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11 de agosto de 2021 

 

LEVANTAMENTO DA ONDA DE FRIO QUE ATUOU SOBRE O 

BRASIL NO FINAL DE JULHO DE 2021. 

 

No período de 27/07 a 01/08 uma intensa massa de ar frio predominou sobre o 

centro-sul do país. Este sistema favoreceu o declínio significativo das temperaturas do ar 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também no sul e sudoeste da Amazônia Legal 

(onde o fenômeno é conhecido com Friagem). Além dessas áreas do Brasil, a massa de 

ar frio também atuou no sul da Bahia e grande parte do oeste da Região Nordeste, onde 

favoreceu o declínio das temperaturas, especialmente as máximas, entre os dias 01 e 

02/08. 

Os maiores destaques deste sistema, que é o terceiro do inverno de 2021 e, até 

então, pode ser considerado o mais intenso, foram as temperaturas negativas registradas 

na Região Sul (por pelo menos três dias consecutivos), a queda de neve (em uma ampla 

área das serras Gaúcha e Catarinense), além do registro das menores temperaturas 

mínimas e máximas do ano em grande parte das estações localizadas nas regiões Sul e 

Sudeste, especialmente. 

Panorama Sinótico: 

As Figuras 1a a 1l ilustram, através da carta de análise sinótica, o deslocamento 

da frente fria e da massa de ar frio pelo país entre os dias 26/07 e 31/07/2021. 

No dia 26/08 (Figuras 1a e 1b), a frente fria chegou ao Rio Grande do Sul e ao 

longo do dia seguinte (27), já ocorreu a incursão da crista (associada a massa de ar frio) 

no sul do Rio Grande do Sul, enquanto que o sistema frontal avançou rapidamente sobre 

os demais estados da Região Sul (Figura 1c), Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e 

sudoeste de São Paulo (SP) – Figura 1d. 



No dia 28/07 (Figura 1e), a frente fria atingiu os demais estados das regiões 

Centro-Oeste (Mato Grosso e sul de Goiás) e Sudeste (sul e triângulo de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro), além de Rondônia, Acre e sudoeste do Amazonas. Ainda nesse dia, a 

presença de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, intensificou o vento no litoral 

da Região Sul e também favoreceu a incursão de umidade nas serras Gaúcha e 

Catarinense. A combinação de umidade com o ar frio persistiu entre os dias 28 e 29, 

quando provocou à ocorrência de neve em muitas cidades localizadas nas Serras Gaúcha 

e Catarinense (conforme informações reportadas pelas Estações Meteorológicas e dos 

vídeos amplamente divulgados pelos mais diversos veículos de comunicação - incluindo 

as mídias sociais). 

No dia 29 (Figuras 1g e 1h), a frente fria atingiu o norte de Minas Gerais, sul da 

Bahia e avançou ainda mais pelo sul da Amazônia Legal. Nesse mesmo dia (Figura 1h), 

a massa de ar frio predominou pelas regiões Sul, Sudeste e também atingiu os estados de 

Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Na Região Sul, a massa de ar frio (identificada na 

carta sinótica pela letra A, na cor azul) manteve seu centro de alta pressão (de 1029 hPa) 

posicionado sobre o Rio Grande do Sul até a manhã do dia 30 (Figura 1i). 

Somente na noite do dia 30 (Figura 1j), o centro da alta pressão migrou para o 

Oceano Atlântico, onde ao longo do dia 31 (Figura 1k e 1l), afastou-se gradativamente 

do leste da Região Sul, mas sua circulação (crista) continuou predominando pelo centro-

sul do país e adentrou o interior da Região Nordeste. 
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Figura 1 – Cartas sinóticas: (a) 26/07 às 12 UTC; (b) a (l) no período de 27/07 a 

31/07 às 00 e 12UTC, respectivamente. 

 



Anomalias de temperatura e menores temperaturas registradas 

 

 Destaques do dia 27 de julho: 

Na tarde do dia 27, as temperaturas máximas sofreram forte declínio no Rio 

Grande do Sul (Figuras 2a e 2b), e as anomalias negativas foram de até 6ºC no extremo 

sul. As menores temperaturas máximas nesse dia foram de 10,8°C em Santa Vitória do 

Palmar (Chuí, variação de menos 4,7°C com relação ao dia 26), 10,9°C em Pelotas 

(declínio de 7,2°C em 24 horas) e 12,0°C em Quaraí (com variação de menos 5,2°C em 

24 horas). 

