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Condições oceânicas e atmosféricas de grande escala
A Figura 1 mostra a distribuição das
anomalias de Temperatura da Superfície do Mar
(TSM) de setembro de 2016, onde é verificada
persistência das anomalias negativas de TSM,
nas áreas do Niño 3 e Niño 3.4. No entanto,
houve redução destas áreas, se comparada ao
mês anterior (figura não mostrada). Em outras
grandes áreas do Pacífico foram identificadas
anomalias positivas de TSM, que implicaram em
alterações na circulação atmosférica. O Atlântico
Tropical Norte continuou com anomalias positivas
de TSM, que favoreceram o posicionamento da
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais
ao norte do esperado para este período do ano.
Por outro lado, no Atlântico Tropical Sul, as TSM
estiveram em torno da média histórica.
A Figura 2 mostra o comportamento
climatológico da circulação atmosférica no nível
de 200 hPa (Figura 2a) e a média observada em
setembro de 2016 (Figura 2b). Sobre o
Amazonas e o Pará se configurou um anticiclone
no escoamento, não verificado na climatologia, o
qual favoreceu a convecção e a presença de
anomalia
de
precipitação
no
sudeste
Amazonense. O jato subtropical esteve
ligeiramente mais intenso no centro e sul da
América do Sul.
A Figura 3 mostra uma seção do movimento
vertical do ar, anomalias de precipitação sobre o
continente e anomalias de TSM. Os movimentos
ascendentes foram enfraquecidos na média e
alta troposfera sobre Roraima, noroeste
paraense e norte do Amazonas, o que favoreceu
a ocorrência de anomalias negativas de
precipitação. Por outro lado, foi identificada uma
área com excesso de precipitação sobre a
Colômbia, associada à intensificação do
movimento ascendente entre 85°W e 70°W.

Figura 1. Anomalias de TSM (°C) de setembro de 2016. Dados do
CPC/NCEP processados pelo SIPAM. Retângulos no Pacífico representam
áreas de Niño 1+2 (vermelho), Niño3 (verde), 3.4 (vermelho tracejado) e
Niño4 (azul).

Figura 2. (a) Climatologia e (b) circulação observada no nível de 200hPa
para o mês de setembro de 2016. A região sombreada representa a
intensidade dos ventos para a escala da figura em m/s. Dados do
CPC/NCEP processados pelo SIPAM.

Figura 3. Superior: climatologia (azul) e anomalia (vermelho) do
movimento vertical (entre 5ºN e 5ºS) em setembro de 2016. Centro:
movimento vertical observado. Inferior: anomalia de TSM (°C) e
precipitação. Dados do CPC/NCEP processados pelo SIPAM.
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Condições regionais observadas na Amazônia Legal
A Figura 4 apresenta a anomalia categorizada
da precipitação (a) e a chuva acumulada (b)
durante o mês de setembro de 2016. As categorias
“chuvoso” e “muito chuvoso” ocorreram sobre o
Maranhão, Tocantins, sudeste do Amazonas e em
poucos pontos nos estados do Pará e Mato
Grosso, que estiveram associadas à atuação de
um canal de umidade que alinha nuvens
carregadas da Amazônia até sistemas frontais que
passam pelo Sudeste e sul do Nordeste brasileiro.
Nas demais áreas predominaram as categorias
“seco” e “muito seco”, a exemplo do estado do
Amapá e norte do Maranhão, que apresentaram
volumes de chuvas inferiores a 50 mm, devido à
influência das anomalias de TSM no Atlântico
Tropical Norte, que desfavoreceu a convecção
sobre o norte da Amazônia.

