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DESTAQUE DO MÊS JUNHO 2020

Fonte:g1.globo.com

No decorrer do dia 30 um ciclone extratropical se formou entre o Paraguai, RS e leste da Argentina

com intensificação maior do 24 hPa em 24 horas, o que o caracterizou como explosivo. Este sistema

por se formar e se intensificar muito rápido sobre o continente, teve seus efeitos sentidos de forma

expressiva principalmente em áreas do RS, onde a chuva acumulada superou os 100 mm em 24

horas, ficando acima da média mensal em alguns pontos. Além disso, rajadas de vento acima dos

100 Km/h foram registradas. Com o deslocamento do ciclone no dia seguinte, os ventos fortes

também atuaram em áreas do leste de SC e até em parte do litoral do Sudeste. A frente fria

associada ao ciclone favoreceu temporais em em forma de linha em pontos do PR e de SC, onde

foram observados impactos severos.

Em São Sebastião do Caí-RS. Fonte: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br

Porto Alegre-RS. Fonte:

https://gauchazh.clicrbs.com.br

Igreja destelhada em Vacaria-RS. Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/



FRENTES
No mês de junho, sete frentes frias avançaram pelo Brasil, quatro na 

primeira quinzena e três na segunda. A maioria destes sistemas avançou pelo interior do Brasil, 

porém atuaram de forma fraca e rápida.  



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

No mês de junho pode-se observar chuvas acima da média
em pontos do centro-sul do país, inclusive em parte de SP,
devido ao aumento da frequência de frentes frias

principalmente. Chuva acima da média também em áreas do
norte e oeste da Região Norte do Brasil, principalmente na

primeira quinzena. Em pontos mais isolados do leste do
Nordeste persiste com chuva acima da média, devido a

eventos de chuva expressiva, mas pontual, pois na maior
parte da Região a chuva se apresenta abaixo da média. No

sul da BA o padrão de chuva acima da média é mais
generalizado na segunda quinzena, devido a atuação de

frentes frias com características subtropicais.

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

esta época do ano.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Em relação às temperaturas no mês de junho, 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 última frente fria que atuou em junho, associada
a ciclogênese explosiva foi mais intensa, porém a queda

de temperatura foi sentida nos primeiros dias de julho,
onde se registraram recordes de temperatura mais baixa

do ano em cidades do Sul principalmente.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

A circulação do campo de altitude no mês de junho 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 amplificado entre o leste do Brasil
e o Atlântico adjacente, reflexo dos sistemas frontais

oceânicos nesta latitude, já com características subtropicais.
A atuação média do jato, com a intensificação dos ventos de

oeste, ocorre ao sul de 30°S, evidenciando os sistemas
frontais mais intensos nesta faixa, embora tenha ocorrido

episódios de atividade frontal mais ao norte, porém de forma
mais rápida.



500 hPa

O campo de 500 hPa do mês de junho 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, embora

tenha ocorrido atividade frontal em alguns dias. Este padrão
de anticiclônico favorece o tempo mais seco na faixa central

do Brasil. Na segunda quinzena nota-se a atuação de um
cavado, acompanhado de anomalias negativas de

geopotencial sobre o centro-sul do continente, reflexo do
cavado mais significativo, que favoreceu a ciclogênese

explosiva. Este padrão favoreceu a atuação da crista mais a
leste, sobre o oceano Atlântico e mais enfraquecida.



850 hPa No campo de 850 hPa para junho, 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, 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 acima da média. No

leste do Nordeste, este escoamento também favorece
eventos de chuva significativa mais isolados.

Sobre o centro e sul do país, a ASAS favorece ventos de

norte/nordeste, também típico para a época do ano, o que
favorece tempo mais seco e reflete o campo de

precipitação abaixo da média. Além disso, com ventos de
norte, o campo de temperatura reflete com anomalias
positivas no geral.

Na segunda quinzena, o ASAS está posicionado um

pouco mais para leste, devido a presença de um cavado
médio e anomalias positivas do vento meridional, ou seja,

ventos de sul, que refletem o cavado que deu origem à
ciclogênese explosiva.



Superfície

No campo de superfície para junho 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. Já na
segunda quinzena, a ASAS se afasta mais do continente e

nota-se um cavado médio, acompanhado de anomalias
negativas de pressão, que reflete o cavado mais intenso no fim

do mês, que deu origem à ciclogênese explosiva.


