
                  

PROGNÓSTICO PARA OUTONO, 2023

SÍNTESE DO VERÃO

Observação:  Análise  feita  com  base  nos  dados  da estação meteorológica  do CEPAGRI,  em Barão Geraldo –
Campinas, válida para a Região Metropolitana de Campinas. Alguns dados podem apresentar divergências com
outras  estações  meteorológicas  na  região,  sobretudo  extremos  de  temperatura  e  precipitação,  que  podem
acontecer devido à localização das mesmas e à ocorrência  de chuvas muito isoladas e/ou localmente fortes .
Dados históricos são avaliados desde 1991, a não ser quando explicitado outro ano.

O verão meteorológico 2022-2023, que compreende o período de dezembro a fevereiro, foi marcado
por chuvas acima da média e temperaturas abaixo da média climatológica para o período. Em dezembro
e janeiro, as chuvas foram volumosas de foram generalizada; já em fevereiro, as chuvas ocorreram de
forma mais esparsa na região, ainda com alguns eventos pontuais de chuva intensa e volumosa. Apesar
de alguns episódios de frentes frias, que proporcionaram a entrada de ar mais frio na região, o principal
mecanismo que manteve as temperaturas mais amenas foi o da nebulosidade e chuvas.  As observações
meteorológicas efetuadas na estação do Cepagri, em Barão Geraldo, estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Resumo da situação atual e comparação com a climatologia. 

Observado 2022 - 2023 Clima (média 1991-2020)

Mês Tmín
média

(ºC)

T
média
mensal

(ºC)

Tmáx
média

(ºC)

Chuva
total

mensal
(mm)

Dias de
chuva

(≥1mm)

Chuva
mensal
(mm)

Tmín
(ºC)

Tmédia
(ºC)

Tmáx
(ºC)

Balanço
mensal

de
chuva
(mm)

Dezembro
(2022)

18,2 23,5 28,9 324,106 18 209,1 19,3 24,8 30,3 115,0

Janeiro 19,0 23,9 28,9 380,74 20 277,6 19,8 25,0 30,2 103,1

Fevereiro 19,5 24,5 29,4 159,01 19 198,3 19,8 25,2 30,6 -39,3

Março
(observação até

dia 19)

18,8 24,6 30,3 116,07 10 165,2 19,2 24,6 30,0 -49,1

(parcial
até dia

19)
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PREVISÃO SAZONAL – FINAL DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO

OBS: O escopo da previsão sazonal é descrever as características gerais do período em comparação com
as  médias  (valores  de  referência  calculados  com base  em vários  anos).  Dessa  forma,  verifica-se  as
probabilidades de desvios (anomalias) com relação a esse valor de referência. Não é o escopo deste tipo
de previsão apontar para eventos específicos no período, e a característica geral não necessariamente
determina como todo o período deve ser. Por exemplo, a previsão de temperaturas acima da média não
exclui a possibilidade de episódios de dias frios, e a previsão de chuva abaixo da média não exclui a
possibilidade de algum evento de chuva volumosa.

Para a síntese prognóstica sazonal,  foram consultados os  modelos de previsão climática sazonal  do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro Europeu de Previsão de Médio Prazo (ECMWF),
e  o  prognóstico  climático  sazonal  emitido  pelo  Centro  Internacional  de  Clima  e  Sociedade (IRI  –
Universidade de Columbia). 

A  Tabela  2 mostra  as  características  de  chuva  e  temperatura  para  os  meses  de  março  a  junho,
evidenciando um grande contraste a partir de abril, quando as temperaturas e os volumes de chuva
caem de forma mais expressiva. Março já é considerado o primeiro mês do “Outono Meteorológico”,
pois  apesar  de  ainda  ter  um  acumulado  de  chuvas  mensal  expressivo  (e  ainda  compor  a  “Época
chuvosa” no sudeste brasileiro), já apresenta temperaturas médias em declínio em comparação com o
trimestre anterior. A transição mais abrupta se dá a partir de abril, quando o volume médio de chuva
mensal  é  bem  inferior  e  o  declínio  nas  temperaturas  médias  é  mais  pronunciado.  As  chuvas
características de verão (pancadas e temporais) vão se tornando menos frequentes e a dependência das
frentes frias para os eventos de chuva vai aumentando.

Tabela 2: Resumo das características climatológicas do trimestre MAM, com base em dados 
observacionais do período 1991-2020.

