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1 Climatologia do Trimestre SON 

A climatologia do trimestre de setembro-outubro-novembro (SON) no RS é caracterizada por um contraste de chuva entre a 

região de fronteira com o Uruguai, mais seca (em torno de 350 mm), e o centro-norte do estado, relativamente mais úmido (totais de 

chuva em torno de 550 mm) (Figura 1.a). A temperatura no final do inverno ainda proporciona temperaturas mínimas entre 10 e 12°C 

nas regiões mais elevadas do nordeste e na região do Pampa gaúcho (Figura 1.b). Neste trimestre ainda é esperado a incursão de 

algumas massas de ar frio e seco, que podem favorecer a ocorrência esporádica de geadas. No nordeste e centro do estado, a 

temperatura mínima apresenta valores próximos a 15°C. A variação espacial da temperatura máxima é similar à da temperatura 

mínima, com valores entre 18 e 22°C no nordeste e Pampa, e superiores a 25°C no centro e no noroeste do estado (Figura 1.c). 

 

Figura 1. Normal climatológica do período SON de 1991 a 2020 a partir do conjunto de dados Brazilian Daily Weather Gridded Data 

(BR-DWGD) de Xavier et al. (2022)1 para precipitação acumulada mensal (a), temperatura mínima (b) e temperatura máxima (c). 

 

2 Dados observados do trimestre Junho, Julho e Agosto (JJA) de 2022  

No mês de junho o maior volume de chuva ocorreu no norte e nordeste do RS, com acumulado mensal acima de 200 mm 

(Figura 2.a) , correspondendo a chuva acima da média climatológica nesta região. Isto decorreu principalmente da passagem de 

sistemas frontais na segunda quinzena do mês, em especial ao evento de chuva e granizo entre os dias 20 e 23 de junho que causou 

prejuízos em lavouras daquela região. Durante o mês 4 sistemas frontais passaram pelo estado, porém precipitação acima da normal 

climatológica foi registrada apenas no Norte e Extremo-Sul do RS.  A temperatura média do ar ficou próxima da normal climatológica 

em grande parte do Estado (Figura 4.a). A ocorrência de geadas se deu principalmente nas regiões da Campanha e da Serra com 

temperaturas próximas a zero grau em alguns municípios, sendo a mínima absoluta do Estado de -3,6° em São José dos Ausentes no 

dia 11/06 (INMET). Registaram-se 6 geadas em Bagé (com duas fortes) e de 5 geadas em Santa Maria, apesar das temperaturas 

mínimas próximas à normal climatológica. 

Já o mês de julho teve precipitações acima da normal na região centro-sul do estado (Figura 3.b) em decorrência de dois 

sistemas frontais semi estacionários (entre os dias 2-7 e 21-24) que permaneceram entre Uruguai e o Sul gaúcho. Nas demais áreas 

do estado a precipitação foi relativamente menor e a temperatura foi acima da média (Figura 4.b), chegando a 4°C acima da normal 

na média das temperaturas máximas. Este padrão decorreu do escoamento em baixos níveis de norte em grande parte mês e da 

condição de bloqueio atmosférico que manteve os sistemas frontais ao sul, contudo apesar da atuação do bloqueio um total de 5 

frentes frias atuaram no estado. Em contraste a junho, houveram apenas 3 registros de geada no estado nas estações de Santa Maria 

e Bom Jesus. 

                                                                 
1 XAVIER, Alexandre C. et al (2022). New Improved Brazilian Daily Weather Gridded Data (1961‐2020). International Journal of 

Climatology. 
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Em agosto os maiores acumulados de chuva ocorreram na metade Leste do estado, nas demais regiões a chuva acumulada 
foi inferior a 100 mm (Figura 2.c), apesar da passagem de 5 sistemas frontais que favorecem mais as anomalias positivas de 
precipitação no Sul e Nordeste do RS. A temperatura média no mês de agosto foi abaixo da normal climatológica especialmente no 
oeste do estado (Figura 4.c) onde a média das temperaturas máximas foi de até 2°C dois graus abaixo da normal climatológica. Apesar 
das temperaturas mínimas próximas à normal, ao contrário do mês de julho, 5 geadas foram registradas em Bagé e 8 em Bom Jesus. 

  

 Figura 2. Dados de precipitação combinados para os meses de junho (a), julho (b) e agosto (c) a partir  de dados combinados do 
INMET e SIMAGRO 

 
Figura 3. Anomalia de precipitação total mensal em relação à normal climatológica 1991-2020  para os meses de junho (a), julho (b) 
e agosto (c). 
 

