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Destaques do mês de setembro

Ijuí/RS, noite de 06/set.Fonte: site GZH
Temporal destelha casas e derruba
postes e árvores na região central do
RS. Segundo a Defesa Civil do
município, choveu 160 milímetros em
96h e 77 milímetros em
12h. Fonte:Correio do Povo em 08/set

Tempestade de poeira 
seguido de temporal em 
Ribeirão Preto/SP 
26/09.Fonte:https://www.
revide.com.br/noticias/cli
ma/forte-chuva-e-
rajadas-de-vento-
atingem-ribeirao-preto-
na-tarde-deste-domingo-
26/

Durante o final do mês de
setembro e início de outubro,
uma série de eventos de
intenso transporte de poeira
ocorreram principalmente em
cidades do interior de São
Paulo, mas sendo registradas
também algumas cidades de
Minas Gerais e de Mato Grosso
do Sul. Os casos foram
observados entre os dias 26 e
27 de setembro e nos dias 01 e
03 de outubro, atingindo
cidades como Araçatuba,
Barretos, Catanduva, Guaíra,
Franca, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Tupã,
Votuporanga em SP, Três
Lagoas em MS, dentre outras.

Imagem do Satélite GOES 16 no canal visível, às 14:50 UTC 
do dia 01/out.



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de setembro de 2021, cinco sistemas frontais atuaram no Brasil. O sistema de número 2 avançou pelo
interior até SP e MT. Os demais sistemas atuaram pelo interior apenas na Região Sul do Brasil e pelo litoral
avançou pela Região Sudeste. O de número 4 até Ubatuba-SP e de número 5 até Vitória-ES.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
setembro, as chuvas acima da média histórica se
mantém em boa parte da faixa norte da país,
entre as Regiões Norte e Nordeste. Estas chuvas
estão associadas principalmente ao aquecimento
das águas do Atlântico Equatorial, que influencia a
circulação leste-oeste. Em parte do Sul do Brasil,
as chuvas se apresentaram acima da média,
principalmente na primeira quinzena, associadas
à passagem de sistemas frontais e/ou cavados
em níveis médios da atmosfera. Na faixa central
do Brasil, em geral, a precipitação ficou abaixo da
média e a maior parte do mês não registrou chuva
significativa. Por outro lado, observou-se uma
mudança no padrão das chuvas, com a
organização da convecção entre o AM e parte do
Sudeste, o que refletiu em alguns pontos com
chuva acima da média histórica, como por
exemplo em MT, GO e MG.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura máxima e mínima
para setembro de 2021, nota-se na maior parte
do país, temperaturas acima da média histórica,
principalmente das máximas. Este
comportamento está associado à atuação de
uma massa de ar seco em boa parte dos dias de
setembro, uma menor frequência de frentes frias
pelo interior do continente, comum para a época
do ano, o que está relacionado às chuvas abaixo
da média e circulação dos ventos em baixos
níveis.

Em áreas de GO, TO, oeste da BA e noroeste de
MG, notam-se temperaturas mínimas abaixo da
média, associadas ainda à perda radiativa
noturna, menos intensa em relação aos meses
anteriores.

Em pontos do Sul e Norte do país notam-se
temperaturas máximas entre a média e abaixo
da média, associadas às chuvas acima da
média.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de setembro
de 2021, nota-se um enfraquecimento dos
ventos de oeste, relacionado à diminuição na
frequência de frentes frias pelo interior do
continente, comum esta época do ano.
Apenas um pequeno ramo do Jato em parte
do Sul do Brasil, ode se registrou o avanço de
alguns sistemas.

Observa-se uma mudança no padrão de
circulação em altitude, com a atuação de um
anticiclone à esquerda e um cavado à direita.
Esta mudança sinaliza a transição para a
estação chuvosa.

Ventos de oeste mais intensos mostram o
Jato Polar em latitudes mais altas, onde se
concentram a maioria dos sistemas frontais.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de setembro de 2021, ainda
pode-se observar a atuação de um
anticiclone em parte do centro e sul do país.
Este padrão mostra que a maior parte do
mês foi com a atuação da massa de ar
seco, típica ainda para a época e que
favoreceu chuvas abaixo da média em geral
e temperaturas mais elevadas. Inclusive
favorecendo alguns dias de onda de calor.
Entretanto, como comentado anteriormente,
alguns dias tenha se observado uma
mudança no padrão de precipitação, como
por exemplo em MT e após o dia 20 em
áreas do Centro-Oeste e do Sudeste do
Brasil.

Notam-se cavados médios nos oceanos
Pacífico e Atlântico, sinalizando os sistemas
que favoreceram chuvas pontuais em parte
do Sul do Brasil e faixa leste do Sudeste.

O cinturão de anticiclones mais intensos
atuam entre 30°S e 50°S e de ciclones mais
intensos ao sul de 50°S, refletindo a fase
positiva do modo Anular Sul.



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) para setembro de
2021. Observam-se ventos de sudeste/leste em
parte da faixa norte do Brasil, associadas às
chuvas acima da média.

Observa-se o Anticiclone Subtropical do Atlântico
Sul (ASAS) de forma mais organizada na
primeira quinzena, já na segunda quinzena, a
ASAS encontra-se mais afastada. Em parte do
centro e sul do país, a ASAS favorece ventos de
norte, associados às chuvas abaixo da média no
geral, exceto em parte do Sul do país, e também
temperaturas mais altas.

Durante todo o mês de setembro, observa-se a
atuação de um anticiclone médio à sudeste do
RS, que representa em alguns momentos os
anticiclones migratórios, com deslocamento mais
oceânico, mas que favoreceram ventos de sul
em parte do Sul e faixa leste do Sudeste. Em
outros momentos, este anticiclone médio
representa a atuação de anticiclone com
características de bloqueio.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de pressão
ao nível médio de setembro de 2021, notam-
se as Altas Pressões Subtropicais mais
afastadas do continente e mais intensas,
principalmente na primeira quinzena.
Observa-se um núcleo mais intenso de
pressão mais ao sul no Atlântico, que
representa por vezes situações do
anticiclone migratório e outras situações de
bloqueio.

Notam-se baixas pressões sobre o interior do
continente, favorecidos pelo aquecimento,
mostrando a mudança de padrão associada
à transição para a estação chuvosa. Estas
baixas pressões favorecem a atuação do
Jato de Baixos Níveis.

Observa-se o cinturão de alta pressão mais
intenso na faixa entre 30°S e 50°S e de
baixas pressões mais intensas ao sul de
50°S, mostrando a fase positiva do modo
Anular Sul.


