
SÍNTESE SINÓTICA
JUNHO 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



DESTAQUE DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Onda de frio entre os dias 28 e 30, associada à passagem de um sistema frontal, seguida pelo 
avanço de um cavado secundário, o qual reforçou o ar frio, em conjunto com ventos úmidos em 
baixos níveis provocou chuva congelada, neve, e temperaturas mínimas negativas em cidades das 
Serras gaúcha e catarinense. Em Bom Jardim da Serra e Urubici a mínima foi de -7,5ºC no dia 28. 
Fonte: INMET. Esta frente fria avançou para as Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país, 
onde muitas cidades registraram recordes de temperatura.

Fonte:g1.globo.com



SISTEMAS FRONTAIS
No mês de junho de 2021, oito sistemas frontais atuaram no Brasil. Até o dia 10 nenhum sistema significativo atuou,
porém após este dia, os sistemas de número 3,4 e 8 avançaram pelo interior do país. Os sistemas de número 3 e 8
avançaram até a Região Norte do Brasil e estiveram associados as duas ondas de frio mais importantes do ano até
o momento.



3. ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO

Nas figuras de anomalias de precipitação para
junho, as chuvas acima da média se mantém em
áreas do norte e oeste da Região Norte do Brasil.
Além disso, notam-se chuvas acima da média em
boa parte do Sul do Brasil na segunda quinzena,
chuvas pontuais acima da média no Nordeste e
chuvas acima da média em áreas do interior do
Brasil. As chuvas em áreas do interior do país,
assim como no mês anterior, ficaram
concentradas em poucos dias do mês e com
valores pouco expressivos, mas refletiram com
pontos positivos pois a média para junho é baixa.
Destaque para o leste do Nordeste, onde se
observam chuvas abaixo da média no mês que
contempla sua estação chuvosa.



4. ANOMALIAS DE TEMPERATURAS
Nas figuras de temperatura mínima notam-se
valores acima da média em boa parte do país,
devido a maior parte do período sem atividade
frontal e ao escoamento em baixos níveis. Na
segunda quinzena, observa-se uma mudança no
padrão, com valores abaixo da média nos
setores oeste, centro e sul, como reflexo
principalmente dos sistemas frontais. Já entre
parte do Nordeste e no TO as temperaturas
mínimas abaixo da média estão mais associadas
à atuação de um anticiclone na camada média,
que favorece a perda radiativa noturna.

As temperaturas máximas se apresentam de
forma similar às temperaturas mínimas, com
valores acima da média em grande parte do país
na primeira quinzena, associados à falta de
chuva e à circulação em baixos níveis. Exceto
em parte do setor sudoeste da Região Norte, os
valores são abaixo da média, associados à
circulação em baixos níveis. Na segunda
quinzena, nota-se o reflexo da atividade dos
sistemas frontais significativos, com valores de
anomalia negativa mais expressivos em áreas
do oeste, centro e sul do Brasil.



5. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA
250 hPa

Na análise do campo de altitude de junho,
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. Este padrão reflete a
atuação dos sistemas frontais de forma mais
significativa na segunda quinzena do mês.
Nota-se um escoamento difluente em parte
da faixa norte do país, que inclui áreas do
Norte e do Nordeste do país, onde se
registraram chuvas acima da média. Observa-
se a atuação do Jato Polar principal em
latitudes mais altas, ao sul de 30°S no
oceano Pacífico e ao sul de 40°S no sul do
continente e oceano Atlântico.



500 hPa
No campo de anomalia de geopotencial
para o mês de junho, nota-se na primeira
quinzena, o predomínio de anomalias
positivas de geopotencial, associadas aos
Anticiclones Subtropicais mais intensos.
Com isto, tem-se um cinturão de
anticiclones em torno de 30°S, o que pode
associar com as chuvas abaixo da média no
centro e sul do país. Por outro lado, nota-se
um cavado médio de onda mais curta em
parte do interior do país, o qual reflete a
passagem de ondas que favoreceram
chuvas acima da média. Na segunda
quinzena, anomalias de geopotencial
positivas e atuação de uma crista
posicionada em latitudes mais altas, e a
oeste anomalias negativas de geopotencial,
associadas ao padrão de onda vinda do
Pacífico. Já no centro e sul do Brasil nota-
se uma inversão do padrão, com
predominância de cavados e anomalias
negativas de geopotencial, que refletem a
atividade mais significativa dos sistemas
frontais, que favoreceram além de chuvas
no Sul do Brasil, também queda de
temperatura em boa parte do país.



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). Na faixa norte do
país, nota-se durante todo o mês, escoamento
de leste/sudeste, associado às chuvas acima da
média em parte do Norte do Brasil e com
temperaturas abaixo da média. Em parte do
centrossul do país, a circulação favoreceu ventos
de norte e temperaturas máximas acima da
média na primeira quinzena. Na segunda
quinzena do mês, nota-se circulação ciclônica e
ventos de sul, que refletem a atividade frontal
mais significativa, associada às chuvas acima da
média no Sul do Brasil e temperaturas abaixo da
média em boa parte do país.



Superfície
No campo de pressão e anomalia de
pressão ao nível médio de junho, notam-
se as Altas Pressões Subtropicais mais
intensas, principalmente na primeira
quinzena do mês. Na segunda quinzena,
o ASAS fica ainda mais intenso e mais ao
sul de sua posição média, o que reflete
sua característica de bloqueio em alguns
períodos. Na primeira quinzena, nota-se
um cavado médio sobre o Atlântico em
direção ao RS, que reflete os sistemas
frontais mais oceânicos, pelo menos até o
dia 10 do mês. Embebido nesta ASAS na
segunda quinzena, nota-se cavado
invertido médio, que reflete a atuação dos
sistemas frontais. Sobre o Pacífico, nota-
se baixa pressão, acompanhada de
anomalias negativas significativas.