Figura 4. Dados de temperatura média combinados para os meses de junho (a), julho (b) e agosto (c) a partir de dados combinados 
das estações meteorológicas do INMET e SIMAGRO. 
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3 Condição Oceânica 

A condição oceânica observada nas últimas semanas (Figura 5) apresenta a predominância de uma ampla área 

com anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) negativas, inferiores a -0,5°C, na região do oceano Atlântico 

tropical sem a tendência clara de intensificação com relação à semana anterior (Figura 5 quadro da direita). 

 

 

Figura 5. Anomalia média da TSM observada entre os dias 04/09/2022 e 10/09/2022 (esquerda) e as diferenças em relação a semana 
entre os dias 24/08/2022 e 31/08/2022 (direita). Fonte: CPTEC/INPE. 
 

A série temporal de anomalia da TSM (Figura 6) sobre a região do Niño 3.4 permanece com anomalias negativas (em azul) 

desde 2020, indicando o período de estabelecimento do Fenômeno La Niña. 

 

Figura 6 - Série temporal da anomalia de TSM observada sobre a região do Niño 3.4 (região indicada no canto superior esquerdo) desde 
de 1980 até o momento.  
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Na análise dos demais índices de teleconexão é possível identificar a predominância das fases negativas do Niño 3.4 e da 

Oscilação Decenal do Pacífico (PDO) (Figuras 6 e 7, respectivamente) e das fases positivas do índice do Atlântico Tropical Sul (TSA), do 
Dipólo do Atlântico Sul (SAD) e da Oscilação Antártica (AAO) (Figuras 8, 9 e 10, respectivamente). Os demais índices indicam condições 
oceânicas (Niño 3.4, TSA, SAD) e atmosféricas (AAO) desfavoráveis à ocorrência de precipitação em grande volume sobre o sul do 
Brasil2. Estas condições ocênicas combinadas às condições hídricas insuficientes do solo devido a secas dos anos anteriores, estão em 
grande parte associadas as sucessivas quebras de safra registradas nos últimos três anos. 

 

 
 

Figura 7. Série temporal do Oscilação decenal do Pacífico (PDO) desde 1900 até o momento. Fonte: Tokio Climate Center. 
 

 
Figura 8 - Série temporal da média mensal do índice do Atlântico Tropical Sul (TSA) registrado nos últimos 6 meses. Fonte: Ciências 
Atmosféricas - UNIFEI. 
 

                                                                 
2 Ver Reboita et al. (2021): Ann. N.Y. Acad. Sci. 1504 (2021) 116–153. doi: 10.1111/nyas.14592. 
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Figura 9 - Série temporal do Índice do Dipólo do Atlântico Sul (SAODI) registrado nos últimos 12 meses. Fonte: Ciências 

Atmosféricas - UNIFEI. 

 

 
Figura 10: Série temporal médio mensal da Oscilação Antártica (AAO) registrado nos últimos 12 meses. Fonte: Ciências Atmosféricas - 

UNIFEI. 

 

4 Previsões do El Niño Oscilação Sul (ENOS) 

A previsão probabilística de ENOS mantém a persistência do fenômeno La Niña até o final trimestre dezembro-janeiro-fevereiro (DJF), 
como pode ser observada na previsão multi-modelos, estatísticos e dinâmicos, da anomalia de TSM na região do Niño 3.4 (Figura 11.a) 
e na distribuição das probabilidades de ocorrência do fenômeno Niño (Figura 11.b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 11. Previsão multimodelo da anomalia de TSM na região no Niño 3.4. Fonte: International Research Institute For Climate and 
Society. Distribuição estatística da previsão de ENOS, baseado em modelos, realizada na segunda quinzena de Agosto (direita). 
Fonte: International Research Institute For Climate and Society. 

  

O índice AAO (Figura 12) prevê a permanência da fase positiva para próxima quinzena, o que está associado a uma menor frequência 
de incursão de sistemas frontais no sudeste da América do Sul, corroborando com o menor volume de chuvas em decorrência de 
sistemas sinóticos. 

 

Figura 12: Previsão de 15 dias do índice AAO obtida do modelo GFS. Fonte: Climate Prediction Center (CPC/NOAA). 

 

 

 

5 Previsões sazonais  

As previsões do multimodelo do IRI (conjunto de modelos climáticos norte americanos) e do Multissistema C3S (conjunto de 
modelos climáticos europeus) indicam probabilidade acima de 50% de chuva abaixo do normal para o trimestre SON na maior 
parte do RS (Figura 13.a-b). O multimodelo dos centros nacionais (CPTEC/INMET/FUNCEME) indica uma probabilidade um pouco 
menor (acima de 40%) de anomalias negativas de chuva (Figura 13.c) no oeste do RS, enquanto o  modelo regional MoReClima-
SUL indica probabilidade similar a esta somente para o norte do RS (Figura 13.d). Estas duas últimas previsões diferem em relação 
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as previsões dos modelos climáticos globais (Figura 13.a-b) por indicarem probabilidades de chuva dentro da normal no leste 
(Figura 13.c) e metade sul do estado (Figura 13.d). De forma geral, a sobreposição dos padrões espaciais das previsões 
evidenciam uma probabilidade consistente de chuva abaixo da normal (pelo menos 100 mm abaixo da normal) no noroeste do 
estado e levemente abaixo da normal para as demais regiões do estado (até 100 mm abaixo da normal) (Figura 14.a-c).  

