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1. DESTAQUE DO MÊS
Chuva intensa na Grande Recife no dia 24

As chuvas que atingiram a região metropolitana de Recife no dia 24 de julho provocaram perdas

de vidas, doze pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, a chuva forte derrubou

barreiras e árvores, provocou diversos pontos de alagamento, o que levou ao cancelamento de

aulas de escolas municipais.

Em Dois Unidos houve um deslizamento de terra e cinco vítimas foram soterradas.

No Córrego do Joaquim, em Nova Descoberta, uma barreira deslizou e duas casas foram

atingidas.

Em Jaboatão dos Guararapes, sete barreiras deslizaram. Fonte:g1.globo.com

Alagamento em Recife – Fonte: g1.globo.com Deslizamento de barreira em Recife, deixou dois idosos mortos 

na quarta-feira (24) – Fonte: g1.globo.com

Fonte: g1.globo.com



2. FRENTES

No mês de julho de 2019, cinco sistemas frontais atuaram no Brasil e todos eles
avançaram pelo interior do país. O destaque do mês foi o primeiro sistema frontal,
a primeira onda de frio mais intensa desta estação, que derrubou as temperaturas
até o sul da Região Norte e a BA, além de provocar chuva. Além deste sistema,

diferente dos meses anteriores, houve mais sistemas frontais que avançaram pelo
interior do país. Três dos sistemas avançaram até SP, dois deles até o MT e o
último avançou novamente até RO.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
O destaque para o mês de julho é a mudança de comportamento

da chuva em parte do RS, onde a precipitação ficou acima da
média na segunda quinzena. Essa anomalia positiva esteve
associada principalmente à chuvas registradas entre os dias 24 e
27, relacionadas a uma onda frontal. Diferente dos últimos meses,
quando a chuva observada ficou abaixo da média. Por outro lado,

este comportamento se repete nas demais áreas da Região Sul
do Brasil, onde se observa, na média, chuvas bem distribuídas ao
longo do ano.
Na primeira quinzena pode-se destacar chuvas acima da média

entre MS e SP, associadas a passagem do primeiro sistema
frontal de julho, que favoreceu dois dias de chuva significativa em
área onde a média da precipitação é baixa.
Observa-se chuva acima da média entre SE e AL na primeira

quinzena, concentradas nos dias 11, 12 e 13 principalmente. Na
segunda quinzena notam-se anomalias positivas de chuva em
parte da BA, associadas ao último sistema frontal.
Na faixa norte, notam-se alguns pontos de chuva acima da média,

porém isolados.
Já na faixa central do país as chuvas ficaram dentro da
normalidade, ou seja, pouco volume de chuva.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperatura reflete principalmente a

atividade frontal intensa da primeira quinzena, que derrubou as
temperaturas máximas e mínimas, o que gerou os menores
valores registrados no ano até o sistema que atuou no início de
agosto. Este sistema foi responsável também por episódio de
neve e de geada ampla em alguns dias consecutivos.

Já na segunda quinzena, as temperaturas se apresentaram
levemente acima da média, devido aos sistemas mais fracos e à
falta de chuva no centro-sul do Brasil, principalmente na Região
Sul do Brasil.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de julho apresenta

um cavado médio na primeira quinzena sobre o centro-sul do
Brasil, acompanhado da intensificação da corrente de jato. Esta
característica está associada a atuação do sistema frontal que
atuou neste período e foi a primeira onde de frio mais
significativa da estação.

Na segunda quinzena este padrão se inverte, com o
enfraquecimento dos ventos de oeste.
Na faixa centro-norte do continente nota-se uma circulação
anticiclônica a oeste e ciclônica mais a leste.



500 hPa
No campo de nível médio o destaque é o reflexo do cavado

frontal na primeira quinzena sobre o centro-sul do Brasil,
acompanhado de anomalias negativas de geopotencial.
Na segunda quinzena este padrão se inverte e nota-se uma
crista e anomalia positiva de geopotencial, o que reflete
episódios de bloqueio, característica observada nos meses

anteriores, que influenciou na atividade dos sistemas frontais.
No Pacífico pode-se observar um cavado na primeira quinzena
e uma mudança de padrão, com uma crista, acompanhada de
anomalia positiva de geopotencial significativa.

Também nota-se, principalmente na primeira quinzena,

anomalia positiva de geopotencial significativa ao sul de 50°S.



850 hPa

No campo de 850 hPa, nota-se claramente o reflexo do

cavado frontal na primeira quinzena sobre o centro-sul do país,
acompanhado de anomalia positiva do vento meridional, o que
está associado a ventos de sul significativos, associados a
onda frontal mais intensa.
O escoamento associado ao Jato de Baixos Níveis (JBN)

desde a região da Alta Subtropical do Atlântico vai em direção
ao sul do continente. Na primeira quinzena, este escoamento
se direciona para a área de atuação do cavado frontal.
Na segunda quinzena observa-se o JBN direcionado para a

Região Sul do país, além de mais intenso. Este padrão
contribuiu para as anomalias positivas de precipitação no
centro-sul do RS, através do transporte de ar relativamente ma
is úmido e quente, junto com o processo de formação de uma

onda frontal entre os dias 23 e 27.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo do cavado frontal entre o

centro-sul do Brasil e o Atlântico adjacente na primeira quinzena.
Já na segunda quinzena, nota-se o ASAS mais próximo do
continente, acompanhada de anomalias positivas de PNM,
porém não muito intensas, mas que reflete ainda alguns
episódios de bloqueio no Atlântico. Embora, tenha se observado

algumas ondas frontais na segunda quinzena.
Neste campo nota-se o reflexo do comportamento visto no
campo médio em latitudes mais altas, com anomalias positivas

significativas de pressão ao sul de 50°S na primeira quinzena.


