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DESTAQUE DO MÊS SETEMBRO 2020

O destaque de setembro foi o tempo quente e seco em boa parte do Brasil central, com
temperaturas máximas até 5 graus acima da média e atingiu recordes históricos, além de
precipitação bem abaixo do normal. Este período foi marcado pela atuação de uma massa de ar
seco e quente, que perdurou durante a maior parte do mês, caracterizando uma forte onda de calor.

Temperatura 
Máxima (°C) em 
30/09

Cidade Recorde Histórico

41,9 Lins-SP Maior valor da 
história

44,1 Coxim-MS Maior valor da 
história

37,1 Itapeva-SP Maior valor da 
história, igual ao dia 
02/10

42,8 Paranaíba-MS 2° maior valor da 
história

40,8 Campo Grande-MS 2° maior valor da 
história

41,2 Catanduva-SP 3° maior valor da 
história

Fonte:INMET.



FRENTES
No mês de setembro, sete frentes frias avançaram pelo país, a maioria avançou pelo litoral, como 
típico para a época do ano. No interior do continente os sistemas se concentraram na Região
Sul principalmente. Destaca-se a frente fria de número 9, que avançou  até o sul da BA e 
provocou chuva significativa entre o litoral de SP, RJ e ES. Em algumas cidades destes Estados o 
volume de chuva superou a média mensal.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de setembro, a precipitação ficou abaixo da média
em boa parte do país. Nos extremos do Brasil pode-se
observar pontos de precipitação acima da média, como no
norte e oeste da Região Norte, parte do RS e parte do leste
do Nordeste, principalmente na primeira quinzena. É possível
notar uma pequena mudança no padrão da primeira para a
segunda quinzena, com aumento pontual das chuvas em
áreas da parte central do país e também do norte do
Nordeste. Neste período começou a se observar formação de
convecção pontual, mas que refletiu de forma sutil neste
campo de anomalia.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Em relação às temperaturas no mês de setembro, o
padrão acompanha o comportamento da precipitação e a
atuação da forte onda de calor comentada no primeiro
slide. No geral, as temperaturas mínimas ficaram acima
da média em parte do interior e do centro-sul do país,
mas principalmente no centro-sul e na primeira quinzena,
refletindo a forte onda de calor. Também na primeira
quinzena, a temperatura mínima ficou abaixo da média
em parte do interior do país, acompanhando o
comportamento do tempo mais seco, onde ocorre perda
radiativa noturna. Na segunda quinzena, as chuvas
aumentaram relativamente e este padrão foi amenizado.
Já as temperaturas máximas, no geral acima da média,
acompanhando à falta de chuvas em sua maioria e no
centro-sul do país também a onda de calor. Nos extremos
do país, onde a chuva ficou acima da média, a
temperatura máxima apresentou levemente abaixo da
média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa A circulação do campo de altitude no mês de setembro

mostra ainda o padrão de circulação mais típico de
inverno, onde há a atuação de uma ampla circulação
anticiclônica na faixa norte do continente, pelo menos na
primeira quinzena. Já na segunda quinzena, aparece um
cavado médio no setor mais a leste, indicando uma
mudança para o padrão mais típico da estação chuvosa.
Observa-se a intensificação dos ventos de oeste desde o
Pacífico, em latitudes mais baixas até o continente e
Atlântico em latitudes mais altas, o que indica o
posicionamento das correntes de Jato, e
consequentemente o posicionamento dos sistemas frontais.
Na primeira quinzena, os sistemas frontais posicionados
mais ao sul e no Brasil influenciando apenas a Região Sul.
Na segunda quinzena, o Jato atua mais ao norte, pelo
menos no Atlântico, acompanhando um cavado médio,
refletindo o avanço dos sistemas frontais para latitudes
menores de forma oceânica neste período.



500 hPa

O destaque para o campo de 500 hPa do mês de setembro
é o predomínio de uma crista sobre o centro e sul do Brasil,
acompanhada de anomalias positivas de geopotencial,
principalmente na primeira quinzena. Este padrão se
estabeleceu desde o final de agosto e reflete a forte onda de
calor registrada e no geral o tempo mais seco em boa parte
do país, com anomalias negativas de precipitação. Também
se pode notar anomalias positivas nos oceanos Pacífico ao
sul de 30°S e no oceano Atlântico à leste de 10°W, como
reflexo dos Anticiclones Subtropicais mais intensos. No
Pacífico ao norte de 30°S observa-se um cavado médio e no
Atlântico outro cavado médio, acompanhado de anomalias
negativas de geopotencial. Na segunda quinzena, este
cavado no Atlântico está mais próximo do continente,
evidenciando a passagem dos sistemas frontais em altitudes
mais baixas de forma litorânea. Em latitudes mais altas nota-
se anomalias negativas de geopotencial, que por sua vez
estão associadas a padrão de onda que geram o anticiclone
no interior do continente.



850 hPa No campo de 850 hPa para setembro nota-se o Anticiclone
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) posicionado mais para
o interior do continente com a crista. O ASAS favorece
ventos de leste/sudeste no leste do Nordeste, com maior
intensidade na primeira quinzena, onde se observou chuva
acima da média, principalmente na BA. Além disso, estes
ventos também se direcionam para o norte do continente,
na porção mais a oeste, onde também se registrou chuva
acima da média.

Este escoamento também intensifica os ventos de norte
entre a Bolívia, Argentina e parte do Sul do Brasil e
configura o Jato de Baixos Níveis. Na primeira quinzena se
direciona para parte do RS, onde interage com a circulação
de médios e altos níveis, com a presença de cavados
(frontais e/ou não) e contribuíram para chuvas acima da
média mais pontual.

A ASAS emite uma crista em direção ao interior do
continente, associada ao padrão em níveis médios
principalmente, onde também há uma crista, contribui para
o tempo mais seco e quente.



Superfície

No campo de superfície para setembro nota-se também o
reflexo da atuação do anticiclone sobre o interior do continente,
onde prevaleceu o tempo mais seco e quente. Notam-se os
anticiclones subtropicais mais intensos e uma anomalia
negativa de PNM em latitudes mais altas, que estão associadas
ao padrão de onda que gera o anticiclone no interior do
continente. Além disso, pode-se observar baixa pressão
acompanhada de anomalia negativa de PNM entre o norte da
Argentina e Paraguai, mais evidente na segunda quinzena,
quando se nota o centro de baixa pressão fechado. Este
padrão é reflexo do aquecimento continental e indica a
presença da Baixa do Chaco, típico da estação chuvosa.


