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1. DESTAQUE DO MÊS

Lalo de Almeida/ Folhapress

Entre os dias 29 e 31 diversas cidades da Região Sul do Brasil sofreram com chuvas intensas.
No RS, 30 municípios reportaram danos em virtude das fortes chuvas e ventos. Ao todo, 20 pessoas ficaram
desabrigadas e 244 desalojadas. Cinco municípios decretaram situação de emergência: Dom Pedrito, Lagoa
Vermelha, Santana do Livramento, São Gabriel e Ibarama. Fonte: Defesa Civil do RS / CENAD.
Temporal causa estragos em ao menos 5 cidades da Serra de SC e deixa 25 mil usuários sem luz.
Fonte: nsctotal.
Salas ficaram alagadas e as aulas foram suspensas após parte do bloco administrativo da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFR), no oeste do Paraná, ser destelhado com o temporal do dia 31.
Fonte: G1.

Árvore de grande porte caiu em casa na Lagoa Vermelha-RS. 
Fonte:clickrbs.com.br Ponte cai em Canguçu, devido cheia do Rio Arroio. Fonte:clickrbs.com.br



2. FRENTES

No mês de outubro de 2019, seis sistemas frontais atuaram no Brasil. Três deles
avançaram pelo litoral até a Região Sudeste. A quarta frente fria atuou no início da
segunda quinzena e chegou até Vitória-ES. A primeira onda frontal avançou até
Porto Velho-RO, configurando um episódio de friagem. A terceira e quarta frente fria
atuou pelo interior da Região Sul, chegando até Palmas-PR.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

O destaque para o mês de outubro foi a anomalia negativa de
chuva em grande parte do país. Entretanto, houve anomalias
positivas no RS, principalmente na segunda quinzena, onde as
frentes frias e os cavados de onda curta atuaram de forma mais
ativa. Também em MT e em parte do Norte do Brasil notam-se
anomalias positivas de precipitação, reflexo da atividade
convectiva nestes setores de forma mais regular.
Nota-se que embora o Sudeste e o Centro-Oeste apresentarem
anomalias negativas para o mês, na segunda quinzena houve um
a mudança no padrão de forma mais pontual, com anomalias
positivas, como em MG, sul de GO e oeste de SP, reflexo de
episódios de convecção, favorecidos pela atuação de cavados,
que inclusive favoreceram eventos de granizo.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperatura mostra anomalias
positivas desde o Sul ao Nordeste, praticamente nas mínimas e
nas máximas, com valores mais significativos para as
temperaturas máximas no PR, MS, SP e MG, além no
semi-árido do Nordeste.
A segunda quinzena foi de temperaturas dentro do esperado par
a o RS, onde a chuva e a cobertura da nebulosidade
favoreceram as temperaturas máximas relativamente mais
baixas. Como o Centro-Oeste, Sudeste e o Nordeste tiveram
Chuvas abaixo da média, as temperaturas ficaram anômalas po
sitivamente. Em contrapartida, a área entre o noroeste de MT e
o sudoeste do PA e o sudeste do AM e RO apresentou
anomalias negativas das temperaturas máximas, devido a
presença de nebulosidade e chuva, principalmente no período
da tarde, associada ao aquecimento diurno.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de outubro começa a
se apresentar um padrão mais típico da estação chuvosa, com
um anticiclone centrado mais para o setor oeste do continente,
tomando a posição da Alta da Bolívia e um cavado mais para o
setor leste do continente, similar ao cavado do Nordeste. Este
padrão pode ser visto principalmente na segunda quinzena. Este
padrão, de certa forma, está associado ao início da atividade
convectiva de forma mais regular, principalmente em áreas do
Norte do país e de MT.
O escoamento de oeste foi perturbado com amplo cavado no
Pacífico que ficou segregado para latitudes entre 10°S e 40°S.
Isto resultou em poucos sistemas frontais atuantes no Brasil, que
ficaram mais restritos ao Sul, o que pode sugerir a falta de
episódios de Zona de Convergência e consequentemente as
anomalias negativas de precipitação.
Nota-se que, na média, o escoamento apresentou uma
difluência entre o sul do RS e o Uruguai, onde os Jatos
Subtropical (JST) e o ramo norte do Jato Polar (JPN) atuaram
mais a sul, e foi favorável dinamicamente a provocar a chuva
abundante ocorrida no RS, principalmente na segunda quinzena.



500 hPa

No campo de nível médio nota-se uma forte anomalia positiva
de geopotencial entre o Sul, Sudeste e oceano adjacente, onde
atua um anticiclone, que inibe a formação de instabilidade
significativa, além de impedir o avanço dos sistemas frontais, o
que está relacionado com as anomalias negativas de
precipitação. Na costa da Bahia atua um cavado.
No Pacífico aparece forte anomalia negativa de geopotencial
embebida num escoamento ciclônico com a presença de amplo
cavado segregado na costa chilena, reflexo do sistema visto em
altitude. Este padrão foi mais atuante na segunda quinzena e
também foi favorável a anomalia positiva de chuva no RS e a
manter as frentes frias afastadas do Brasil.
Da primeira para a segunda quinzena nota-se o deslocamento
de forte anomalia positiva de geopotencial do Pacífico, ao sul de
40°S, para o Atlântico.



850 hPa

No campo de 850 hPa, nota-se claramente o domínio da
circulação anticiclônica no Brasil, reflexo do Anticiclone
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).
O vento meridional apresenta forte intensidade e com
anomalia negativa entre RO e o RS, além do Uruguai, o que
evidencia a presença de intenso JBN, em contrapartida houve
forte advecção de vento meridional com anomalias positivas
do leste ao centro norte da Argentina. Isto resultou em forte
advecção de ar quente de latitudes baixas para o nordeste da
Argentina, Uruguai e Sul do Brasil, onde favoreceu a
instabilidade e consequente presença de temporais em áreas
do RS, além de anomalias positivas de temperatura máxima,
principalmente.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo da ASAS mais próxima do
continente, acompanhada de anomalia positiva de PNM.
Também no Pacífico há intensa anomalia positiva de PNM,
associada a ASPS, que invade com pulso positivo a Argentina.
Na interface dessas altas há uma ampla área de baixa pressão
desde o sul da Bolívia ao Uruguai e RS, que é favorável a
presença de baixa térmica e também de cavados na média
troposfera, que interagem em algumas situações.


