Florianopolis (88%),
Joinvile (88%), Curitiba (75%) e Sao Paulo (100%). No inverno de 2009 foram poucos os
casos de massas de ar da Antartica no sul e sudeste do Brasil, e mais casos no futuro
permitirao melhorar as previs6es emitidas pelo sistema; em comparaqao, 2004 apresentou
no mesmo period0 14 casos desta circulaqao.

Previsjo do dia ?9!07/2009 as 00 UTC - A partir de
29/07/20092s 06i UTC ate 3010712009 as 122 UTC h a v e r i
condisbes far.oriurir ao avanso de massa de ar antirtica e m
diresso ao Brasil.
0 sistema fauoreceri o aumento de nebulosidade baixa e
cteclinio das temperaturas, particularmrnte nas regiFer
costeiras do sul do Brasil.
Para maiores detalhes das rondijijss previstas para o;
proximo5 dias, acasse a previsjn de tempo para a R e g i i o
Sul, c l ~ q u e d

Figura 1. Exemplo do Aviso de entrada de ar Figura 2. Configuraqao dos elementos
Antartico no sul e sudeste do Brasil, 29lju1109.
sinoticos para a circulaq20 sul-norte.

Hora Pres-min Cnd Pres-max Cnd VVp Cnd D W p
Cnd
0062 973.9
1 1034.2
1 19.4
0
253.7
0
0122 975.8
1 1035.6
1 22.8
0
247.6
0
0182 979.8
1 1035.9
1 24.0
0
248.2
1
0242 983.4
1 1035.1
1 24.1
0
246.1
1
0302 986.7
1 1036.0
1 23.5
0
241.0
1
0362 985.3
1 1035.5
1 23.4
0
234.7
1
0422 984.3
1 1036.1
1 24.9
0
233.7
1
0482 983.3
1 1036.2
1 31.4
1
224.8
1
0542 981.7
1 1036.7
1 34.5
1
221.3

Cnd W s Cnd DVVs
0

35.1

1

265.0

0

35.9

1

267.9

0

35.3

1

272.7

0

33.5

1

277.0

0

31.2

1

283.1

0

31.7

1

288.8

0

33.8

1

289.1

1

34.2

1

289.1

1

34.7

1

290.5
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Tabela 1. Dados fornecidos pelo modelo Global T299L64 corn a previs3o emitida em
2009lJUL108, informando condi~bespara o Aviso Meteorologico de Ar Antartico (AMAA)
para o dia 20091JUL110. "Hora" e em UTC; "Pres-min" 6 a press30 minima no Atlantic0
Sudoeste; 'Cnd" condiq3o 0 (sem configura~3o)ou 1 (corn configuraq30); "Pres-max" 6 a
press30 maxima no Pacifico Sudeste; " W p e a velocidade do vento no jato polar; "DWpWea
direq3o media do jato polar; "VVsWea velocidade do vento no jato subtropical, e; "DWs" e a
direq3o media do jato subtropical
Apoio: CNPq, CPTEC, INPE, PROANTAR, SECIRM.

