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Fenômeno La Niña segue ativo durante o inverno de 2022,
impactando em temperaturas abaixo da média no Centro-

Sul do Brasil

Ao menos três ondas de frio são esperadas nas próximas
semanas, trazendo o risco de geada ampla entre o Sul,

Sudeste e Centro-Oeste

A seguir, confira a previsão
detalhada por região! 

Características típicas de inverno predominantes ao longo
da estação
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Brasil

      O inverno começa chuvoso na região Sul e Nordeste do Brasil, devido a um ciclone
extratropical, que favorece a ocorrência de temporais entre o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, e à circulação de um sistema de alta pressão, que mantém uma pista de ventos mais
úmidos e constantes desde o oceano até a costa Nordestina e SEALBA. Na virada do mês,
destaque para uma onda de frio capaz de causar geada ampla no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e sul do Paraná. 

     Em julho, os sistemas frontais (frentes frias) tendem a se posicionar mais sobre o oceano,
desfavorecendo as chuvas na região Sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por isso, a
expectativa é para volumes abaixo da média nos cinco estados, mas lembrando que a
climatologia já é naturalmente baixa em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Entre o Acre,
Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, assim como na faixa leste nordestina a
previsão também é para acumulados inferiores ao normal em julho. Ao longo do mês, além da
onda de frio prevista nos primeiros dias, destaque também para duas ondas de frio
expressivas, a primeira está prevista para meados do dia 12, abrangendo principalmente o Rio
Grande do Sul. Um segundo evento - e o mais intenso - é esperado para meados do dia 20, há
risco de geada ampla, moderada à forte entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e
geadas pontuais entre São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. 

    Entre agosto e início de setembro, as rodadas mais recentes dos modelos meteorológicos
indicam chuva abaixo da média no Sul, São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, e acumulados
acima do normal entre Amapá e Roraima. Nas demais áreas do Brasil, devido ao horizonte mais
distante de previsão, não há desvios consideráveis de chuva e temperatura previstos até o
momento. 

    Monitoramento do La Niña: Durante o inverno o fenômeno La Niña segue ativo no Oceano
Pacífico Central, com fraca a moderada intensidade, impactando principalmente nos padrões
de temperatura do Centro-Sul do Brasil, mantendo-as ligeiramente abaixo da média. A
tendência é para uma manutenção do La Niña pelo menos até o início do verão 2022/23, o que
pode influenciar - pelo terceiro ano consecutivo - em chuvas abaixo da média no Centro-Sul
durante a primavera e início do verão, períodos com maior influência do fenômeno na
precipitação.
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Região Sul

    O inverno começa chuvoso na região Sul do Brasil, devido ao processo de formação
de dois ciclones extratropicais: o primeiro já no início da nova estação, e o segundo
previsto para meados do dia 27 de junho. Em ambos os eventos há previsão de chuva
intensa e temporais, sobretudo entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a soma
dos acumulados pode chegar a três dígitos até o final do mês. Já no Paraná, a chuva
será mal distribuída e pouco volumosa, com tempo seco predominando. Em relação às
temperaturas, uma onda de frio é prevista para meados do dia 29, com previsão de
geada fraca à moderada entre o território gaúcho, catarinense e sul do Paraná, padrão
que persiste nos primeiros 5 dias de julho.

     Após um junho chuvoso, durante o mês de julho o padrão muda. Os sistemas frontais
(frentes frias) tendem a se posicionar mais sobre o oceano, e por isso a previsão é de
chuva abaixo da média nos três estados. Isso não significa ausência de precipitação, até
porque há previsão de alguns períodos mais chuvosos, mas a soma dos acumulados
mal tende a ultrapassar os 100mm ao longo do mês - lembrando que a média histórica
gira em torno dos 150mm de chuva em boa parte da Região. Em relação às
temperaturas, há previsão para uma onda de frio próximo ao dia 12, e outro evento mais
intenso em meados do dia 20, com potencial de geada moderada à forte e ampla por
praticamente toda à Região. 

     Para agosto, segue a tendência de chuva levemente abaixo da média entre o Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e acumulados dentro da média nas
demais áreas paranaenses, lembrando que a média histórica varia na casa dos 140-
160mm na Região. Os padrões de temperatura ainda devem ser monitorados devido ao
horizonte distante de previsão, mas até o momento não há grandes desvios previstos
em relação às mínimas e máximas esperadas ao longo do mês.
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Região Sudeste

     Nos primeiros dias de inverno a atuação de uma massa de ar seco mantém o
tempo firme no centro-oeste de São Paulo e em praticamente todo o estado de
Minas Gerais. Até o final do mês as temperaturas seguem padrão típico da
estação: manhãs frias e tardes relativamente mais quentes (grande amplitude
térmica).

