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1. DESTAQUE DO MÊS
O destaque para o mês de abril de 2019 é a chuva registrada na cidade do Rio de Janeiro, considerada a mais

forte em 22 anos, segundo dados do Alerta Rio. Os volumes de chuva registrados em 24 horas ultrapassaram os
300 mm em diversos pontos da cidade. Fonte: noticiasuol.com.br. A tempestade deixou ao menos 10 mortos e 40
horas após o evento, a cidade permanecia em estágio de crise, com diversos pontos de alagamentos e
deslizamentos. Fonte:g1.globo.com

09.abr.2019 - O que sobrou de táxi soterrado na avenida Carlos Peixoto, na zona sul do Rio de 

Janeiro Imagem: Taís Vilela/UOL.
Moradores da Zona Oeste ficam ilhados — Foto: G1



2. FRENTES

No mês de abril de 2019, atuaram sete sistemas frontais no Brasil. Dois deles foram

observados na primeira quinzena do mês. O primeiro infliuenciou o tempo até SP e o MT
entre os dias 05 e 08. O último sistema frontal do mês atuou avançou pelo litoral até Vitória-
ES e pelo interior até o MS do dia 28 ao dia 30. Os demais sistemas atuaram na Região Sul

do Brasil.

Durante este mês foi registrado um episódio de Zona de Convergência, que se organizou

entre os dias 08 e 11.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de abril de 2019 observa-se que em alguns pontos

do país, houve uma inversão do comportamento, com chuvas
acima da média na parte central do país na primeira
quinzena e abaixo da média em parte do norte, nordeste e 
leste na segunda quinzena. 

As chuvas em parte da porção central do Brasil na 
primeira quinzena estiveram associadas a termodinâmica e ao
escoamento anticiclônico em 250 hPa no centro-oeste, e a 
passagem de sistemas frontais, e também a um episódio de 

Zona de Convergência afetando o Sudeste.
Na segunda quinzena,as chuvas anomalamente positivas em 
parte da faixa Sul do país estiveram associadas a passagens 
de frentes frias. No Sudeste, Norte e no Nordeste a chuva teve 

anomalia negativa, embora houvessem a passagem de frentes 
frias a chuva não foi suficiente para atingir a média pelo 
menos. Também o fato de anomalia positiva de geopotencial 
em 500 hPa nesse setor e a presença do anticiclone em 

250 hPa deslocado para leste podem ter contribuído para isto.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Na primeira quinzena notam-se 

anomalias positivas de temperatura máximas no RS, SP, MG, 
BA e parte do semi-árido, provavelmente como reflexo  às
anomalias negativas de precipitação neste setor. Na 
segunda quinzena, pode-se destacar anomalias negativas da
temperatura máxima em parte de SC, associada aos sistemas 

frontais. Do Sudeste ao Nordeste as anomalias positivas de 
temperatura máxima atuaram em mais áreas. As temperaturas 
mínimas estiveram anomalamente positivas na primeira e 
segunda semana em grande parte do país, especialmente no 

Sul e no Sudeste, pois a passagem de frentes frias sem massas 
de ar na retaguarda muito frias e a cobertura de nuvens
refletiram essa positividade.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Com relação ao comportamento do escoamento em altitude, ainda teve

característica do verão, com o anticiclone influenciando a região central

do continente. Com isso, nota-se que os ventos de oeste em latitudes

médias enfraqueceram como mostra a anomalia negativa do vento no

Sudeste e no Centro-Oeste e nos oceanos. Na primeira quinzena, as ano
malias negativas dominaram o escoamento em latitudes médias e baixas,

com amplo domínio anticiclônico no centro do continente e o cavado no

Nordeste do Brasil. Esse comportamento evidencia, de certa forma, as

anomalias positivas de precipitação, que estiveram espalhadas no

Sudeste e Centro-Oeste, principalmente. Na quinzena seguinte, esta

anomalia diminuiu de intensidade e as anomalias positivas foram mais

significativas sobre o Uruguai, sul do RS e leste da Argentina e Atlântico

adjacente, evidenciando a corrente de jato, e a passagem de sistemas

frontais. Na costa sul do Chile e oceano adjacente houve anomalia

negativa evidenciando uma tendência para a passagem de vórtices

ciclônicos, que influenciaram o escoamento para um leve padrão de

bloqueio atmosférico



500 hPa

Nota-se nas figuras ao lado que o destaque foram as

elevadas anomalias positivas de geopotencial entre o Pacífico
Sul, sul do continente e Atlântico adjacente sobre a primeira
Quinzena. Na segunda quinzena pode-se notar no Pacífico a
presença do escoamento tipo bloqueio, com a presença de
forte anomalia positiva de geopotencial embebida no

escoamento anticiclônico e anomalia fracamente negativa de
geopotencial no escoamento de um cavado em latitudes de

25°S a 35°S.No Atlântico a segunda quinzena apresentou
anomalia negativa em um escoamento ciclônico, associada a

passagem de frentes frias.
Sobre o interior do Brasil, manteve-se o predomínio de
anomalias levemente positivas na média do mês, que se
traduz por circulação anticiclônica, mas que não impediram

que pontualmente ocorressem convecções isoladas,
estimuladas pela termodinâmica.



850 hPa

No campo de 850 hPa, nota-se o escoamento associado ao

Jato de Baixos Níveis (JBN) desde a região da ZCIT em
direção ao sul do continente, principalmente na primeira
quinzena, o que justifica as anomalias positivas de
precipitação neste período no centro do Brasil.
Notam-se os anticiclones nos oceanos Pacífico e Atlântico,

que estão associados aos sistemas em nível médio.
Na segunda quinzena pode observar anomalias positivas do
vento meridional, ou seja, ventos de norte mais fortalecidos,
mas associados às anomalias positivas de precipitação na

área sul do país.



Superfície

Em superfície nota-se anomalia positiva de PNM no

Oceano Pacífico entre 40ºS e 50°S, reflexo da Alta Subtropical.
Reflexo da alta pressão mais intensa na segunda quinzena do
que na primeira. Por outro lado, na primeira quinzena, pode-se
notar a presença de área de baixa pressão mais intensa no sul do
continente. Na primeira quinzena nota-se um cavado na borda

Ocidental da alta pressão, que de certa forma alinha um
escoamento em direção ao sudeste do Brasil, devido ao sistema
frontal que atuou até SP. Na segunda quinzena a anomalia
positiva foi significativa do Sudeste ao Nordeste do Brasil. No

Atlântico há anomalia negativa de PNMM em latitudes médias

entre 08°W e 22°W, aproximadamente, esteve associada a
presença de mais frentes frias nesse período.