 

 

(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

 

  

 

(d) 

Figura 13: Probabilidade do tercil dominante (%) da previsão climática da chuva média mensal acumulada realizada em 
Agosto de 2022 para o trimestre SON, segundo (a) Mutimodelo IRI, (b) Multissistema C3S (ECMWF3) e (c) Multimodelo 
CPTEC/INMET/FUNCEME e (d) Modelo Regional de Previsão Climática para o Sul do Brasil (MoReClima-SUL, Centro Polar e 
Climático da UFRGS). 

 

 

                                                                 
3 Centro Europeu para Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) 

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/
http://clima.cptec.inpe.br/
https://www.ecmwf.int/
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Figura 14: Previsões das anomalias de chuva realizada em 
Agosto de 2022 para o trimestre SON, segundo (a) 

Multissistema C3S, (b) modelo estatístico do INMET, (c) 
Modelo Regional de Previsão Climática para o Sul do 
Brasil (MoReClima-SUL, Centro Polar e Climático da 

UFRGS). 

 

 

As previsões do multimodelo do IRI (conjunto de modelos climáticos norte americanos) e do Multissistema C3S (conjunto de 
modelos climáticos europeus) indicam probabilidade acima de 50% de chuva abaixo do normal para o trimestre SON na maior 
parte do RS (Figura 13.a-b). O multimodelo dos centros nacionais (CPTEC/INMET/FUNCEME) indica uma probabilidade um pouco 
menor (acima de 40%) de anomalias negativas de chuva (Figura 13.c) no oeste do RS, enquanto o  modelo regional MoReClima-
SUL indica probabilidade similar a esta somente para o norte do RS (Figura 13.d). Estas duas últimas previsões diferem em relação 
as previsões dos modelos climáticos globais (Figura 13.a-b) por indicarem probabilidades de chuva dentro da normal no leste 
(Figura 13.c) e metade sul do estado (Figura 13.d). De forma geral, a sobreposição dos padrões espaciais das previsões 
evidenciam uma probabilidade consistente de chuva abaixo da normal (pelo menos 100 mm abaixo da normal) no noroeste do 
estado e levemente abaixo da normal para as demais regiões do estado (até 100 mm abaixo da normal) (Figura 14.a-c).  

 

Para temperatura média mensal do ar as previsões do multimodelo do IRI (Figura 15.a) e o modelo regional MoReClima-SUL (Figura 
15.c) para o trimestre SON são consistentes ao indicar maior probablidade de temperaturas dentro da normal climatológica no 
noroeste do estado. Para o oeste do RS, o multimodelo do IRI e o Multissistema C3S do ECMWF (Figura 15.b) indicam chances de 
temperatura acima, abaixo ou em torno da média iguais, ou seja, a incerteza da previsão é alta. A previsão do Multissistema C3S do 
ECMWF (Figura 15.b) prevê temperaturas acima da normal, com probabilidade acima de 40%, para região de fronteira com o Uruguai 
e Argentina, concordando neste setor com a previsão do MoReClima-SUL (Figura 15.c). A previsão do MoReClima-SUL indica uma 
padrão de variabilidade espacial diferenciado dos demais, com aumento das probabilidades de temperatura abaixo da normal do 
noroeste para o sul do estado, onde a probabilidade fica acima de 80%. De forma geral, os padrões espaciais das previsões sugerem 

https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/


10 
 

uma probabilidade de temperaturas levemente acima da normal (abaixo de 1°C, Figura 16.a-b) na maior parte do RS, exceto na 
região próxima a fonteira com o Uruguai onde as anomalias devem ficar dentro da normal climatológica (Figura 16.c).  

 

 

 

 (a) 

  

 

                                                     (b) 

 

(c) 

Figura 15: Probabilidade do tercil dominante (%) da previsão 
climática de temperatura média, realizada em Agosto de 2022 para 
o trimestre SON, segundo (a) Mutimodelo IRI e (b) Multissistema C3S 
e (c) Modelo Regional de Previsão Climática para o Sul do Brasil 
(MoReClima-SUL, Centro Polar e Climático da UFRGS) 

 

 

 

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 16: Previsões das anomalias de temperatura 
média realizada em Agosto de 2022 para o trimestre 
SON, segundo (a) Multissistema C3S (mediana dos 
modelos), (b) modelo estatístico do INMET, (c) Modelo 
Regional de Previsão Climática para o Sul do Brasil 
(MoReClima-SUL, Centro Polar e Climático da UFRGS). 

