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A Figura 1 mostra a distribuição das anomalias 

de temperatura da superfície do mar (TSM) de 

abril de 2022. O Pacífico Equatorial apresentou 

TSM abaixo da média, com anomalias de até -2°C. 

No Atlântico Tropical Norte, as TSM estiveram 

próximo da média. Nas demais áreas do Atlântico 

Tropical houve a manutenção das TSM acima da 

média, principalmente no Atlântico Sul. Essa 

distribuição das anomalias de TSM favorece o 

desenvolvimento da instabilidade atmosférica 

sobre a Amazônia Legal.  

A Figura 2a mostra a climatologia da circulação 

atmosférica no nível de pressão em 200 hPa (12 

km de altitude) e, a Figura 2b, a média observada 

em abril de 2022. O centro da Alta da Bolívia (AB) 

e o eixo do cavado associado à AB estiveram ao 

sul da climatologia. Uma área de difluência 

também esteve predominante desde o oceano até 

a costa norte do Brasil. Esta modificaçao na 

dinâmica em altitude teve o potencial de favorecer 

o desenvolvimento de instabilidade, gerando 

elevados volumes de precipitação.  

A Figura 3 mostra uma seção do movimento 

vertical do ar (célula de Walker) entre as latitudes 

de 5ºS e 15ºS; as anomalias de precipitação no 

continente; e as anomalias de TSM para abril de 

2022. De 40°W a 60°W, os movimentos 

ascendentes foram enfraquecidos (indicado pelas 

setas vermelhas com sentido contrário às setas 

azuis climatológicas), esta dinâmica da circulação 

de Walker respondeu coerentemente ao déficit de 

chuva no sul da Amazônia Legal e no Brasil 

Central. De 80°W a 100°W (extremo leste do 

Pacífico), os movimentos descendentes 

climatológicos foram fortalecidos e, de 130°W até 

160°W (oeste do Pacífico), enquanto os 

movimentos ascendentes climatológicos foram 

enfraquecidos, mudando o sentido da circulação 

esperada neste período do ano de ascendente 

para descendente. 

 

Figura 1.  Anomalias de TSM (°C) em abril de 2022. Dados do CPC/NCEP 
processados pelo CENSIPAM.  

 

Figura 2. (a) Climatologia e (b) circulação observada no nível de 200 hPa 
para o mês de abril de 2022. A região sombreada representa a intensidade 
dos ventos para a escala da figura em m/s. Dados do CPC/NCEP 
processados pelo CENSIPAM. 

 

Figura 3. Superior: climatologia (azul) e anomalia (vermelho) do 
movimento vertical (entre 5ºS e 15ºS) em abril de 2022. Centro: Média do 
movimento vertical observado. Inferior: anomalias de TSM (°C) e 
precipitação. Dados do NCEP e MERGE processados pelo CENSIPAM.
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A Figura 4 apresenta a (a) anomalia 

categorizada e o (b) acumulado de chuva para 
abril de 2022. Na Amazônia Ocidental 
prevaleceram as anomalias na categoria 
“Chuvoso” e “Muito Chuvoso” no Amazonas, 
Roraima, noroeste e sul do Pará. As categorias 
“Seco” e “Muito Seco” foram observadas sobre 
o sul da Amazônia Legal e no Amapá. A 
localização das anomalias de precipitação 
responderam a modificação da circulação dos 
ventos, os quais foram influenciados pelas 
anomalias de TSM no Pacífico e Atlântico. 

Os maiores totais mensais (maiores que 
400 mm) ocorreram no noroeste do Amazonas, 
norte do Pará e noroeste do Maranhão. Os 
menores acumulados mensais (inferiores a 20 
mm) foram observados sobre o Mato Grosso, 
além do sul de Tocantins e de Rondônia. 

           

 
Figura 4. (a) Anomalia Categorizada e (b) Estimativa de chuva acumulada 
(mm) para abril de 2022. Dados do MERGE/CPTEC processados pelo 
CENSIPAM. 

