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Onda de frio no final do mês, associada à passagem de frente fria intensa, seguida pela atuação de um
cavado em altos e médios níveis provocou nevasca em cidades do Sul do país. Ventos fortes, com
velocidade acima dos 80 km/h, sopraram na faixa leste do Rio Grande do Sul (Pelotas atingiu 84km/h)
em função do ciclone extratropical que se deslocou pelo Atlântico, a leste-sudeste do Rio Grande do
Sul.

DESTAQUE DO MÊS DE JULHO DE 2021



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de julho de 2021, seis sistemas frontais atuaram no Brasil. Os sistemas mais relevantes foram os de
número 4 e 6, responsáveis pelas duas das três ondas de frio mais intensas deste ano, as quais estiveram
associadas aos episódios de neve no Sul do Brasil, geada em áreas de MS, parte do Sudeste e Sul do Brasil e
ainda favoreceram recordes históricos de temperatura mínima em algumas cidades.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
julho, as chuvas acima da média se mantém na
faixa norte do país, se estendendo, com valores
menores, para áreas do MA, PI, CE, TO, RN,
parte da BA e de MG. Nos setores leste, sul e
oeste do país, a precipitação se apresenta abaixo
da média, onde geralmente a chuva se concentra
esta época do ano, principalmente no leste do
Nordeste e parte do Sul do Brasil. Na faixa central
do país, as chuvas estão dentro da média, porém
neste setor a média para o mês é muito baixa.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura mínima de julho
notam-se valores acima da média em boa parte
da faixa norte do país. Já na parte central e sul
observam-se temperaturas mínimas abaixo da
média, tanto na primeira quanto na segunda
quinzena. Na primeira quinzena este padrão é
reflexo da onda de frio de junho que se estendeu
até início de julho, do tempo mais seco, que
favorece a perda radiativa noturna, além da
circulação em baixos níveis. Já na segunda
quinzena, as temperaturas mínimas abaixo da
média estão associadas as ondas de frio
intensas. E no setor mais ao norte, entre TO,
GO, DF e oeste da BA estão associadas à perda
radiativa noturna.

As temperaturas máximas na primeira quinzena
estão associadas principalmente à circulação em
baixos níveis, com valores abaixo da média de
noroeste a sudeste e acima da média nos
setores sul e nordeste. Na segunda quinzena as
temperaturas máximas abaixo da média na faixa
oeste e sul refletem as ondas de frio. Nos
setores norte e leste as temperaturas máximas
acima da média são devido à falta de chuvas e
circulação em baixos níveis.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de julho,
nota-se uma intensificação dos ventos de
oeste da primeira para a segunda quinzena
em parte do sul do Brasil e no oceano
Atlântico. Este padrão reflete a atuação da
corrente de Jato e permitiu uma maior
atuação dos sistemas frontais. 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 julho, nota-se o predomínio
de anomalias positivas de geopotencial
sobre os oceanos Atlântico e Pacífico,
associadas aos Anticiclones Subtropicais
mais intensos. Na primeira quinzena,
notam-se anomalias positivas de
geopotencial no centro-sul do continente,
típico para a época do ano e que favorece
condições de tempo mais seco, com chuvas
abaixo da média histórica. Por outro lado,
nota-se um cavado médio sobre o Atlântico,
à leste do ES e BA, que reflete o sistema
frontal que atuou no final de junho e início
de julho. De certa forma, este cavado,
favoreceu chuvas pontuais em parte do
leste do Sudeste e da BA. Na segunda
quinzena, um cavado médio, acompanhado
de anomalias negativas, pode ser
observado no centro-sul do país, como
reflexo dos sistemas frontais mais intensos.



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 faixa norte do
país se mantém, como em meses anteriores, o
escoamento de leste/sudeste, que converge no
setor noroeste do continente, associado às
chuvas acima da média em parte do Norte do
Brasil e com temperaturas abaixo da média. Em
parte do centro-sul do continente, nota-se a
mudança de ventos de norte na primeira
quinzena, para ventos de sul na segunda
quinzena. Ventos de norte, associados à
circulação da ASAS na primeira quinzena em
parte do centro e sul, assim como o predomínio
do anticiclone na camada média, favoreceram o
padrão de mínimas abaixo da média e máximas
acima da média, no geral. Na segunda quinzena,
as anomalias positivas do vento meridional
indicam a atuação dos sistemas frontais,
responsáveis pela queda de temperatura
principalmente.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de
pressão ao nível médio de julho, notam-se
as Altas Pressões Subtropicais mais
intensas, principalmente a ASPS. Na
primeira quinzena, a ASAS se encontra
mais a oeste, sobre parte do continente, o
que favoreceu as chuvas abaixo da média
histórica, ventos de norte no centro e sul
do país e de leste/sudeste na faixa norte.
Na segunda quinzena, a ASAS se
encontra mais afastada do continente e
no centro e sul do país nota-se a atuação
de um cavado médio, que reflete a
atuação dos sistemas frontais. Ao sul de
30°S, observa-se um cinturão de baixa
pressão, acompanhado de anomalias
negativas, principalmente na primeira
quinzena, que reflete a fase negativa do
Modo Anular Sul.


