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Verificação dos modelos regionais
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Climatologia de NDJ

- Caracterizada por um contraste de chuva entre o centro-sul do RS, mais seco e o centro-norte do 
estado, relativamente mais úmido;
- As médias de temperatura mínima e máxima são mais altas no noroeste do RS e na faixa central do 
estado até o litoral norte;
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Condições observadas em ASO/2022
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Condições oceânicas
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Índices atmosférico (AAO)



Condições oceânicas



Previsões do ENOS



Previsões do ENOS

Previsão do modelo de Ham et al (2021) A_CNN

Anomalia de TSM Niño 3.4, condição inicial: 09/2022

Fonte: aqui

Nino3.4 de 2021 a 2024. A linha preta indica o observado e a linha vermelha indica o resultado da previsão da CNN a partir de 1º de setembro
de 2022. O sombreado indica a habilidade de correlação durante o período de validação (ou seja, 1984 -2017).

http://168.131.122.201/blog/?page_id=11&_ga=2.189714539.1994312959.1665008864-1495599761.1665008864


Previsões do ENOS

Previsão da 

transição 

para 

condições 

normais de 

ATSM (Neutro)

IRI/CPC em março/2023

A_CNN em julho/2023

A previsão estendida de ENOS com maior destreza (A_CNN) prevê La 

Niña por 4 meses além da previsão do IRI/CPC.



La niñas anteriores com transição para neutro

Dos 7 eventos anteriores:
2 foram para La Niña em seu terceiro ano (abaixo da linha tracejada azul),
2 foram para El Niño ou próximos (acima da linha tracejada vermelha)
3 foram para neutro

ATSM na região Niño-3.4 para os 8 eventos de La Niña
duplo (consecutivo) existentes (linhas cinzas) e o
evento atual (linha roxa)

Fonte: ENSO BLOG

1975/76

2000/01

https://www.climate.gov/news-features/blogs/september-2022-la-ni%C3%B1a-update-it%E2%80%99s-q-time
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Previsões mensais
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Previsões mensais
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Previsão por consenso

Precipitação (NDJ-2022/23)



Previsão por consenso

Temperatura (NDJ-2022/23)