 
 

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%. A base de dados é composta pela 
estimativa de precipitação disponibilizada pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 
http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/
GPM/DAILY/ no período de 2000/2020. Os 
mapas climatológicos de precipitação para o 
trimestre junho, julho e agosto são mostrados na 
Figura 5. Durante o mês de junho, os máximos de 
precipitação (valores acima de 300 mm) 
concentram-se no Amapá, Roraima e noroeste 
do estado do Amazonas, por influência da ZCIT 
(Zona de Convergência Intertropical).  

Os mínimos de chuva (abaixo de 50 mm) 
concentram-se no sul da região, principalmente 
nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, 
Tocantins, grande parte do Maranhão e sul do 
Pará, sendo este o período mais seco do ano 
nesses estados. Neste período ocorrem com 
maior frequência os dias com valores mínimos de 
umidade relativa do ar (abaixo de 30%). 

 

 
 
 
 

No meio e final do trimestre (julho e agosto), a 
estação seca já se estabeleceu nos estados citados 
anteriormente, com precipitação inferior a 10 mm 
mensais. Também é o ápice da ocorrência de 
friagens no sul da Amazônia, proporcionando 
eventuais quedas bruscas de temperatura no sul do 
Amazonas e em grande parte dos estados do Mato 
Grosso, Rondônia e Acre. 

 
Figura 5. Climatologia da precipitação máxima (painel superior) e mínima 
(painel inferior) para os meses de junho, julho e agosto. A escala dos valores de 
chuva é dada em mm. Dados do MERGE/CPTEC processados pelo 
CENSIPAM.
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O monitoramento das águas subsuperficiais na área equatorial dos oceanos na pêntada centrada no dia 
18 de maio de 2022 é apresentado na Figura 6. As águas anomalamente aquecidas predominam sobre o Pacífico 
Equatorial Oeste, sendo observadas principalmente entre 100-250 m de profundidade, com desvios na ordem de 4°C. 
Regiões com anomalias negativas de TSM se mantém sobre o Pacífico Leste, desde a superfície até 200m de 
profundidade e apresentam redução de volume sobre o Pacífico Central. No Atlântico, houve expansão das 
áreas com aquecimento anômalo, até a profundidade de 100 m. O comportamento oceânico no Pacífico indica 
a permanência da condição de La Niña, em consonância com as simulações dos centros internacionais de 
previsão climática (Figura 7). 
 

 

Figura 6. Anomalias de temperaturas subsuperficial na região 
Equatorial do Pacífico, em 18 de maio de 2022. Dados do 
CPC/NCEP. 

 

 
Figura 7. Pluma com o prognóstico dos modelos estatísticos e 

dinâmicos.       Dados: http://iri.columbia.edu.

 

 
 

  A previsão climática indica manutenção do resfriamento anômalo no oceano Pacífico Equatorial, mais 
especificamente na região do Niño 3.4, com a persistência da condição de La Niña, favorecendo o aumento 
dos índices pluviométricos na porção norte da Amazônia. Diante deste cenário, o prognóstico para o trimestre 
de junho, julho e agosto de 2022 é: 

 
Chuvas: 

 Abaixo dos padrões climatológicos na faixa sul do Mato Grosso. 

 Acima dos padrões climatológicos em Roraima, faixa norte do Amazonas, centro-leste do Amapá, 
região do Marajó e o nordeste Paraense. 

 Nas demais áreas da Amazônia Legal, a precipitação ficará dentro dos padrões climatológicos. 
 

Temperaturas: 

 Acima da média no Mato Grosso, Tocantins, sudeste do Amazonas, faixa sul do Pará, centro-leste de 
Rondônia e sul do Maranhão. 

 Abaixo da média em Roraima. 

 Nas demais áreas da Amazônia Legal, a temperatura ficará próxima da média histórica. 
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As figuras abaixo representam graficamente o prognóstico de anomalias de precipitação (Figura 8) e 

temperatura (Figura 9), elaboradas pelo CENSIPAM, válidas para trimestre de junho, julho e agosto de 2022. 
 

 

Figura 8. Prognóstico de anomalias de precipitação para o trimestre de junho, julho e agosto 
de 2022. 

 
 

 

Figura 9. Prognóstico de anomalias de temperatura para o trimestre de junho, julho e agosto 
de 2022. 
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