     Durante o mês de julho, prevalece as características comuns do período seco:
chuvas espaçadas, irregulares e pouco volumosas. No estado de São Paulo,
devido à climatologia um pouco mais alta, a previsão é de chuva abaixo da
média, que varia entre 20-45mm na maior parte do estado. Na região nordeste de
Minas Gerais e sul do Espírito Santo, os acumulados ficam levemente acima do
normal, com chuva na primeira semana e início da segunda quinzena de julho, e
acumulados na casa dos 40-50mm no fechamento do mês. Uma onda de frio
fraca alcança São Paulo e sul de Minas nos primeiros dias do mês, e uma
segunda mais intensa está prevista para meados do dia 20, aumentando o
potencial de geada no território paulista e sul mineiro.

     Em agosto e início de setembro, a previsão é de chuva ligeiramente abaixo da
média no oeste e sul de São Paulo, e dentro da média nas demais áreas do
Sudeste. Vale ressaltar que a climatologia neste período ainda é baixa, mal
ultrapassando os 40mm em boa parte da região e até mesmo 20mm no centro-
oeste e norte de Minas Gerais. Por enquanto, não há risco de ondas de frio
amplas o suficiente a ponto de alcançar áreas produtoras do Sudeste.
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Região Centro-Oeste

     A estação seca começa oficialmente, e já nos primeiros dias de inverno a
atuação de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e ensolarado sobre todo
o Centro-Oeste, sem previsão de chuva significativa nas principais áreas
produtoras. É somente no final de junho que a passagem de uma frente fria
aumenta a nebulosidade e traz eventual chuva fraca para o sul de Mato Grosso do
Sul, mas não há expectativa para grandes acumulados. 

     O mês de julho, como naturalmente já se espera, será marcado por predomínio
de tempo seco na região Centro-Oeste do Brasil. A previsão é para chuva dentro
da média (que varia em torno de 10-20mm) em Mato Grosso, Goiás e Distrito
Federal, e ligeiramente abaixo da média no Mato Grosso do Sul. Em relação ao
frio, destaque para uma onda de frio expressiva prevista para meados do dia 20,
com potencial de geada moderada no sul de Mato Grosso do Sul, e geadas
pontuais nas demais áreas do estado e sul de Goiás.

    Em agosto e no início de setembro, até o momento não há previsão de desvios
significativos de chuva no Centro-Oeste. A expectativa é de chuva dentro da
média neste período, que varia na casa somente dos 10-30mm na Região. Por
enquanto, não há previsão para intensas ondas de frio, mas visto o horizonte de
previsão estendido, essa condição deve ser monitorada. 
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Região Nordeste

     A chuva não para na faixa leste nordestina nos primeiros dias de inverno,
especialmente nas praias e áreas produtoras do SEALBA, que recebem
acumulados acima dos 70mm somente nos primeiros dias da nova estação. Por
outro lado, uma massa de ar seco mantém o tempo firme no Matopiba, e não há
previsão de chuva significativa pelo menos até o final do mês. 
     
     Em julho o padrão tende a mudar. Mesmo com a continuidade das chuvas na
faixa leste e norte da região, os acumulados tendem a ficar abaixo da média
desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, mas isso não significa ausência de
precipitação, somente que os acumulados não serão suficientes para alcançar a
climatologia, que ultrapassa os 200mm em diversas áreas. Na faixa leste da
Bahia, há previsão de chuvas levemente acima da média, enquanto nas demais
áreas os acumulados ficam dentro do esperado, que varia entre 10-20mm no
interior/Sertão, e 40-70mm próximo ao litoral. 

     Entre agosto e início de setembro, destaque para chuva acima do normal no
SEALBA, leste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, enquanto nas
demais por enquanto, não há previsão de desvios significativos. 
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Região Norte

Quer ter a previsão específica da sua fazenda? 

Adquira agora mesmo sua FieldPRO!

    O inverno começa com tempo instável ainda marcando presença sobre o norte do
Amazonas, Roraima, Amapá e extremo norte do Pará, mas a soma dos acumulados
mal ultrapassa os 50mm nos primeiros sete dias da nova estação. Entre Acre e
Rondônia os volumes previstos são ainda menores, enquanto no centro-sul do Pará
e todo o estado do Tocantins o tempo seco predomina. 

     Em julho, destaque para uma redução da chuva entre o norte do Pará, Amazonas,
Roraima e Amapá, mas ainda sim, a soma dos acumulados ficará em torno dos
100mm a 200mm. Em contraste, praticamente não há previsão de chuva sobre o
estado do Tocantins no decorrer do mês, onde prevalecerá as características típicas
de inverno. Entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas e Pará os acumulados ficam
abaixo da climatologia, que varia na casa dos 40mm a 80mm de chuva. 

     Para os meses de agosto e setembro, as rodadas mais recentes dos modelos
meteorológicos não indicam grandes desvios de chuva para a região Norte,
somente acumulados acima do normal entre os estados de Roraima e Amapá. 
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