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DESTAQUE DO MÊS MAIO 2020

Fonte:g1.globo.com

As frentes frias que atuaram no mês de maio de 2020 foram intensas e provocaram queda
expressiva nas temperaturas, principalmente mínimas, que bateram recordes do ano em
cidades do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Valores recordes de algumas cidades:
Curitiba-PR              2,4°C dia 29/05
Porto Alegre-RS      7°C dia 28/05
Campo Grande-MS 7,1°C dia 25/05
Belo Horizonte-MG 8°C dias 27 e 28/05
Florianópolis-SC      8,4°C dia 27/05
São Paulo-SP            9,6°C dia 29/05
Rio de Janeiro-RJ    10,7°C dia 27/05
Vilhena-RO              11°C dia 24/05
Cuiabá-MT               12°C dia 27/05
Rio Branco-AC        14,3°C dia 25/05.



2. FRENTES
No mês de maio de 2020, quatro sistemas frontais atuaram no Brasil, sendo que três deles
avançaram até o litoral do Nordeste. Estes três sistemas frontais avançaram pelo interior do
continente de forma significativa, o que acarretou em queda expressiva das temperaturas. Muitos
setores do país registraram recordes de temperature minima mais baixa do ano, principalmente
com a atuação dos sistemas 4 e 7.
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3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de maio pode-se observar chuvas acima da média
em alguns pontos da faixa central e oeste do país,
principalmente na primeira quinzena. Este padrão está
associado a passagem de três frentes frias pelo interior do
Brasil. O Nordeste teve a primeira quinzena com chuva
anomalamente negativa, entretanto na segunda quinzena a
presença da frente fria subtropical se deslocando pelo litoral
da BA, contribuiu para chuva pouco acima da média na BA,
inclusive no norte e leste de MG. Além disso, foram
registrados eventos de chuva intensa em pontos do leste do
Nordeste, que refletiram em anomalias positivas na segunda
quinzena.

O centro-sul do país persiste com chuvas abaixo da média na
maior parte, com destaque para a Região Sul, que teve
anomalia positiva no RS mais expressiva. Nota-se que na
segunda quinzena houve anomalia positiva no centro-sul do
RS e parte do PR.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS

Em relação às temperaturas no mês de maio, tem-se que na
primeira quinzena as temperaturas mínimas ficaram acima da
média e as máximas sem grandes variações do Norte ao
Nordeste. Porém a segunda quinzena teve maior destaque nas
anomalias negativas de temperatura tanto nas máximas quanto
nas mínimas, que foi resultado do avanço da massa de ar frio
na retaguarda de duas frentes frias intensas, que favoreceram
recordes de temperatura mais baixa do ano. Os maiores valores
ficaram concentrados entre o Sudeste e o Centro-Oeste. No PA
a anomalia da temperatura máxima na segunda quinzena foi
devido a maior cobertura de nuvens e da chuva.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de maio mostra o
padrão típico de outono, onde há a atuação de uma ampla
circulação anticiclônica sobre a faixa norte do continente.
Este sistema na segunda quinzena teve uma crista
direcionada desde o PA ao RS, apresentando uma
intensificação dos ventos de oeste, que reflete a atuação dos
sistemas frontais mais continentais. Nota-se um cavado
amplificado nas proximidades da BA ao Sudeste,
evidenciando a incursão de ar mais frio para latitudes baixas.
Na primeira quinzena o jato subtropical dominou as latitudes
médias do continente e o jato polar esteve direcionado e
intenso em latitudes mais altas do cone sul sulamericano.



500 hPa

No campo de nível médio para maio, observa-se um cavado
adjacente ao sul e sudeste do Brasil, com maior amplitude na
segunda quinzena, como reflexo do sistema citado em
altitude, que favoreceu chuva acima da média em parte da
BA e de MG, e do avanço das frentes frias.

Observa-se sobre o Pacífico, próximo a costa norte do Chile,
a presença de um cavado, com maior amplitude e mais
próximo do continente na segunda quinzena, evidenciando
também uma intensa anomalia positiva no geopotencial na
costa da Argentina, reflexo da crista de altitude aprofundando
para este nível da troposfera, o que colaborou para a entrada
de ar frio para latitudes médias, onde teve massas de ar frio
continental estabelecidas nesse período.



850 hPa

No campo de 850 hPa para maio, nota-se o reflexo da
atividade frontal onde evidencia-se anomalia positiva do
vento meridional para áreas desde o Paraguai ao sul da
Colômbia e oeste do AM, com maior influência da
circulação anticiclônica no continente na segunda
quinzena do que na primeira, quando os sistemas frontais
atuaram de forma mais continental. Este padrão refletiu
em queda de temperatura em parte do interior do Brasil.

Na primeira quinzena o anticiclone está posicionado mais
para leste e as anomalias positivas estão mais à leste do
continente pelo Atlântico, refletindo na atividade dos
sistemas de forma mais oceânica, embora uma frente fria
tenha avançado pelo interior neste período. Na segunda
quinzena notam-se anomalias negativas do vento
meridional embebidas num cavado nas proximidades do
leste da Região Nordeste do Brasil, que refletiram em
anomalia positiva de chuva em parte desse setor do país,
intensificando a convergência de umidade.



Superfície

No campo de superfície para maio nota-se também o reflexo da
atuação dos sistemas frontais, posicionado para o interior do
continente na primeira quinzena e para latitudes baixas de
forma oceânica na segunda quinzena.

Na segunda quinzena, observa-se anomalia positiva intensa no
campo de PNM entre o Uruguai e a Argentina, evidenciando a
presença de ar frio das altas pressões pós-frontais, que de
certa forma se estabeleceu continental para latitudes médias e
bem intenso.


