
As mudanças no clima gaúcho
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É o aquecimento natural do
Oceano Pacífico. A partir dele,
há uma evaporação maior de
água, e aumenta a umidade
presente na atmosfera. Com
isso, as frentes frias acabam
ficando mais tempo
estacionadas sobre o sul do
Brasil, provocando aumento
das chuvas.

El Niño Os ventos que
empurram as águas
aquecidas do Oceano
Pacífico para o oeste
diminuem. Como
resultado, o volume de
água aquecido desloca-
se para a costa
americana.

A temperatura da água e do
ambiente aumenta nas costas
do Peru e do Equador. A
umidade começa a provocar
fortes chuvas.

Enquanto o  Sudeste Asiático passa por
período de seca e queda da temperatura,
a costa da América do Sul enfrenta fortes
ventos, tempestades e inundações em
áreas onde isso não ocorre habitualmente.

A ocorrência do fenômeno El Niño é a principal explicação para a primavera de temporais no Rio Grande do Sul. Ele pode estar
associado, porém, a novas tendências de chuva e temperatura que estudos recentes estão descobrindo. Entenda o que vem
ocorrendo com o clima gaúcho.

Outros fatores
Além da influência eventual do El Niño, o clima no Rio Grande do Sul vem registrando alterações que podem estar relacionadas
à ocorrência de temporais intensos:

Nas últimas três décadas, o Rio Grande
do Sul apresentou aumento na
temperatura média. Temperaturas altas,
juntamente com a umidade elevada,
funcionam como um combustível para
tempestades.

Acréscimo na temperatura média
no RS:

Mais calor

Chuva média
anual

1945-1974

Chuva média
anual

1975-2004

Outono
Primavera
Verão
Inverno
Total

339 mm
399 mm
378 mm
372 mm

1.488 mm

395 mm
435 mm
404 mm
379 mm

1.613 mm

17%
9%
7%
2%
8%

Variação

O mapa abaixo mostra as regiões do mundo com maior número de dias com chance
de ocorrer tornados. As áreas sombreadas são as mais suscetíveis

A precipitação, que aumentou de forma geral no Estado em um período
de 30 anos, na comparação com as três décadas imediatamente anteriores,
cresceu mais em meses de maior calor do que no inverno – inclusive na
primavera, que concentrou os piores temporais este ano. Isso também
favorece chuvas mal distribuídas e vendavais  mais intensos:

Mudanças na distribuição da chuva

Fontes: A Climatology of Warm-season Mesoscale Convective Complexes in Subtropical South America, de Joshua Durkee e Thomas Mote, Comportamento espaço-temporal da
precipitação no Rio Grande do Sul, de Denilson Ribeiro Viana, Francisco Eliseu Aquino e Ronaldo Matzenauer, Avaliação de Desastres Associados a Complexos Convectivos de
Mesoescala de Denilson Ribeiro Viana, Francisco Eliseu Aquino e Viviana Aguilar Muñoz e Central de Meteorologia.
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Os tornados

+0,6°C
durante o
inverno

+0,5°C
 ao longo de
todo o ano


