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Durante o mês de abril e nas primeiras semanas de maio, observou-se que 
as  águas  superficiais  do  Oceano  Pacífico  leste  se  mantiveram  mais 
aquecidas que o normal, principalmente nas proximidades da costa oeste 
da América do Sul  desde o sul  do Chile até a Colômbia.  Nesta região, 
foram observadas anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 
da ordem de 0,5°C a até 3°C. No Oceano Pacífico equatorial central, as 
águas superficiais evoluíram para condições de neutralidade no mês de 
abril e levemente aquecidas nas primeiras semanas de maio (anomalias 
positivas  da  ordem de  0,5°C).  Observou-se  nessa  região  do  Pacífico  a 
diminuição das anomalias negativas de TSM em comparação com o mês 
de  março,  sendo  ainda  observadas  regiões  tanto  no  Oceano  Pacífico 
equatorial  norte  quanto  no  Pacífico  equatorial  sul,  com  anomalias 
negativas  da  ordem  de  -0,5°C.  Este  padrão  é  condizente  com  o 
decaimento do fenômeno La Niña, que vem sendo observado desde o mês 
de fevereiro de 2012. 

Em  camadas  subsuperficiais,  observou-se  uma  região  de  águas 
anomalamente  aquecidas  no  setor  leste  do  Oceano  Pacífico,  nas 
proximidades da superfície (profundidade de aproximadamente 50 m), e 
um núcleo de águas anomalamente aquecidas no Oceano Pacífico Oeste. 
Este  núcleo  de  águas  quentes,  que  se  encontra  em  camadas  mais 
profundas do Oceano, entre 50 m e 250 m de profundidade, estendendo-
se até o Oceano Pacífico central, uniu-se com as águas mais quentes no 
Oceano Pacífico leste no início do mês de maio. Ressalta-se que em abril 
ainda foram identificados alguns padrões característicos remanescentes 
do fenômeno La Niña nos campos de circulação atmosférica sobre a região 
do Oceano Pacífico oeste. 



No  Oceano  Atlântico  tropical,  verificou-se  o  predomínio  de  anomalias 
negativas  de  TSM da  ordem de 0,5°C,  localizadas  próximo  à  costa  da 
Região Nordeste do Brasil e à costa do continente africano. Por outro lado, 
em latitudes médias, entre a faixa latitudinal de 30°S a 40°S, persistem 
águas  mais  quentes  que o  normal,  formando um padrão  de  dipolo  no 
campo de anomalias de TSM do Atlântico Sul. Este padrão vem persistindo 
desde pelo menos janeiro de 2012. 

De  acordo  com  os  modelos  de  previsão  climática  (acoplado  Oceano-
Atmosfera  do  National  Centers  for  Environmental  Prediction/National 
Oceanic  and  Atmospheric  Administration  -  NCEP/NOAA,  modelos 
estatísticos e dinâmicos compilados pelo International Research Institute - 
IRI/EUA,  e  modelo  acoplado do CPTEC),  a  previsão é de que as  águas 
superficiais do Oceano Pacífico tropical apresentem um padrão próximo a 
normalidade durante os meses de julho a agosto de 2012, indicativo da 
fase  neutra  do  fenômeno  El  Niño-Oscilação  Sul,  com  uma  possível 
evolução de aquecimento característico de um episódio de El Niño durante 
o segundo semestre de 2012. 

Com base neste contexto, foi elaborada a previsão climática por consenso 
para o trimestre de junho a agosto (JJA) de 2012, que considerou uma 
distribuição  de 25% de probabilidade de ocorrência  de precipitação na 
categoria  acima  da  normal  climatológica,  40%  de  probabilidade  de 
ocorrência de precipitação na categoria dentro da normal climatológica e 
35% de probabilidade de ocorrência de precipitação na categoria abaixo 
da normal climatológica para uma faixa da Região Norte do Brasil  que 
compreende o norte dos Estados do Amazonas e Pará e o sul dos Estados 
do Amapá e Roraima. Esta previsão é indicada pelo modelo acoplado e 
atmosférico  do  CPTEC,  modelo  do  projeto  EURO-BRazilian  Initiative  for 
Improving South American  Seasonal Forecasts (EUROBRISA) proveniente 
do  Météo-France (MFS), modelo regional Eta do CPTEC e em parte pelo 
modelo  estatístico/estocástico  do  Instituto  Nacional  de  Meteorologia 
(INMET).

