
SÍNTESE SINÓTICA
MAIO DE 2021

Grupo de Previsão de Tempo
CPTEC/INPE



1. DESTAQUE DO MÊS

2. SISTEMAS FRONTAIS

3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

4. ANOMALIAS DE TEMPERATURA

5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA



Superfície

DESTAQUE DO MÊS DE MAIO DE 2021
No dia 28, áreas de instabilidade, associadas a chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo atingiram diversas
cidades de SC. Na cidade de Campos Novos houve a formação de uma supercélula tornádica, onde se registrou uma
rajada de vento de 123 Km/h e acarretou em danos severos, como destelhamentos de casas, danificações em
estruturas de metal e tombamento de caminhões. A prefeitura decretou situação de emergência. Fonte:Defesa Civil de
SC. A seguir alguns registros fotográficos dos impactos e a análise sinótica do evento. Uma combinação de fatores do
ponto de vista sinótico foram responsáveis pela formação das áreas de instabilidade. Em baixos níveis a aproximação
de uma frente fria, que atuou como forçante, e o intenso escoamento de norte contribuíram para promover o
levantamento da massa de ar quente e úmida. Em médios níveis o fluxo perturbado e baroclínico e em altitude a saída
polar do Jato Subtropical provocou a divergência de massa e reforçou a convergência em baixos níveis.

Fonte:cnnbrasil

Fonte:g1.globo.com
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SISTEMAS FRONTAIS
No mês de maio de 2021, cinco sistemas frontais avançaram pelo Brasil, dois sistemas na primeira quinzena
avançaram até o litoral sul da BA e rapidamente pelo interior. Na segunda quinzena, dois sistemas avançaram até a
Região Sudeste do Brasil e pelo interior do país. A frente fria de número quatro favoreceu queda de temperatura
mais significativa. O sistema frontal de número 5 atuou apenas no extremo sul do RS e o de número seis avançou
até o Sudeste pelo litoral e pelo interior atuou na Região Sul do Brasil.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
maio, observam-se chuvas acima da média em
áreas da faixa norte, centro e sul do país. Nas
demais áreas, a precipitação ficou abaixo da
média. As chuvas mais significativas, com
maiores volumes, ocorreram em parte das
Regiões Norte e na primeira quinzena do mês na
Região Nordeste. No centro do país, as anomalias
positivas, principalmente na 2ª quinzena entre
MS, GO e sul de MT refletem as chuvas
registradas nos dias 23 e 24 principalmente. Já no
Sul do país, pontos com chuvas acima da média
são verificados principalmente na segunda
quinzena em parte do RS, associados a
passagem de sistemas frontais e do norte do PR,
associados a cavados de onda curta após a
passagem de frente fria. Importante ressaltar que
a média climatológica de toda a faixa central do
país é baixa e os valores de anomalia positiva em
parte deste setor não correspondem a valores
extremos.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura mínima notam-se
valores acima da média em áreas do Norte do
Brasil e em áreas de MS, PR e MG. Valores
abaixo da média são verificados entre o centro e
leste do país, associados principalmente à perda
radiativa, com valores mais expressivos na
segunda quinzena. Valores abaixo da média
também são verificados desde o AC, passando
pelo MT até parte do centro-sul do país,
relacionados com a atuação das frentes frias,
mais intensa na segunda quinzena e em parte
do Norte e Centro do país relacionado também à
circulação.

Já as temperaturas máximas, sobre o Nordeste
estiveram abaixo da média na primeira quinzena
e acima da média na segunda, associada ao
comportamento da precipitação. Em parte do
centro e leste do país o comportamento similar
ao da Região Nordeste, porém devido à
circulação em baixos níveis e chuva abaixo da
média. Sobre parte do Norte do Brasil, MT e no
centrossul as temperaturas máximas refletem a
atuação das frentes frias e o escoamento em
baixos níveis.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de maio,
nota-se uma intensificação dos ventos de
oeste da primeira para a segunda quinzena
em parte do centro e sul do Brasil e no
oceano Atlântico. Apesar disso, é possível
notar o jato também na primeira quinzena.
Este padrão reflete a atuação dos sistemas
frontais, que atuou de forma mais significativa
pelo interior do continente na segunda
quinzena. É possível notar um escoamento
difluente em parte da faixa norte do país, que
inclui áreas do Norte e do Nordeste do país
na primeira quinzena, relacionado com as
chuvas acima da média em parte destes
setores. Já na segunda quinzena, este
padrão atua principalmente no Norte do país,
onde se mantiveram as chuvas acima da
média. Observa-se uma inversão no
posicionamento dos jatos mais intensos da
primeira quinzena (mais ao sul) para a
segunda quinzena (mais ao norte).



