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DESTAQUE DE AGOSTO
Recorde de chuva em 

Belém-PA: 58 mm (3h dia 
24), 298,6 mm em 

agosto, maior chuva da 
série 

Onda de calor
atua em boa
parte da faixa
central do país



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de agosto de 2021, quatro sistemas frontais atuaram no Brasil. A maioria destes sistemas frontais atuou de
forma oceânica. Os sistemas mais relevantes foram os de número 2 e 6, que avançaram até latitudes mais baixas e
pelo interior do país, mas com atuação em um curto período. O de número avançou até o norte do RJ e favoreceu
queda de temperatura um pouco mais acentuada.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
agosto, ainda se observam chuvas acima da
média histórica na faixa norte do país, englobando
parte das Regiões Norte e Nordeste. Notam-se
pontos de chuva acima da média em parte do
Centro, Sudeste e Sul do Brasil, principalmente na
segunda quinzena, mas em geral, a precipitação
variou entre próximo e/ou abaixo da média
histórica. Vale destacar que na faixa central do
país, a média histórica de precipitação é baixa no
mês de agosto. Já no leste do Nordeste, a média
para o mês de agosto ainda apresenta valores
mais expressivos, assim como sobre parte do Sul
do Brasil, onde os valores de anomalias em sua
maioria são negativos, ou seja, as chuvas se
apresentaram abaixo da climatologia. Exceto no
leste e norte do RS, nota-se uma mudança no
padrão, com chuvas acima da média, devido à
passagem de frentes frias.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura máxima e mínima
para agosto de 2021, notam-se valores entre a
média e abaixo da média na primeira quinzena
em boa parte do Brasil. Exceto em pontos
isolados do Norte, Nordeste, MT, MG, sul da BA
e PR, onde se observam valores acima da
média.

Na segunda quinzena do mês, este padrão se
inverte e notam-se valores mais significativos
acima da média em boa parte do país. Exceto
em áreas isoladas de GO, TO, ES e BA, onde se
observam valores abaixo da média.

Este comportamento está associado ao padrão
de circulação em baixos níveis, que modificou
entre a primeira e a segunda quinzena, ao
resquício da massa de ar frio intensa que atuou
no final de julho e ainda favoreceu temperaturas
mais baixas no início de agosto e em alguns
pontos, como entre o TO, GO, BA e PI,
associados à perda radiativa noturna, devido ao
tempo mais seco.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de agosto de
2021, nota-se uma intensificação dos ventos
de oeste na primeira quinzena e entre o
centro-sul do Brasil e parte do Atlântico, na
faixa entre 20°S e 30°S. Este padrão mostra
a atuação da corrente de Jato Subtropical,
com ramo do Jato Polar acoplado e reflete o
sistema frontal de número 2 mais significativo
em torno do dia 10. Entre a primeira quinzena
e a segunda quinzena do mês, observa-se
um deslocamento para norte do Jato Polar.
Nota-se o predomínio de circulação
anticiclônica na faixa norte do continente, a
qual promove difluência, principalmente sobre
o setor norte das Regiões Norte e Nordeste,
onde as chuvas ficaram acima da média.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de agosto de 2021, nota-se o
predomínio de anomalias positivas de
geopotencial em parte da faixa central do
país, associado às condições de tempo
mais seco, típico para a época do ano. Na
primeira quinzena, nota-se um cavado
média no Atlântico, à leste do centro-sul do
país, que de certa forma reflete os sistemas
frontais, que atuaram de forma mais
oceânica, embora um deles tenha avançado
pelo interior em um curto período. Ao sul de
30°S, observa-se a atuação de uma crista,
acompanhada de anomalias positivas de
geopotencial no sul do continente, o que
favoreceu a diminuição dos sistemas
frontais em relação aos meses anteriores.
Na segunda quinzena, este padrão se
inverte e se observa a presença de um
cavado médio, o que reflete algumas
chuvas pontuais em parte do centro-sul do
Brasil. Ao sul de 50°S o predomínio é de
ciclones e anomalias negativas de
geopotencial, que refletem a fase negativa
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). Na primeira
quinzena, observa-se o Anticiclone Subtropical
do Atlântico Sul (ASAS) mais ao sul de sua
posição climatológica. Além disso, este sistema
também reflete o resquício da massa de ar frio
que atuou desde o final de julho e favoreceu
ainda temperaturas mais baixas no início de
agosto. A ASAS mais ao sul promove ventos de
sul em parte do país contribuindo também para
as temperaturas abaixo da média na primeira
quinzena. Além disso, a circulação associada a
ASAS reflete as chuvas acima da média em
parte da faixa norte do país, tanto na primeira
quanto na segunda quinzena.

Na segunda quinzena, a ASAS se encontra mais
ao norte em relação à primeira quinzena, o que
promove ventos de norte em parte do Brasil e
reflete nas temperaturas acima da média, além
das chuvas abaixo da média, neste caso para
valores de temperatura máxima.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de agosto de 2021, notam-se
as Altas Pressões Subtropicais mais intensas
na primeira quinzena e mais próximas do
continente, inclusive com anomalias positivas
da pressão no centro e sul do continente.
Este padrão de alta pressão reflete as
chuvas abaixo da média em boa parte do
centro-sul do Brasil. Já ao sul de 50°S,
notam-se valores negativos de anomalia da
pressão.

Na segunda quinzena os anticiclones
subtropicais estão mais enfraquecidos em
relação à primeira quinzena e mais afastados
do continente, onde predominam baixas
pressões. Estas baixas pressões estão
relacionadas às chuvas mais pontuais em
parte do centro-sul do Brasil.