Figura 4. (a) Anomalia categorizada e (b) Chuva acumulada (mm) para
setembro de 2016. Dados do CPC/NCEP processados pelo SIPAM.
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A caracterização climática da precipitação é
tomada por base na técnica dos Quantis, definidos
pelas categorias: muito seco (0 – 15%), seco (15 –
35%), normal (35 – 65%), chuvoso (65 – 85%) e
muito chuvoso (85 – 100%), de tal forma que o
mínimo climatológico considerado normal é dado
pelo quantil 35% e o máximo pelo quantil 65%. Os
mapas climatológicos de precipitação para o
trimestre novembro, dezembro e janeiro são
apresentados na Figura 5. Neste período, tem início
a estação chuvosa em grande parte da região, com
os máximos pluviométricos no sentido noroestesudeste. É esperado aumento gradativo da
precipitação no sul e sudeste do Amazonas,
Rondônia, sul do Pará e no estado do Mato Grosso,
sobretudo no final do trimestre, quando tornam-se
mais freqüentes os episódios da Zona de
Convergência
do
Atlântico
Sul
(sistema
meteorológico típico de verão, caracterizado por
uma banda persistente de nebulosidade, que
prolonga-se do noroeste da Amazônia até o oceano
Atlântico Sul, transportando umidade).
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Figura 5. Climatologia da precipitação máxima (painel superior)
e mínima (painel inferior) para os meses de novembro,
dezembro e janeiro. A escala dos valores de chuva é dada em
mm. Dados do CPC / NCEP processados pelo SIPAM.
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Discussão do prognóstico
O monitoramento de águas subsuperficiais na
área equatorial do Pacífico, na pêntada centrada no
dia 20 de outubro de 2016, é apresentado na Figura
6.
Observa-se
o
predomínio
de
águas
anomalamente frias se concentrando principalmente
até 150 m de profundidade. Entretanto, na região
que, em superfície, corresponde a área do Niño 4,
ainda são observadas águas anomalamente
aquecidas, restritas a esta faixa.
De acordo com as simulações dos centros
internacionais de previsão climática, os principais
modelos estatísticos e dinâmicos (Figura 7) ainda
mantêm o consenso sobre o estabelecimento do
fenômeno conhecido como “La Niña”, mas com
intensidade fraca e curta duração.

Figura 6. Anomalias de temperaturas subsuperficial na região
equatorial do Pacífico, em 20 de outubro de 2016. Dados
doCPC/NCEP

Figura 7. Pluma com o prognóstico dos modelos estatísticos e
dinâmicos. Dados: http://iri.columbia.edu

Prognóstico climático sazonal para a Amazônia Legal
Áreas com águas superficiais mais frias do que a média no oceano Pacífico equatorial deverão se
manter no próximo trimestre, caracterizando o estabelecimento do fenômeno climático La Niña. Embora o
La Niña sinalize que apresentará intensidade fraca, algumas regiões da Amazônia Legal deverão
apresentar condições favoráveis para excesso de chuva. Diante deste cenário, o prognóstico para o
trimestre novembro, dezembro e janeiro de 2016/2017 é:
Chuva:
 Abaixo do normal nas mesorregiões paraenses do Baixo Amazonas, no extremo leste de Roraima,
no estado do Amapá, litoral nordeste e leste do Maranhão.
 Acima do normal sobre o Acre, sul das mesorregiões sudeste e sudoeste paraense, centro-sul do
Tocantins, centro-norte de Rondônia e faixa norte do Mato Grosso. Já na faixa sul do estado do
Amazonas, o prognóstico é de precipitação ligeiramente abaixo no início do trimestre, tendendo a
volumes acima do esperado nos demais meses.
 Nas demais áreas, os volumes de chuvas apresentarão valores próximos ao considerado normal.
Temperaturas:
 Acima da média no litoral nordeste e leste Maranhense.
 Nas demais áreas as temperaturas ocorrerão próximo a média climatológica.
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Prognóstico climático sazonal para a Amazônia Legal - Representação gráfica
As figuras abaixo representam graficamente o prognóstico de anomalias de precipitação (Figura 8) e
temperatura (Figura 9), elaboradas pelo SIPAM, válidas para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro
de 2016/2017.

Figura 8. Prognóstico de anomalias de precipitação para o trimestre novembro, dezembro e janeiro de 2016/2017.

Figura 9. Prognóstico de anomalias de temperatura para o trimestre novembro, dezembro e janeiro de 2016/2017.