Para o extremo norte da Região Norte do Brasil, que compreende grande 
parte dos Estados do Amapá e Rorama e também o noroeste do Pará, a 
previsão  de  consenso  indica  35%  de  probabilidade  de  ocorrência  de 
precipitação  na  categoria  acima  da  normal  climatológica,  40%  de 
probabilidade de ocorrência de precipitação na categoria dentro da normal 
climatológica e 25% de probabilidade de ocorrência de precipitação na 
categoria abaixo da normal climatológica. Esta previsão é indicada pelo 
modelos  atmosférico  global  e  modelo  regional  Eta  do CPTEC e modelo 
estatístico/estocástico do INMET.



Para  a  faixa  leste  da  Região  Nordeste,  a  previsão  de  consenso  indica 
maior probabilidade de ocorrência de chuva entre as categorias normal e 
abaixo da normal (40% e 35%, respectivamente) e 25% de probabilidade 
de ocorrência de chuva na categoria acima da normal climatológica. Esta 
tendência foi indicada pelos modelos atmosféricos do CPTEC que utilizam 
como condição de contorno as anomalias de TSM previstas pelo modelo 
acoplado  do  NCEP,  pelos  modelos  do  projeto  EUROBRISA  [modelos 
acoplados do CPTEC, MFS,  European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts (ECMWF)] e em parte pelo modelo integrado do mesmo projeto. 
As  atuais  condições  de  temperaturas  ligeramente  frias  no  Atlântico 
equatorial  sul  são  desfavoráveis  ao  desenvolvimento  de  distúrbios 
ondulatórios de leste que poderiam favorecer as condições de chuva para 
o leste da região nordeste, e portanto corroboram com essas previsões. 
Para a região do semi-árido nordestino que inclui o sul do Maranhão, sul 
do Piauí, sul do Ceará, oeste do rio Grande Norte, oeste da Paraíba, oeste 
de Pernambuco, e centro-oeste da Bahia, em função do estabelecimento 
do período climatológico da estação seca, as expectativas de chuvas são 
reduzidas  para  o  trimestre  JJA,  devendo  ser  mantidas  condições  de 
estiagem.

Devido  ao  indicativo  dado  pelas  previsões  do  projeto  EUROBRISA 
(integrado,  UK-Met  Office,  MFS,  e  empírico),  definiu-se  uma  área  de 
previsão de consenso que comprende parte das Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, abrangendo o norte do Estado do Paraná, o Estado de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul dos Estados do Mato Grosso, Goiás e 
Minas  Gerais.  Nesta  área,  a  previsão  de  consenso  indica  35%  de 
probabilidade de ocorrência de precipitação na categoria acima da normal 
climatológica,  40%  de  probabilidade  de  ocorrência  de  precipitação  na 
categoria normal e 25% de probabilidade de ocorrência de precipitação na 
categoria abaixo da normal climatológica. Apesar dessa região apresentar 
característica climatológica com reduzido volume pluviométrico durante o 
trimestre em consideração, a precipitação resultante de sistemas frontais 
que venham a passar sobre essa região poderá superar os baixos índices 
pluviométricos climatológicos.

Para  as  demais  regiões  do  País,  a  previsão  de  consenso  indica 
comportamento  climatológico  (igual  probabilidade  para  as  três 
categorias), em função das incertezas inerentes aos modelos numéricos 
utilizados. Ressalta-se a tendência climatológica de redução do volume de 
precipitação  em  grande  parte  do  Brasil  Central  e  a  configuração  do 
período  de  estiagem,  que  tende  a  agravar  a  ocorrência  de  focos  de 
queimada nesta área. Em julho, tipicamente, agravam-se os episódios de 
baixa umidade do ar principalmente no interior do País. Também, ao longo 
do trimestre de JJA, podem ocorrer incursões de massas de ar de origem 
polar, que provocam queda acentuada de temperatura no centro-sul do 
Brasil, eventualmente podendo atingir o sudoeste da Região Norte.