 Destaques do dia 28 de julho: 

As Estações Meteorológicas da rede do INMET registraram temperaturas 

mínimas inferiores a 5°C em praticamente toda a Região Sul e no Mato Grosso do Sul 

(4,6°C em Ponta Porã (MS); em Campo Grande (MS) a mínima foi de 5,3°C a menor do 

ano até então). Além disso, foram registradas temperaturas negativas em várias 

localidades da Região Sul: -7,8ºC em Bom Jardim da Serra (SC), -5,2°C em São Joaquim 

(SC), -5,1ºC em General Carneiro (PR), -3,7ºC em São José dos Ausentes (RS) e -2,9°C 

em Campos Novos e Curitibanos, ambas em SC. Tais temperaturas refletiram em 

anomalias negativas superiores a 7°C na Região Sul e de até 6°C no sul do Mato Grosso 

do Sul e de São Paulo (Figuras 2c e 2d). 

As temperaturas máximas caíram significativamente nas regiões Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste e Norte, com anomalias negativas superiores a 7°C em uma ampla área que 

incluiu o estado do Mato Grosso e, de até 4°C, sobre o Acre e Rondônia (Figura 2e). As 

menores temperaturas máximas (Figura 2f) deste dia foram de 0,3°C em Bom Jardim da 

Serra (Morro da Igreja-SC, menor máxima do país naquele dia e declínio de 13,7°C em 

relação ao dia 27); 15,5°C em São Paulo (Interlagos-SP, 12,8°C menor do que o dia 27); 

13,4°C em Ponta Porã (MS) (declínio de 10,9°C com relação ao dia 27); 24,0°C em 

Cuiabá (MT) (12,8°C menor do que o dia 27) e 27,2°C em Rio Branco (AC) (9,2°C menor 

do que o dia 27). Ainda nesse dia, a capital sul-mato-grossense registrou a menor 

temperatura máxima do ano até então, 14,3°C, um declínio de 11,2°C quando comparada 

ao valor registrado no dia 27. 

 Destaques do dia 29 de julho: 

Neste dia, aproximadamente cinquenta e duas (52) Estações Meteorológicas da 

rede do INMET na Região Sul registraram temperaturas negativas, sendo, em muitas 

delas, a menor do ano até então (Tabela 1). As anomalias negativas predominaram sobre 

a Região Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Triângulo Mineiro, 

enquanto que até no sudoeste da Amazonas Legal observou-se anomalias negativas 

(Figura 2g). Temperaturas negativas também ocorreram no sudeste de São Paulo (-1,2°C 

em Rancharia e -0,5°C em Valparaíso) e, próximas a zero grau, no sul do Mato Grosso 

do Sul (Itaporã e Sidrolândia com 0,3°C) e em outras áreas do estado paulista, a exemplo 

de Campos do Jordão com 0,1°C (Figura 2h). 



Em relação às temperaturas máximas do dia (29), os destaques foram as cidades 

do Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). No Rio de Janeiro, a tarde do dia 29 foi a mais fria 

do ano até então, com 18,3°C na estação do Forte de Copacabana e 18,9°C em 

Jacarepaguá. Já em Vitória (ES), a temperatura máxima do dia 29/7 de 21,2°C foi 8,3°C 

menor do que no dia anterior, quando a maior temperatura foi de 29,5°C. Nas capitais do 

Centro-Oeste (exceto Brasília) as máximas ficaram abaixo de 24°C: Campo Grande (MS) 

com 14,9°C, Cuiabá (MT) com 22,1°C e Goiânia com 23,0°C. Já na Região Norte, os 

destaques das máximas foram Vilhena (RO) com 25,3°C, Rio Branco (AC) com 26,0°C 

e Eirunepé-AM com 26,5°C (7,1°C menor do que no dia 28). Ainda no dia 29, 

Florianópolis (SC), registrou 14,8°C de máxima (terceira menor desde a instalação em 

2000, não superando 8,7°C em 17/07/2017 e 9,2°C nos dias 19/06/2016 e 24/07/2009). 

As Figuras 2i e 2j ilustram as anomalias de temperatura máxima e as temperaturas 

máximas do dia 29/07, respectivamente. 

 

Tabela 1: Menores temperaturas registradas na Região Sul no dia 29/07 às 10 UTC (07 

horas no horário de Brasília).  

Município (UF) Temperatura (°C) 

Bom Jardim da Serra (SC) -8,6°C* (igualando a menor de 2020 que 

também é a menor desde 2007- ano de 

instalação) 

São Joaquim (SC) -5,3°C* (superando os -5,2°C em 

28/07/21) 

Vacaria (RS) -4,0°C* (superando -3,7°C em 20/07/21) 

Inácio Martins (PR) -4,0°C* (superando -0,7°C em 03/03/21) 

 

*indica menor temperatura do ano até então. 

