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• OCEANOS:OCEANOS:OCEANOS:OCEANOS: LaLaLaLa NiNiNiNiññññaaaa em processo de enfraquecimento;em processo de enfraquecimento;em processo de enfraquecimento;em processo de enfraquecimento;

• INVERNO 2011:INVERNO 2011:INVERNO 2011:INVERNO 2011: Sob condiSob condiSob condiSob condiçõçõçõções de transies de transies de transies de transiçãçãçãção climo climo climo climáááática; tica; tica; tica; 

• TEMPERATURA:TEMPERATURA:TEMPERATURA:TEMPERATURA: PadrPadrPadrPadrãããão mo mo mo méééédio, com ondas de frio; dio, com ondas de frio; dio, com ondas de frio; dio, com ondas de frio; 

• GEADAS:GEADAS:GEADAS:GEADAS: MantMantMantMantéééém risco ao longo do inverno. Porm risco ao longo do inverno. Porm risco ao longo do inverno. Porm risco ao longo do inverno. Poréééém Bloqueio m Bloqueio m Bloqueio m Bloqueio 
AtmosfAtmosfAtmosfAtmosféééérico no Pacrico no Pacrico no Pacrico no Pacíííífico Sul afasta risco nas prfico Sul afasta risco nas prfico Sul afasta risco nas prfico Sul afasta risco nas próóóóximas semanas; ximas semanas; ximas semanas; ximas semanas; 

• CHUVA:CHUVA:CHUVA:CHUVA: Inverno seco com alguns episInverno seco com alguns episInverno seco com alguns episInverno seco com alguns episóóóódios isolados de chuvas;dios isolados de chuvas;dios isolados de chuvas;dios isolados de chuvas;

• PRIMAVERA 2011:PRIMAVERA 2011:PRIMAVERA 2011:PRIMAVERA 2011: Retorno das chuvas nRetorno das chuvas nRetorno das chuvas nRetorno das chuvas nãããão deve atrasar muito. o deve atrasar muito. o deve atrasar muito. o deve atrasar muito. 
Setembro e outubro com chuvas irregulares;Setembro e outubro com chuvas irregulares;Setembro e outubro com chuvas irregulares;Setembro e outubro com chuvas irregulares;

• VERVERVERVERÃÃÃÃO 2012:O 2012:O 2012:O 2012: CenCenCenCenáááário climrio climrio climrio climáááático semelhante a 2008/09.tico semelhante a 2008/09.tico semelhante a 2008/09.tico semelhante a 2008/09.



CLIMA : Padrão de OUTONO



CHUVA: Maio 2011



UMIDADE DO SOLO



CLIMA : Padrão de OUTONO



Previsão (semana passada – 25.5.2011)



Previsão semana passada - 25.5.2011



CLIMA : Padrão de OUTONO



BLOQUEIO PACÍFICO SUL



FRIO x CICLO SOLAR



RELAÇÃO TSM x FRIO







CLIMA: Projeções para 2011



Ciclos do CLIMA: Sazonalidade e 
Interanualidade



TEMPERATURA DOS OCEANOS



CONDIÇÕES DOS OCEANOS



NEUTRALIDADE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011!!



PREVISÃO DIVULGADA EM MARÇO 2011



IRI: PROJEÇÃO DE NEUTRALIDADE PARA O 
VERÃO DE 2012?!



PREVISÃO TSM: Divulgada em 2010



HISTÓRICO DA TEMPERATURA DO OCEANO 

PACÍFICO (EL NIÑO/LA NIÑA)

El Niño: 2009/10; 2006/07
La Niña: 2007/08; 2008/09 (fraca)

2010/11 (forte)

El Niño: 
Gráfico em 
vermelho

La Niña:
Gráfico em azul



2011 semelhante a 2008



PREVISÃO DE TSM:2008



PREVISÃO: Junho a Setembro 2011



Previsão 15 dias



Previsão 15 dias



Previsão 15 dias



SANTOS - SP: Previsão 15 dias



PREVISÃO: Junho a Setembro/2011(CFS)



PREVISÃO: Setembro/Dezembro2012(CFS)



Previsão CFS/NOAA





Previsão CCM3/IRI



Previsão CPTEC



Previsão CPTEC



BOLETIM SOMAR



BOLETIM SOMAR



CLIMA: Cenário de 2011 semelhante a 2008
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