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DESTAQUE DO MÊS JULHO 2020

No final do mês o avanço de uma frente fria causou volumes 
expressivos de chuva em áreas do litoral de SP, sul do RJ e leste do 
ES. No litoral de SP os acumulados em Caraguatatuba e Ubatuba 
superam os 150 mm em algumas estações. No município de 
Monguagua foram registrados alagamentos. No sul do RJ os volumes 
acumulados ultrapassaram os 100 mm. No ES a chegada da frente 
fria causou chuva intensa com volumes que ultrapassaram os 160 
mm em algums municípios. Houve registro de alagamentos e queda 
de barreiras em rodovias entre o sul do estado e a região 
metropolitana de Vitória. 



FRENTES
No mês de julho sete frentes frias avançaram pelo Brasil, três na 
primeira quinzena, sendo mais uma do mês anterior logo no início do mês que avançou para o 
Sudeste, e duas na segunda. A maioria destes sistemas avançou pelo interior do Brasil, 
porém atuaram com pouca chuva.  



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de julho pode-se observar chuva abaixo da média 
em grande parte do país, especialmente em áreas do 
centro-sul e do leste do Nordeste. Entretanto, no norte do 
RS e no sul de SC a anomalia foi positiva, especialmente 
na primeira quinzena com a presença dos sistemas 
frontais mais expressivos. Em parte do Norte houve 
anomalia positiva, principalmente no AM, mas negativa 
entre RO e o PA e grande parte do AP e de RR

Na grande faixa central do Brasil a precipitação encontra-
se em sua maioria dentro da climatologia ou levemente 
abaixo da média, onde as chuvas são tipicamente mais 
escassas nesta época do ano.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Em relação às temperaturas no mês de julho, tem-se 
que as temperaturas mínimas e máximas ficaram 
acima da média em boa parte do país, exceto entre o 
RS e SC na primeira quinzena, devido às chuvas 
acima da média e também atividade frontal e na 
segunda quinzena entre MG, GO, parte da BA e ES. 
Apesar do aumento das frentes frias, estas não foram 
intensas e também não avançaram para áreas do 
interior do país de forma significativa, o que refletiu 
em temperaturas acima da média. A primeira frente 
fria do mês, ainda reflexo da última do mês de junho, 
foi mais intensa a massa de ar frio, onde as 
temperaturas mais baixas do ano foram registradas 
em cidades do Sul, principalmente.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de julho 
mostra o padrão típico de inverno, onde há a atuação de 
uma ampla circulação anticiclônica sobre a faixa norte 
do continente. Nota-se um cavado médio em parte do 
Sudeste e TO, responsável por bloqueio atmosférico, 
que foi mais amplificado na segunda quinzena, o que de 
certa forma influenciou nas temperaturas mais elevadas. 
Nesse caso os jatos ficaram mais a sul de 
32°S,evidenciando os sistemas frontais mais intensos 
nesta faixa, embora tenha ocorrido episódios de 
atividade frontal mais ao norte, porém de forma mais 
rápida e fraca. 



500 hPa

O campo de 500 hPa do mês de julho mostra o 
predomínio de uma crista sobre o centro-sul do Brasil 
tomando parte também da Argentina, Paraguai e 
Uruguai, acompanhada de anomalia positiva de 
geopotencial. Este foi o padrão que prevaleceu 
principalmente na primeira quinzena. Na segunda 
quinzena a circulação mudou com a presença de cavado 
no norte da Argentina e forte anomalia positiva de 
geopotencial deslocada para o Atlântico e à leste do Sul 
do Brasil. Este padrão anticiclônico favorece o tempo 
mais seco na faixa central do Brasil. No Pacífico, nas 
proximidades de costa do Chile, a circulação apresenta 
um amplo cavado, mais dominante no sul do continente 
na segunda quinzena. Esse padrão influenciou o tempo 
com fraca intensidade das massas de ar frio, 
bloqueando as mesmas para latitudes altas do 
continente.



850 hPa No campo de 850 hPa para julho, nota-se a atuação do 
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) sobre 
boa parte do Brasil. Este sistema está posicionado 
mais para o interior do continente, principalmente na 
primeira quinzena onde está mais intenso entre o 
Paraguai e leste da Argentina, comum para esta época 
do ano, e favorece ventos de leste/sudeste para o 
centro-norte do país. Este escoamento converge para 
áreas do Norte do Brasil, o que contribui para a chuva 
pouco acima da média. No leste do Nordeste, este 
escoamento também favorece eventos de chuva mais 
isolados. 

Na segunda quinzena, o ASAS está posicionado um 
pouco mais para leste, devido a presença de um 
cavado e anomalias positivas do vento meridional na 
Argentina, ou seja, ventos de sul, que refletem a 
passagem de poucos sistemas frontais pelo Brasil. 
Nesse período os ventos de noroeste estão 
direcionados para o Sudeste do Brasil, evidenciando 
temperaturas mais elevadas entre essa Região e o 
Centro-Oeste.



Superfície

No campo de superfície para julho nota-se também o 
reflexo da atuação da ASAS sobre o continente, na 
primeira quinzena mais intensa e mais ao sul, refletindo 
sua característica de bloqueio e relacionado com as 
chuvas abaixo da média. Na segunda quinzena, a ASAS se 
afasta mais do continente com anomalia positiva 
significativa no campo de PNM, e nota-se que na primeira 
quinzena houve o aprofundamento da circulação ciclônica 
de níveis médios para a superfície, nesse caso, está 
presente uma baixa pressão na costa do Chile e oceano 
adjacente no campo médio quinzenal, que contribuiu para 
direcionar os sistemas frontais para latitudes mais ao sul 
do Brasil. No sul do continente, entretanto, a circulação 
apresentou forte anomalia positiva de pressão. Na 
segunda quinzena, o domínio foi de ampla circulação de 
baixa pressão com forte anomalia negativa no sul do 
continente. 
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