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de maio, nota-se na primeira
quinzena o predomínio de anomalias
positivas, associadas a presença de uma
crista média no centro-sul do país. Este
padrão de circulação favoreceu as chuvas
abaixo da média. Observam-se cavados
médios nos oceanos e no Atlântico reflete a
atuação dos sistemas frontais mais
marítimos, embora tenha se registrado a
entrada pelo interior do continente, mas de
forma rápida e fraca. Na segunda quinzena,
o padrão se modifica, com a presença de
um cavado médio e anomalias negativas
entre o centrossul do Brasil e Atlântico, que
reflete a atuação mais significativa dos
sistemas frontais, mas também a passagem
de cavados de onda mais curta, que fizeram
diferença ao produzir precipitação em parte
do interior do país. Na primeira quinzena
observa-se um cinturão de anomalias
positivas entre 40°S e 60°S
aproximadamente e ao sul anomalias
negativas. Na segunda quinzena este
padrão se inverte e as anomalias positivas
se encontram ao sul de 60°S e as
anomalias negativas mais ao norte.



850 hPa
As figuras do campo de 850 hPa mostram as
linhas de corrente em baixos níveis e a anomalia
do vento meridional (norte-sul). Nota-se na
primeira quinzena o predomínio de uma
circulação anticiclônica centrada sobre o
centrossul do país. Este sistema favorece ventos
de sudeste em áreas do centro, norte e leste do
Brasil. Este padrão está relacionado em parte
com temperaturas abaixo da média em áreas da
porção sul do Norte do país, centro e leste. Além
disso, este padrão, com ventos de sul mais
intensificados estão associados aos pontos de
chuva acima da média em parte do leste do
Nordeste e também em parte do Norte do Brasil,
onde este escoamento é confluente. Já em parte
do centrossul do país, a circulação favoreceu
ventos de norte e temperaturas máximas acima
da média. Na segunda quinzena do mês, o
anticiclone se centrou mais ao norte, gerando
mais subsidência em parte do centro e leste do
país. Em parte do centrossul do país
predominaram ventos de sul, acompanhado de
cavado médio, o que reflete as chuvas acima da
média em pontos do RS e as temperaturas
abaixo da média em alguns pontos. Em parte de
MS, SP e PR predominaram ventos de norte,
onde as temperaturas máximas ficaram acima da
média.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de
pressão ao nível do mar de maio, nota-se
a Alta Pressão do Pacífico Sul (ASPS)
mais intensa do que a normal em ambas
as quinzenas. Observa-se na primeira
quinzena, a atuação de um anticiclone,
acompanhado de anomalias positivas de
PNM sobre o centrossul do país, como
reflexo dos níveis de 500 hPa e 850 hPa.
Este sistema reflete a atuação do
anticiclone que favoreceu a chuva abaixo
da média. No Atlântico observam-se
cavados médios, acompanhados de
anomalias negativas de PNM, que
refletem os sistemas frontais mais
marítimos. Na segunda quinzena observa-
se um centro de baixa pressão médio
sobre o Atlântico, estendendo um cavado
para noroeste em direção ao centrossul
do Brasil e acompanhado de anomalias
negativas de PNM, que reflete a
intensificação dos sistemas frontais neste
período. Da primeira para a segunda
quinzena observa-se o padrão similar dos
níveis médios, com uma inversão do
posicionamento dos cinturões de altas e
baixas pressões, que acompanham a
atuação do jatos em altitude.


