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1. DESTAQUE DO MÊS
O mês de setembro foi marcado por uma mudanç

a
de padrão das chuvas, quando se observou a 
ocorrência de temporais em diversos pontos do 

país. Com a chegada da primavera, geralmen
te 

observa-se a passagem de cavados entre a 
troposfera média e alta, o que favorece a incursã

o de ar relativamente mais frio nestes níveis. 
Por usa vez, em baixos níveis, as temperatur
as já estão

relativamente mais altas, assim como a umidade.
Com a interação do ar mais frio nas camadas mé

dias e altas e do ar quente e úmido na camad
a baixa, há condições favoráveis para a form
ação de áreas de

instabilidade. Estas instabilidades estão associa
das à ocorrência de temporais em diversos p
ontos do

Brasil, acompanhados muitas vezes por queda d
e

granizo.

Estrutura do shopping JK Iguatemi cai durante 
tempestade em São Paulo. Fonte:TV Globo.

Outdoor caído em Avenida de Porto Alegre. Foto: 
Muriel Porfiro/RBS TV.

Temporal derruba árvores e postes em Indaiatuba. Fonte: minhacampinas.com.br



2. FRENTES

Durante o mês de setembro de 2018 
atuaram quatro sistemas frontais sobre 
o Brasi l .  A frente fr ia número 1 se 
formou no mês anterior (agosto) e 
avançou  pe lo  i n te r i o r  do  B ras i l , 
passando pelas Regiões Centro-Oeste 
e Norte, o que caracterizou um episódio 
de friagem. Pelo litoral, esta frente fria 
avançou até o sul da BA. Os outros três 
sistemas frontais atuaram na segunda 
quinzena e ficaram restritos ao Estado 
do RS.   



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Durante o mês de setembro observou-se uma mudança no 
padrão de anomalias em relação aos últimos meses, com
chuvas acima da média em alguns pontos dos setores norte,
centro e sul do país. 
Este padrão é notado principalmente na segunda quinzena,
pelo menos nas faixa central e sul do Brasil. Já na faixa norte, 
as anomalias positivas ocorreram na primeira quinzena.  
As anomalias mais significativas foram registradas no norte e 
sul, com valores de até 200 mm acima da média no RS.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

As temperaturas tanto mínimas quanto máximas em setembro
refletem a atuação do sistema frontal na primeira quinzena, com 
anomalias negativas desde o sul da região norte, parte central e 
parte do sul do país. Estas anomalias são mais significativas no 
campo de temperatura mínima. 
Já na segunda quinzena ambas temperaturas ficaram
acima da média em grande parte do país, mesmo com o 
padrão de chuvas observado acima do normal.   mês. 



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Durante o mês de setembro nota-se uma circulação ciclônica em 
altitude sobre o centro-sul do Brasil, o que reflete a atuação de
cavados, um deles frontal, na primeira quinzena do mês, mas
também a atuação de cavados que não estiveram associados a 
frente fria. Este cavados favoreceram as anomalias positivas de 
precipitação em grande parte da faixa central e sul do Brasil,
tanto na primeira, quanto na segunda quinzena do mês.
Como não foram cavados associados a frentes frias na segunda 
quinzena, não houve entrada de massas de ar e por isso não 
houve reflexo no campo de temperatura, apenas no campo de 
precipitação.
Nota-se uma intensificação da corrente de jato em latitudes
principalmente ao sul de 30°S.



500 hPa

Durante o mês de setembro observa-se anomalia negativa de
geopotencial, devido ao aprofundamento do cavado em 250 hPa 
para este nível sobre o centro-sul do Brasil, que reflete o cavado 
frontal da primeira quinzena e a atuação de cavados não frontais, 
que favoreceram episódios de chuva. Este padrão refletiu nas
anomalias positivas de precipitação sobre o centro-sul do Brasil. 
Observam-se as cristas sobre os oceanos Atlântico e Pacífico
mais intensas do que a média, principalmente sobre o Pacífico,
que por sua vez se estende pelo sul do continente e Atlântico 
adjacente. 
Sobre o Pacífico e latitudes mais altas se observam anomalias
negativas de geopotencial significativas, mantendo os sistemas 
frontais mais intensos nesta banda.



850 hPa

Durante o mês de setembro o escoamento em 850 hPa 
mostra a circulação associada ao Anticiclone Subtropical do 
Atlântico Sul, que se direciona para parte do norte do continente, 
o que demonstra o fluxo confluente e gera a convergência. Este 
padrão aliado ao escoamento difluente em altitude, favorece 
episódios de chuva, que refletiram nas anomalias positivas de 
precipitação sobre este setor, principalmente na primeira 
quinzena. Sobre parte da Região Sul do Brasil e oceano Atlântic
o adjacente nota-se a presença de uma circulação ciclônica. Est
a 
circulação ciclônica reflete a atuação do sistema frontal da 
primeira quinzena. Na retaguarda desta circulação, a circulação 
é anticiclônica, associada a alta pressão pós-frontal. Pode-se 
notar o escoamento de sul associado a este sistema penetrando 
áreas do interior do continente, até o sul da Região Norte. Junto 
com este escoamento, as anomalias do vento meridional são 
positivas, evidenciando ventos mais significativos do que a 
média, devido a atuação do sistema frontal que favoreceu o 
episódio de friagem.  



Superfície

O campo médio de pressão correspondente ao mês de setembro 
também mostra a atuação da baixa pressão com anomalia 
negativa de até 6 hPa à leste da Região Sul do Brasil, que reflet
e o ciclone associado ao sistema frontal e o anticiclone em sua 
retaguarda, que favoreceu o episódio de friagem. Associado a 
este padrão, a crista que atua da borda oeste da ASAS, avança 
entre a BA e parte do leste do Sudeste. Este padrão também 
pode ser visto no campo de 850 hPa, com ventos de norte mais 
significativos, que estão associados a anomalias negativas de 
precipitação neste setor. 