 

 

 

 

6 Previsões mensais dos modelos regionais 

As previsões determinísticas dos modelos regionais, realizadas em agosto de 2022, para as anomalias 
chuva acumulada e temperatura média mensal dos meses do trimestre SON são apresentados nas Figuras 17 e 
18, respectivamente. O modelo dinâmico regional RegCM4 do SIMAGRO-RS4 indica anomalias positivas 
(negativas) para o Norte (Sul) do RS, um padrão oposto ao modelo estatístico regional MoReClima-SUL. Em 
outubro ambos modelos apresentam maior concordância na previsão com chuva abaixo da média por 
praticamente todo estado com valores entre -100 e -50 mm/mês. O mês de novembro tem previsão de chuva 
dentro da normal na maior parte do estado pelo RegCM4 do SIMAGRO-RS, enquanto o modelo MoReClima-SUL 
prevê chuvas abaixo da normal de forma generalizada para o estado atingindo anomalias entre -100 e -50 
mm/mês no noroeste do estado. 

 

Modelo dinâmico - RegCM4 do SIMAGRO  

                                                                 
4 http://www.simagro.rs.gov.br/previsao-climatica.html 

https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/
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(a)                                                            (b)                                                                  (c) 

Modelo estatístico - MoReClima-SUL 

 

(d)                                                            (e)                                                                  (f) 

Figura 17. Previsões das anomalias de precipitação mensal do modelo dinâmico REGCM-4 do SIMAGRO (a-c) e do Modelo Regional 
de Previsão Climática para o Sul do Brasil (MoReClima-SUL, Centro Polar e Climático da UFRGS) (d-f). As previsões foram realizadas 
m Agosto de 2022 para os meses de setembro (1ª coluna), outubro (2ª coluna) e novembro (3ª coluna) de 2022. 

 

A previsão de temperatura do SIMAGRO para setembro de 2022 é de temperatura abaixo da normal para 
todo estado, passando para condições próximas a normal em outubro e abaixo da normal em novembro. O 
modelo MoReClima-SUL difere da previsão do SIMAGRO, indicando uma tendência de aumento nas áreas de 
temperatura acima da média ao longo da evolução do trimestre. Esta tendência é mais consistente com 
padrão de previsão dos modelos climáticos globais.  
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Modelo Dinâmico - RegCM4 do SIMAGRO 

 

(a)                                                                              (b)                                                                  (c) 

Modelo estatístico - MoReClima-SUL 

 

(d)                                                                              (e)                                                                  (f) 

Figura 18. Previsões das anomalias de temperatura média mensal do modelo dinâmico REGCM-4 do SIMAGRO (a-c) e do Modelo 
estatístico Regional de Previsão Climática para o Sul do Brasil (MoReClima-SUL, Centro Polar e Climático da UFRGS) (d-f). As 
previsões foram realizadas em Agosto de 2022 para os meses de setembro (1ª coluna), outubro (2ª coluna) e novembro (3ª coluna) 
de 2022. 
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7 Previsão por consenso  

Com base na análise dos prognósticos de persistência da La Niña; na avaliação de impactos esperados na chuva no RS associados 
aos indicadores de teleconexões; na sucessão de condições hídricas desfavoráveis à recuperação do armazenamento de água no 
devido às secas nos últimos anos; nas previsões do conjunto de modelos climáticos dinâmicos e estatísticos; e na opnião consensual 
do grupo de Meteorologia da UFSM; a previsão climática sazonal para o RS é de: 

 
-  probabilidade consistente de chuva abaixo da normal (pelo menos 100 mm abaixo da normal) no centro-noroeste do 

estado e levemente abaixo da normal para as demais regiões do estado (até 100 mm abaixo da normal) (Figura 19.a).  
 
- probabilidade de temperaturas levemente acima da normal (abaixo de 1°C, Figura 19.b) na maior parte do RS, exceto na 

região próxima a fonteira com o Uruguai onde as anomalias devem ficar dentro da normal climatológica (Figura 16.c).  
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 19: Previsão climática sazonal por consenso para (a) chuva e (b) temperatura média do trimestre SON de 2022. Em (a) 
Vermelho indica alta probabilidade de chuva abaixo da normal (mais de 100 mm abaixo da normal), laranja indica chuva 
levemente abaixo da normal (até 100 mm abaixo da normal). Em (b) laranja indica temperatura levemente acima da normal e 
branco indica temperatura dentro da normal climatológica. 

 

 

 

 