 

 Destaques do dia 30 de julho: 

O amanhecer do dia 30 continuou gelado e, pelo segundo dia consecutivo, com 

cerca de 50 Estações Meteorológicas da rede do INMET registrando temperaturas 

negativas, sendo 40 delas na Região Sul do Brasil. As Figuras 2k e 2l ilustram as 

respectivas anomalias e temperaturas mínimas.  

Além disso, temperaturas negativas também foram registradas em São Paulo e no 

Mato Grosso do Sul, conforme apresentado na Tabela 2. Nas capitais gaúcha, paulista, 

mineira e catarinense, as temperaturas mínimas deste dia (30), foram as menores do ano 

até então: 2,3°C em Porto Alegre (RS); 3,6°C em Interlagos (SP) (menor desde a sua 

instalação em março de 2018) e 4,3°C no Mirante de Santana (SP) (menor em 5 anos e 

segunda menor em 21 anos, ficando atrás somente dos 3,5°C em 2016); 6,3°C na estação 

de Cercadinho (BH) (ficando atrás somente 5,7ºC em 07/07/2019 e 6,1ºC em 04/07/2017) 

e 7,2ºC na Pampulha (BH) (menor valor desde a instalação da estação em 2006, superando 

os 7,3°C em 07/07/2019) e, 4,0°C em Florianópolis. 



Ainda, na Grande São Paulo, também houve novo recorde, pois, a estação 

localizada em Barueri, registrou temperatura mínima de 1,5°C (superando os 1,7°C em 

28/06/2011, estação aberta em março de 2011).  

Já na Região Norte, as menores temperaturas mínimas do dia ocorreram no Parque 

Estadual Chandless (AC) (10,0°C, menor do ano até então), Rio Branco-AC (12,8°C), 

Tarauacá-AC (13,4°C) e Eirunepé-AM (15,1°C). 

As temperaturas máximas apresentaram uma ligeira elevação na Região Sul no 

dia 30 (Figuras 2m e 2n). Por outro lado, na Região Sudeste, os valores ainda foram 

baixos, nas capitais paulista e capixaba, por exemplo, ocorreram as menores temperaturas 

máximas do ano até então: 11,0°C em Interlagos (menor valor desde a instalação da 

estação em 2018) e 13,9°C no Mirante de Santana; e 20,8°C em Vitória (ES). 

 

Tabela 2: Menores temperaturas registradas nas regiões Sul e Sudeste no dia 30/07 às 10 

UTC (07 horas no horário de Brasília). 

Município (UF) Temperatura (°C) 

General Carneiro (PR) -7,3°C 

Major Vieira (SC) -4,8°C 

São Joaquim (SC) -4,7°C 

Monte Verde (MG) -4,5°C (menor valor desde a instalação da 

estação em 2004, superando -3,5°C em 

05/08/2011) 

Serafina Corrêa (RS) -4,2°C 

Rancharia (SP) -4,1°C (menor valor desde a instalação da 

estação em 2006, superando -3,7°C em 

28/06/2011) 

Vacaria (RS) -4,0°C 

Bom Jardim da Serra (SC) 

 

-3,9°C 

Rio Negrinho (SC), União da Vitória e 

Toledo (PR) 

-3,8°C 

Inácio Martins (PR) 

 

-3,7°C 

Rancho Queimado (SC) e Maria da Fé 

(MG) 

-3,6°C 

Curitibanos (SC), Ponta Grossa (PR) e 

Iguatemi (MS) 

-3,3°C 

São José dos Ausentes (RS) -2,9°C 

 

 

 Destaques do dia 31 de julho: 

No dia 31, cerca de dezesseis (16) Estações da rede Meteorológica do INMET 

ainda registraram temperaturas negativas, sendo doze delas na Região Sul e quatro na 



Região Sudeste, conforme listado na Tabela 3. As Figuras 2o e 2p mostram as 

anomalias e as respectivas temperaturas mínimas. 

Quanto às temperaturas máximas (Figura 2r), as menores ainda foram 

registradas na Região Sul, como o valor de 8,8°C em Bom Jardim da Serra (SC) onde, 

pelo quarto dia consecutivo, as máximas ficaram abaixo de 10°C. No entanto, 

observa-se que as anomalias negativas de temperatura (Figura q) mais significativas 

ficaram concentradas no leste da Região Sudeste, sul da Bahia e no oeste e norte da 

Amazônia Legal. Na Região Sudeste, as menores temperaturas máximas foram de 

13,1°C em Itatiaia (RJ) e 15,1°C em Teresópolis (RJ). Já na Região Nordeste, as 

menores temperaturas ocorreram em Piatã (BA) com 16,3°C (declínio de 9,6°C em 

relação ao dia 30; menor máxima do ano até então e a terceira menor desde a 

instalação da estação em 2008, ficando atrás apenas de 15,1°C em 04/07/2017 e 

15,8°C em 06/08/2002 e igualando ao dia 19/07/2020) e em Senhor do Bonfim (BA) 

com 22,0°C (declínio de 5,0°C em relação do dia 30; terceira menor do ano até então).  

