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DESTAQUE DO MÊS ABRIL 2020

Fonte:g1.globo.com

Fonte:www.correio24horas.com.br/

O mês de abril de 2020 foi marcado por episódios de chuva intensa na cidade de
Salvador-BA, que provocou transtornos à população, como deslizamentos de terra, queda

de árvores e alagamentos. O volume de chuva registrado em todo o mês foi de 545,5 mm,
quando a climatologia é de aproximadamente 300 mm. O mês de abril de 2020 foi o

segundo abril mais chuvoso dos últimos 30 anos.

Os maiores acumulados foram registrados nos dias:

27/04 – 91,5 mm;

06/04 – 75 mm;
e 21 – 62,6 mm.

Fonte:atardeuol.com.br



2. FRENTES
No mês de abril de 2020, seis sistemas frontais atuaram no Brasil. Os sistemas 1 e 3 avançaram

até a BA, o sistema 5 avançou até o RJ e os demais atuaram até a Região Sul na segunda

quinzena. Ainda em abril, foi observado um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul

(ZCAS), na primeira quinzena.
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3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de abril, mês que abrange a estação de transição,
pode-se observar chuvas acima da média em alguns pontos
da faixa central do país, principalmente na primeira quinzena.

Este padrão está associado a um episódio de ZCAS, que
ainda foi registrado. Já na segunda quinzena, o padrão se

inverte em boa parte, com tempo mais seco e chuvas abaixo
da média, exceto entre o MT, GO e TO.

O centro-sul do país persiste com chuvas abaixo da média na
maior parte, com destaque para a Região Sul, que sofre com

período de estiagem.
Já nas Regiões Norte e Nordeste, no geral, notam-se chuvas

acima da média, como típico pra época do ano na maioria dos
setores. Na primeira quinzena as chuvas se concentraram

mais nos setores sul e oeste do Norte e Nordeste. Já na
segunda quinzena, as chuvas acima da média ficaram mais

concentradas nos setores norte e leste.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Em relação às temperaturas no mês de abril, tem-se que na
primeira quinzena, na faixa central do país, região de atuação
da ZCAS, as temperaturas mínimas ficaram acima da média e

as máximas sem grandes variações, devido as chuvas acima da
média neste setor. Já no centro-sul do país e também em parte

do leste do Sudeste, as temperaturas abaixo da média se
devem à atuação dos sistemas frontais, que na primeira

quinzena avançaram até latitudes menores. Também na
primeira quinzena, as temperaturas máximas e mínimas no

setor leste do Nordeste estiveram acima da média, devido as
chuvas abaixo da média.

Na segunda quinzena, as temperaturas tanto máximas, quanto
mínimas nos setores centro e sudeste do Brasil ficaram abaixo

da média, principalmente devido à circulação em baixos níveis.
No centro-sul do país, as temperaturas mínimas ficaram abaixo

da média, devido à falta de chuva. Já as máximas ficaram
dentro na média ou acima da média, devido além da falta de
chuvas, também ao padrão de circulação em baixos níveis, que

favoreceu advecção quente. No leste do Nordeste, na segunda
quinzena, as temperaturas mínimas ficaram acima da média e

as máximas levemente abaixo da média, associadas às chuvas
acima da média neste período.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de abril mostra a
atuação de uma ampla circulação anticiclônica sobre a faixa
norte do continente, centrada mais para o setor leste. Este

sistema, de certa forma e em alguns episódios, contribuiu
para as chuvas acima da média em parte do interior do

Nordeste, TO, MT e GO, principalmente na primeira
quinzena. Na segunda quinzena, observa-se um cavado

médio com eixo entre TO, GO e MG, com uma intensificação
dos ventos de oeste, que contribuíram para a chuva acima da

média em áreas de sua vanguarda.
Na primeira quinzena observa-se um cavado médio mais ao

sul e menos amplificado, mas também com uma
intensificação dos ventos de oeste, que reflete a atuação dos

sistemas frontais mais continentais.



500 hPa

No campo de nível médio para abril, observa-se um cavado
médio entre o Sudeste do Brasil e o oceano Atlântico
adjacente, sendo na segunda quinzena mais para o interior

do continente, como reflexo do sistema citado em altitude,
que favoreceu chuvas acima da média em parte do interior

nordestino. Já entre o Sudeste e o Atlântico, o cavado médio
representa a atividade frontal, pelo interior do continente na

primeira quinzena e mais oceânica na segunda quinzena.
Observa-se parte de um padrão de bloqueio sobre o Pacífico,

com anomalia negativa de geopotencial e amplo cavado à
leste e anomalia positiva de geopotencial e crista a oeste.

Este padrão de bloqueio influencia em maior atividade da
região ciclogenética entre o RS, Uruguai e norte da

Argentina, o que colaborou para o aumento da quantidade de
frentes frias no mês de abril em relação aos meses

anteriores.



850 hPa

No campo de 850 hPa para abril, nota-se o reflexo da
atividade frontal. Na primeira quinzena, nota-se a
circulação anticiclônica sobre o interior do continente,

centrada sobre a Argentina, associada a anomalias
positivas do vento meridional, o que corresponde a ventos

de sul até o sul e oeste da Região Norte do Brasil, quando
os sistemas frontais atuaram de forma mais continental.

Este padrão refletiu em queda de temperatura em parte
do interior do Brasil.

Já na segunda quinzena o anticiclone está posicionado
mais para leste e as anomalias positivas do vento

meridional se encontram mais na faixa leste do país,
refletindo na atividade dos sistemas de forma mais

oceânica. Neste mesmo período, também se notam
anomalias positivas do vento meridional, que refletiram

em chuvas acima da média em parte do leste do
Nordeste.



Superfície

No campo de superfície para abril nota-se também o reflexo da
atuação dos sistemas frontais, posicionado para o interior do
continente na primeira quinzena e na costa leste na segunda

quinzena.
Na segunda quinzena, observa-se um cavamento embebido na

circulação da ASAS, que justifica anomalias positivas do vento
meridional em 850 hPa sobre o leste do Nordeste, que

contribuiu para as chuvas acima da média.