Mês
Chuva acumulada

(mm) Dias de chuva Tmín (ºC) Tmáx (ºC)

Março 165,2 10,8 19,2 30
Abril 67,6 5,7 17,4 28,8
Maio 62 4,7 14,3 25,8
Junho 45,4 3,8 12,9 25,1

FINAL DE MARÇO

Os indicativos dos modelos de previsão de tempo mantêm um quadro de chuvas esporádicas e isoladas
(pancadas ou temporais) na região de Campinas até o final do mês, mas sem indicativos de eventos de
chuva  volumosa.  Além  disso,  as  temperaturas  devem  permanecer  sem  mudanças  expressivas,
permanecendo com  mínimas  entre  18  e  20ºC  e  máximas  em torno  de  31ºC,  um pouco  acima da
climatologia para a época.
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PROGNÓSTICO DE CHUVA- ABRIL A JUNHO

Os modelos consultados, atualizados em março para o período AMJ, apresentam divergência entre si na
previsão qualitativa de chuvas, o que tipicamente representa um maior grau de incerteza. Os modelos
do Centro Europeu de Previsão e do Instituto Internacional  de Clima e Sociedade sugerem maiores
probabilidades de chuvas próximas à média para o período. Já o modelo do INMET indica chuvas abaixo
da média para o trimestre – no entanto, em um perspectiva mensal, os meses deficitários seriam abril e
maio. Cabe reforçar que os próximos meses já são de volumes baixos de precipitação, e em progressiva
redução até agosto, e que as análises são feitas com base nas médias mensais de cada mês.

Probabilidade de chuva abaixo da climatologia 
(região de Campinas) para o trimestre AMJ, 
modelo do Instituto Nacional de Meteorologia.
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Probabilidade de chuva em torno da climatologia 
(região de Campinas) para o trimestre AMJ, 
modelo do International Research Institute for 
Climate and Society.

Probabilidade de chuva dentro da climatologia 
(região de Campinas) para o trimestre AMJ, 
modelo do European Centre for Medium-Range 
Weather Forecast.

Figura 1: Mapas de probabilidades de anomalia de chuva para o trimestre MAM.

Cabe reforçar que o escopo da previsão sazonal é de longo prazo, não sendo apta para detectar eventos
ou subperíodos mais propensos a secas ou chuvas volumosas.

A previsão subsazonal do ECMWF, que apresenta características semanais para um prazo de 6 semanas,
indica ainda uma tendência de chuva abaixo da média no final de março, e após isso, a tendência é de
chuvas dentro da normalidade (isto é, sem semanas atipicamente chuvosas ou secas – permanecendo a
tendência de, progressivamente, menor frequência de dias de chuva e menores acumulados mensais). A
Figura 2 mostra essas informações graficamente para a América do Sul.
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Figura 2: Características semanais das chuvas para o período entre 20/03 e 01/05, 
conforme modelo do ECMWF.

PROGNÓSTICO DE TEMPERATURA

O prognóstico trimestral de temperaturas indica tendência geral de um período, em média, mais quente
do que os valores de referência, com altas probabilidade indicadas pelos modelos do INMET e do IRI. O
modelo do INMET, que faz  detalhamento mensal,  sugere que essa tendência de um trimestre mais
quente (em média)  permeia  especialmente os  meses de abril  e  junho,  e  em menor  probabilidade,
também pode caracterizar maio. De modo geral, isso pode estar relacionado tanto com a mudança de
fase do fenômeno El Niño Oscilação Sul, cuja fase negativa associada à La Niña já se desconfigurou, e
cuja tendência é de transição para o El Niño no segundo semestre (que geralmente ocasiona invernos
mais quentes na região), podendo também sugerir tanto a ocorrência de ondas de calor no período
quanto pela baixa frequência da passagem de frentes frias (que tipicamente começam a passar com
mais recorrência e maior influência),  ou pela influência limitada (como é o caso de frentes frias de
trajetória oceânica). No entanto, essa tendência é geral para o período como um todo, e não descarta
episódios  frios  –  que podem ocorrer  de forma esporádica  –  mas sugerem que não devem ser  tão
expressivos ou duradouros.

Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – CEPAGRI
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP, 13083-970
Telefone 19 3521-2460, 19 3521-2463
Página 5 de 7



                  
Alta probabilidade de temperatura acima da 
climatologia (região de Campinas) para o trimestre
AMJ, modelo do Instituto Nacional de 
Meteorologia.

Probabilidade de temperatura acima da 
climatologia (região de Campinas) para o trimestre
AMJ, modelo do International Research Institute 
for Climate and Society.
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Probabilidade de temperatura dentro da 
climatologia (região de Campinas) para o trimestre
AMJ, modelo do European Centre for Medium-
Range Weather Forecast.

Elaborado pelos meteorologistas Bruno Kabke Bainy  e Ana Maria Heuminski de Avila

Campinas,  20/03/2023
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