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1. DESTAQUE DO MÊS

No dia 16 houve a presença de chuvas significativas no litoral da Bahia, principalmente no litoral sul, onde os

acumulados foram expressivos e também houve rajadas de vento forte que causaram muitos prejuízos nas
localidades afetadas. A região foi influenciada pela passagem de uma frente fria, que alinhou um canal de
umidade entre o oceano e parte da BA. O município de Ilhéus foi o mais atingido. A forte chuva caiu na
madrugada do dia 16, derrubou árvores sobre carros e provocou deslizamentos de terra na cidade. De acordo
com a Defesa Civil do município, foram registradas cerca de 10 ocorrências por conta do temporal e o volume

de água que caiu na região durante o período era previsto para 12 dias.

Fotos extraídas do portal g1.com.br



2. FRENTES

No mês de agosto de 2019, sete sistemas frontais atuaram no Brasil e a quatro
deles avançaram pelo interior do país. A primeira frente fria provocou queda
significativa das temperaturas em diversos pontos do Brasil. Em São Paulo foi
registrado a tarde mais fria do ano e na capital do RJ foi registrada a temperatura

mais baixa do ano. Este sistema e o segundo sistema frontal avançaram até o sul
da Região Norte do Brasil. Estes sistemas frontais atuaram na primeira quinzena
do mês. Na segunda quinzena do mês os sistemas frontais avançaram

principalmente pelo Litoral. Outro destaque a frente fria que avançou para a BA e
provocou chuva e vento forte no litoral sul do Estado, vindo causar prejuízos
materiais e transtorno à população da região.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
O destaque para o mês de agosto é a anomalia mensal negativa

em grande parte do Brasil, especialmente no Sul e parte do
Nordeste. Apenas no extremo sul do RS teve anomalia positiva,
principalmente na primeira quinzena, devido às frentes frias,
que também influenciaram parte do Sudeste e da BA.

Na primeira quinzena pode-se destacar chuvas acima da média
em áreas do sul do RS e da BA, associadas a passagem das
frentes frias, que foram quatro nesse período e duas avançaram
para o sul da BA.

Na segunda quinzena a chuva teve valores anômalos positivos
em parte da Amazônia sul, devido a áreas de instabilidade que se
formaram isoladamente entre o AM, RO, AC e o noroeste de MT.
Entretanto, as anomalias negativas foram quantitativamente mais

elevadas no Sul, norte da Região Norte e no leste do Nordeste.

Em grande parte da porção central do Brasil as anomalias ficaram
dentro do padrão esperado para a época, que ainda é com baixo

volume de precipitação.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperatura reflete principalmente a

atividade frontal intensa da primeira quinzena, que declinou as
temperaturas máximas e mínimas, o que gerou os menores
valores registrados, principalmente no primeiro sistema que
atuou no início de agosto e atingiu áreas do AM e AC.
Na segunda quinzena, as temperaturas se apresentaram

acima da média, devido aos sistemas mais fracos e à falta de
chuva no centro-sul do Brasil, principalmente na Região Sul do
Brasil.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de agosto apresenta

um cavado médio na primeira quinzena sobre o centro-sul do
Brasil, acompanhado da desintensificação da corrente de jato.
Esta característica está associada a atuação do sistema frontal
que atuou neste período em direção ao litoral do Nordeste.
Na segunda quinzena este padrão se mantém, com o

enfraquecimento dos ventos de oeste nas proximidades do
Atlântico sudoeste.



500 hPa
No campo de nível médio o destaque é o reflexo do cavado

frontal na primeira quinzena sobre o setor sul do Brasil,
acompanhado de anomalias negativas de geopotencial.
Na segunda quinzena este padrão se inverte e nota-se uma
crista e anomalia positiva de geopotencial, o que reflete
episódios de bloqueio, característica observada nos meses

anteriores, que influenciou na atividade dos sistemas frontais,
com uma diminuição.
No Pacífico pode-se observar um cavado na primeira quinzena
e uma mudança de padrão, com uma crista, acompanhada de

anomalia positiva de geopotencial significativa no sul do
Continente.
Na faixa central do continente nota-se, tanto na primeira, quanto
na segunda quinzena, a atuação de um anticiclone, anomalame

nte mais intenso, típico da época do ano e que mantém o tempo
mais seco e quente na região central do Brasil.



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).
Na segunda quinzena observa-se o JBN direcionado para
áreas do norte da Argentina, mais intenso, sendo que na
primeira quinzena esse JBN não se faz presente e o que se

observa são anomalias positivas do vento meridional, ou seja,
ventos de sul, que refletem a atuação dos sistemas frontais.
Já na segunda quinzena, o JBN está mais direcionado para o
interior do país e favoreceu as temperaturas mais elevadas

neste período.



Superfície

Em superfície nota-se o reflexo da ASAS mais próxima do

Continente na primeira quinzena, acompanhada de anomalias
positivas de PNM, porém mais intensas, mas que reflete ainda
as altas pressões pós-frontais na retaguarda dos sistemas
frontais.
Neste campo nota-se o reflexo do comportamento visto no

campo médio em latitudes mais altas, com anomalias positivas

significativas de pressão ao sul de 50°S na segunda quinzena.


