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1. DESTAQUE DO MÊS
Forte onde de calor atinge parte do Brasil 

Setembro de 2019 teve dias com temperaturas elevadas e baixos valores de umidade relativa do ar. 
Este padrão esteve associado a atuação de uma massa de ar quente e seca, típica para a época do ano, 
porém persistente por alguns dias, o que gerou recordes de temperatura em algumas capitais.  

Lalo de Almeida/ Folhapress

Capitais que registraram maiores temperaturas no ano:
Cuiabá-MT 42,9°C em 16/09
Porto Velho-RO 40,7°C em 17/09
São Paulo-SP 35,9°C em 12/09 e 02/02
Belo Horizonte-MG 36,4°C em 13/09
Brasília-DF 36,2°C em 21/09

Goiânia-GO 39,2°C em 13/09

Recordes históricos!
Temperaturas mais altas registradas em setembros:
Goiânia-GO temperatura mais alta desde 1998!
Brasília temperatura mais alta desde 2001!
Porto Velho-RO mais alta de desde 2010!
Belo Horizonte-MG 3ª temperatura mais alta desde 2015!



2. FRENTES

No mês de setembro de 2019, oito sistemas frontais atuaram em parte do Brasil.
Seis sistemas frontais atuaram pelo interior, mas avançaram apenas pela Região
Sul do Brasil. Este comportamento é típico para a época do ano, estação de
transição, quando os sistemas atuam de forma mais oceânica em latitudes ao norte

de 30°S.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

O mês de setembro foi marcado por precipitação abaixo da média

em boa parte do país. Porém, podem-se destacar alguns pontos
do Brasil com chuva acima da média. O leste da BA na primeira
quinzena, pontos do sul do RS também na primeira quinzena e na
faixa central do Brasil, principalmente na segunda quinzena.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

A figura de anomalias de temperatura do mês de setembro está

associada principalmente ao padrão de chuva abaixo da média
em boa parte do país, o que favoreceu anomalia positiva de
temperatura, tanto mínima, quanto máxima. Além disso, este
padrão de temperaturas acima da média em boa parte do Brasil
está associado a baixa atividade frontal pelo interior do país.

Na primeira quinzena, destacam-se anomalias negativas da
temperatura mínima, que provavelmente estão associadas à
perda radiativa noturna, favorecida pela atuação da massa de ar
seco em um longo período do mês.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de setembro

Apresenta a atuação de um anticiclone e um cavado à leste
sobre a faixa centro-norte do continente. Este padrão de
anticiclone e cavado à leste fica mais amplo na segunda
quinzena e o anticiclone se localiza mais para a região da
Bolívia, o que sugere um início da configuração da Alta da

Bolívia (AB).
Mais ao sul, nota-se a intensificação da corrente de jato. Na

primeira quinzena, nota-se um cavado médio ao sul de 10°S,
entre o Pacífico, sul do continente e parte do Atlântico. A leste

deste sistema nota-se a corrente de jato com curvatura
anticiclônica.
Na segunda quinzena, nota-se um padrão tipo bloqueio no
Pacífico e a intensificação do jato nas bordas norte e sul deste

padrão. No sul do continente, os dois ramos do jato convergem,
com curvatura anticiclônica ao norte e ao sul contorna um
cavado.



500 hPa
No campo de nível médio o destaque é a presença do anticiclon

e na faixa central do Brasil, sistema responsável pela padrão de
tempo seco que predominou em setembro e inibiu a
precipitação em boa parte do país.

Ao sul de 15°S aproximadamente, nota-se o reflexo dos sistema
s em altitude, tanto na primeira quinzena, quanto na segunda

quinzena.
Na primeira quinzena observa-se um cavado no Pacífico, que
se estende até o sul do continente.
Na segunda quinzena nota-se o padrão de bloqueio no Pacífico

e um cavado médio entre o sul do continente e parte do
Atlântico, que representa a atuação dos sistemas frontais neste
período, pelo menos em parte do Sul do país e com

deslocamento mais marítimo ao norte de 30°S.
Também se nota, principalmente na segunda quinzena, mas tam
bém na primeira, outro padrão de bloqueio no oceano Atlântico

entre 60°S e 80°S, com anomalias positivas de geopotencial.



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). Este sistema favorece
ventos de norte no centro do continente, com anomalias
negativas do vento meridional.
Na segunda quinzena, nota-se o cavado médio no sul do

continente, que representa o avanço dos sistemas frontais,
principalmente na Região Sul do Brasil.
Neste nível também se nota o reflexo do padrão de bloqueio c
om um anticiclone anômalo próximo à Península Antártida.



Superfície

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

Continente na primeira quinzena, acompanhada de anomalias
positivas fracas de PNM. Este comportamento está relacionado
ao padrão de tempo mais seco, caracterizado pela atuação do
sistema de alta pressão.
Nota-se o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) mais

intenso e mais ao sul de sua posição climatológica, associada ao
padrão de bloqueio, principalmente na segunda quinzena.
Na segunda quinzena, nota-se o reflexo do cavado médio entre
o sul do continente e o Atlântico, reflexo dos sistemas frontais

neste período.