 

Tabela 3: Menores temperaturas registradas no dia 31/07 às 10 UTC (07 horas no horário 

de Brasília). 

Município (UF) Temperatura (°C) 

Itatiaia (RJ) -7,0°C 

General Carneiro (PR) -4,5°C 

Serafina Corrêa (RS) -2,7°C 

Rio Negrinho (SC) -2,5°C 

Major Viera (SC) -2,4°C 

Rio do Campo (SC) -1,8°C 

Maria da Fé (MG) -1,6°C 

Caldas e Monte Verde (MG) -1,5°C 

São José dos Ausentes (RS) -1,4°C 

Bom Jardim da Serra (SC) e Colombo (PR) -1,3°C 

Rancho Queimado (SC) -1,2°C 

Vacaria (RS) -1,1°C 

Cerro Azul (PR) -0,9°C 

Caçador (SC) -0,1°C 
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Figura 2 – Anomalias de temperatura máxima e respectivas temperaturas máximas nos dias:  27/07 (a) e (b), 28/07 (e) e (f), 20/07 (i) e 

(j), 30/07 (m) e (n), 31/07 (q) e (r); e anomalias de temperatura mínima e respectivas temperaturas mínimas nos dias: 28/07 (c) e (d), 29/07 (g) 

e (h), 30/07 (k) e (l) e 31/07 (o) e (p). 
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Figura 2- continuação. 

  



Geadas 

Quanto à ocorrência de geadas, as Figuras 3a e 3b ilustram a ampla área com 

reportes e as possíveis ocorrências (a partir das Estações Automáticas do INMET) entre 

os dias 28/07 e até o dia 02/08/2021. Os dados detalhados podem ser acessados em 

https://portal.inmet.gov.br/paginas/geadas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3- Mapas com a ocorrência de geada no período de 28/07 a 02/08/2021 (a) 

estações convencionais e (b) possível ocorrência de geada (estações automáticas). 

 

 

 

 

 

https://portal.inmet.gov.br/paginas/geadas


Observações importantes: 

1. A massa de ar frio do final do mês de julho (3ª do inverno de 2021) foi de maneira 

geral e, até então, a mais intensa de 2021. Mas, conforme previsto pelo SNM, não 

ocasionaria valores extremos de temperatura (inferiores a -10°C); 

2. Os grandes diferenciais deste evento foram: 

(a) A sequência de dias consecutivos com temperaturas negativas (pelo menos quatro 

dias, entre os dias 28 e 31/07 nas áreas de maior altitude); 

(b) As temperaturas negativas registradas em uma ampla área da Região Sul (além dos 

pontos de maior altitude); 

(c) Temperaturas negativas ocorrendo também no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas 

Gerias; 

(d) Temperaturas máximas abaixo de 10°C por pelo menos 5 dias consecutivos (28/07 a 

01/08) nas áreas de maior altitude da Região Sul; 

(e) Queda de neve entre os dias 28 e 29/07 em uma área relativamente mais ampla das 

serras Gaúcha e Catarinense (não ficando restrita somente as áreas de maior altitude) e 

com intensidade moderada (acumulando em algumas cidades); 

(f) Na Região Sudeste foram registradas as menores temperaturas do ano, até então, de 

forma generalizada em todos os estados, inclusive com recordes nas capitais paulista e 

mineira; 

(g) Nas regiões Sudeste e Norte, o sistema ocasionou declínios significativos de 

temperatura e temperaturas negativas no Mato Grosso do Sul, porém, foi menos intenso 

do que a 2ª onda de frio (que atuou entre o final de junho e início de julho); 

(h) Na Região Nordeste, o sistema atingiu com maior intensidade o sul da Bahia, onde 

ocasionou declínio mais significativo nas temperaturas máximas; 

(i) Quanto à formação de geada, devido à ampla área onde as temperaturas ficaram 

inferiores a 5°C por pelo menos 4 dias consecutivos (20/07 a 31/08), principalmente nas 

Regiões Sul e Sudeste, sua intensidade variou de moderada a forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


