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1. DESTAQUE DO MÊS

Chuva provoca transtornos em Recife. Fonte: 
jconline.ne10.uol.com.br

Avenida alagada em Recife. Fonte: 
jconline.ne10.uol.com.br

Elevados volumes de chuva foram registrados no dia 13 em Recife-PE e região 

metropolitana e provocaram queda de árvore, alagamentos, desabamento de parte 
de uma casa, aulas e voos suspensos.
Nove pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade, pelo 

menos três pessoas desaparecidas, de acordo com informações do Corpo de 
Bombeiros de Pernambuco. Fonte: EBC.



2. FRENTES

No mês de junho de 2019, atuaram seis sistemas frontais no Brasil, sendo que
cinco deles avançaram pelo interior, porém, a maioria atuou na Região Sul do
Brasil. Apenas um avançou até o Sudeste pelo interior e dois avançaram pelo
Centro-Oeste até o MS. Pelo litoral dois sistemas avançaram até o litoral sul da BA:

um na primeira quinzena; e outro na segunda quinzena.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Na maior parte do país, o mês de junho apresentou chuvas

entre a média e abaixo da média, embora se note alguns
pontos de chuva acima da média, principalmente na primeira
quinzena. Pode-se destacar as chuvas abaixo da média em
parte do centro-sul do Brasil, principalmente na Região Sul,
onde o regime de precipitação é bem distribuído ao longo do

ano. Destaca-se também a chuva abaixo da média na faixa
norte, principalmente na segunda quinzena, inclusive sobre
parte do semi-árido nordestino, onde ainda é estação chuvosa.
Em relação aos pontos com anomalias positivas de precipitação,

destaca-se principalmente os valores significativos entre o
nordeste do PA e o noroeste do MA, além do oeste do AM.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperatura reflete o comportamento

de precipitação em boa parte do país, além da atuação das
frentes frias, que estiveram em menor número no mês de
junho, em relação à média. Em sua grande maioria, as
temperaturas, tanto as mínimas, quanto as máximas, se
apresentaram acima da média para o mês de junho, exceto em

pontos isolados do interior do país, associadas principalmente
às anomalias negativas de precipitação, por isso os maiores
valores se encontram no centro-sul.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de junho apresenta

um enfraquecimento dos ventos de oeste na faixa entre 10°S e

30°S. A atuação da corrente de jato mais ao sul, principalmente
na segunda quinzena, o que explica a pouca atividade dos

sistemas frontais no mês de junho.



500 hPa
A figura ao lado apresenta o campo de nível médio, onde se

nota a circulação anticiclônica sobre a faixa central do Brasil,
associado à anomalias positivas de geopotencial. A atuação
deste anticiclone, sistema típico para a época do ano, atuou
de forma mais intensa e está associada a falta de chuva em
boa parte do Brasil.

Na segunda quinzena a atuação deste anticiclone é ainda
mais intensa e mais ao sul de sua posição média, associada
a uma característica de bloqueio, o que impediu em diversas
ocasiões o avanço dos sistemas frontais para latitudes mais

baixas.



850 hPa

No campo de 850 hPa, nota-se o escoamento de leste/sudeste

em boa parte do país desde a região do Atlântico. Uma porção
deste escoamento se direciona para a faixa norte do
continente, inclusive do Brasil, associado a anomalias
positivas do vento meridional, ou seja uma intensificação dos
ventos de sul neste setor, o que de certa forma, justifica as

Anomalias positivas de precipitação.
Outra porção deste escoamento desde o Atlântico está
associado ao Jato de Baixos Níveis (JBN), proveniente
principalmente da ASAS, condizente para a época do ano.

Na primeira quinzena a ASAS está mais afastada do
continente e na segunda quinzena está mais próxima do
continente, devido a sua característica de bloqueio, que por
sua vez impediu o avanço dos sistemas frontais para o interior

do continente.
O escoamento do JBN se direciona para áreas entre o sul da
Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai, favorecendo o
padrão de chuvas principalmente para estes setores e

anomalias negativas de precipitação no Sul do Brasil.



Superfície

Em superfície nota-se a atuação das Altas Subtropicais

mais próximas do continente e, também associadas à anomalias
positivas de pressão, mostrando uma intensificação destes
sistemas, o que de certa forma justifica o padrão de chuvas
abaixo da média em boa parte do país.
Nota-se um cavado médio mais ao sul do continente, o que

mostra que os sistemas frontais ficaram mais confinados em
latitudes mais altas, principalmente na segunda quinzena,
quando a alta pressão tomou características de bloqueio em
muitos episódios, impedindo o avanço dos sistemas frontais.


