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DESTAQUES  DE ABRIL 2022

Chuvas volumosas no litoral norte de SP e litoral sul do RJ
provocam impactos severos. Fonte: tempoagora.uol.com.br

Entre a noite do dia 31 de março e a noite
do dia 2 de abril, foram registrados
volumes de chuva maiores do que 700
mm na região de Angra dos Reis, RJ,
mais de 300 mm no município do Rio de
Janeiro-RJ e na região de Ubatuba, no
litoral norte de São Paulo, os acumulados
em 48 horas chegaram a quase 600 mm.
Fonte: CEMADEN

Entre os dias 16 e 18 chuvas
intensas provocaram
alagamentos, deslizamentos de
terra, quedas de árvores e
deixaram pessoas desabrigadas
na capital Salvador-BA.
Fonte:g1.globo.com

Queda de árvore na capital Salvador-
BA. Fonte:g1.globo.com

Entre os dias 25 e 26 fortes
temporais atingiram cidades do
RS, na capital Porto Alegre-RS
moradores ficaram sem energia
elétrica. Algumas cidades
registraram volumes de chuva
maiores do que 150 mm em
24hs, como em Quaraí e
Santana do Livramento, onde
foram registrados alagamentos,
destelhamentos e quedas de
postes e árvores.
Fonte:g1.globo.com

Queda de árvore na capital Salvador-
BA. Fonte:g1.globo.com

Chuvas no Litoral de SP e RJ Chuvas em Salvador-BA Chuvas no RSTemporais no RS



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de abril de 2022, sete sistemas frontais atuaram sobre o país, quatro destes sistemas avançaram pelo litoral
até a Região Sudeste. O primeiro sistema, de número zero, se formou no mês anterior e avançou até o sul da
Região Norte, Cuiabá-MT e Campos-RJ no início do mês. Este sistema foi o responsável pelas chuvas no litoral de
SP e do RJ, comentados no slide anterior. O sistema de número três avançou pelo litoral até a BA e favoreceu os
episódios de chuva intensa em cidades deste Estado, com volumes expressivos, como citado anteriormente. Na
segunda quinzena, o sistema de número 6 contribuiu para os temporais registrados em parte do RS, juntamente
com o padrão de circulação dos ventos na troposfera.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
abril de 2022, observou-se um padrão similar ao
mês anterior, embora os valores de anomalias
tenham sido menores. Observou-se chuva acima
da média em parte da faixa norte e centro-sul do
país. Já no centro e leste, as chuvas se
apresentaram abaixo da média.

Na faixa norte do país, as anomalias positivas de
precipitação ocorreram de forma mais pontual,
associadas principalmente ao fenômeno La Niña.

No centro-sul do país, as anomalias positivas de
precipitação foram mais significativas na primeira
quinzena, quando se estenderam para áreas de
MS, SP, sul de MG e RJ.

Na segunda quinzena nota-se o reflexo das
chuvas expressivas ocorridas no leste da BA,
associada a frente fria de número três, citada
anteriormente.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Nas figuras de temperatura mínima e máxima
para abril de 2022, notou-se que na primeira
quinzena as temperaturas ficaram acima da
média em áreas do centro, norte e leste do país,
onde, no geral, a chuva ficou abaixo da média.

Na primeira quinzena, onde as chuvas se
apresentaram acima da média, a temperatura
máxima esteve abaixo da média, como em áreas
do oeste da Região Norte, Sul do país, além de
áreas de MS, SP e RJ.

Na segunda quinzena, pode-se notar a influência
das frentes frias em parte do Sul e leste do
Sudeste, com temperaturas abaixo da média,
principalmente as mínimas.

No interior do Brasil, as temperaturas mínimas
abaixo da média estão relacionadas com o
período mais seco, que favorece o resfriamento
noturno.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de abril de
2022, se notou a atuação de um anticiclone
no centro do país, porém começando a
adquirir características dinâmicas,
começando a se refletir nas camadas
inferiores e favorecendo tempo mais seco,
típico para a época do ano.

Na faixa continental entre 20°S e 30°S
observa-se uma intensificação dos ventos de
oeste, indicando a atuação da corrente de
jato. Em algumas situações atuou o Jato
Subtropical, o qual interagiu com os ventos
em baixos níveis e favoreceu chuva em parte
do centro-sul do Brasil. Em outras situações
houve um acoplamento do Jato Subtropical e
do Jato Polar, os quais influenciaram a
atuação das frentes frias, com maior
frequência na segunda quinzena, quando veio
acompanhado de um cavado mais
amplificado e também favoreceu chuva acima
da média em parte do centro-sul do Brasil.



500 hPa

No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de abril de 2022, notou-se
anomalia positiva de geopotencial em parte
do centro do país, principalmente na
primeira quinzena, o que favoreceu a chuva
abaixo da média neste setor.

Observa-se os Anticiclones Subtropicais
mais intensos do que a média.

Observou-se a atuação de um cavado mais
para o centro-sul do continente, mais
evidente e baroclínico na segunda
quinzena. Este cavado evidencia a
passagem de cavados não frontais que
interagiram com o Jato em altitude e os
ventos em baixos níveis e favoreceram
chuvas em parte do centro-sul do Brasil.
Mas também a passagem de cavados
frontais, que avançaram até latitudes mais
baixas, principalmente na segunda
quinzena.



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 abril de
2022. O destaque é para a circulação
anticiclônica sobre o Atlântico, associada ao
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).
A ASAS estendeu uma crista em direção ao
interior do continente, o qual favoreceu chuvas
abaixo da média em parte do centro e leste do
país.

Os ventos confluem desde a região equatorial
em direção a parte do Nordeste e setor oeste da
Região Norte do Brasil, onde se observou
precipitação acima da média, de forma mais
pontual.

Em parte do centro-sul do continente observam-
se ventos de norte, principalmente na segunda
quinzena, os quais interagiram com o padrão em
altitude e níveis médios e favoreceram chuvas
acima da média.



Superfície

No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de abril de 2022, as Altas
Pressões Subtropicais são observadas mais
próximas do continente, evidenciando a
transição para a estação seca no centro e
leste do país. Este padrão também favoreceu
o escoamento de norte em direção ao centro-
sul do continente.

Observam-se anomalias negativas de
pressão entre o interior e sul do continente.
No centro-sul do continente este padrão de
baixas evidencia a maior entrada de frentes
rias na segunda quinzena.


