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Clima é mercado, inegavelmente, influ- resfriamento das águas da superfície do Oceano Pacífico
cnciam o desempenho econômico da ati- deverá persistir até o início de 2008. Todavia, cabe desta-

viclacle agrícola. Não é sem motivos que cotações/preços car que, no passado, a maioria dos eventos La Nina signifi-
dos produtos agrícola e previsões de tempo/clima desper- cativos estabeleceu-se no final do inverno. E que se a con-
tam o interesse e a atenção de agricultores no mundo todo. dição do atual evento La Nina não evolu ir durante a prima-
Com base nos principais boletins de previsão climática de vera, ele estaria atrasado em relação aos padrões
instituições brasileiras (CPTEC/INPE, lNMET e UFPcl) e históricos.Para o trimestre outubro-novembro-dezembro,
internacionais (CPC/USA e BOM/AU) serão apresel1ta- no sul do Brasil, as chuvas deverão ficar entre normal e
dos os principais indicativos do comportamento das chu- ligeiramente abaixo da normal climatológica, especialmente
vas, nos próximos meses, no sul do Brasil. A tendência de no Rio Grande do Sul, devido ao avanço rápido das frentes
resfriamento nas águas sllperficiais do Oceano Pacífico frias. No começo da primavera ainda persistem condições
equatorial, diagnosticada por diversos indicadores de favoráveis para chuvas, mas, para os meses de novembro e
monitoramente/previsão de eventos El Nino-Oscilação Sul dezembro, a tendência é de precipitação pluvial abaixo do
(ENOS) sinaliza o estabelecimento de llm evento La Nina padrão climatológico.Essa perspectiva climática não neces-
(fase fria) nos próximos meses. Desde o mês de agosto sariamente significa uma visão catastrófica para as nossos
têm sido constadas anomalias negativas consistentes na te111- principais cultivos de verão (soja e milho). É fato que as
peratura da superfície das águas nas diversas regiões Niflos, maiores frustrações de safra no RS, devido a eventos di-
que se estenderam, durante o mês de setembro, até a costa máticos extremos no passado, se deram em anos neutros.
Oeste da América do Sul, reforçando a perspectiva de ill- De qualquer forma, é prudente estar atento que, nesta sa-
tensificaçfto do evento La Nina em cursQ. Os resultados fra, a chance de termos um padrão de chuvas (quantidade e

~ ~ (dos modelos de previsão do fe- distribuição) nos moldes da safra passada, em bora exista,
:~p,~<k<:~.<.-,: ~--\ nÔlTleno ENOS indicam que o não pode ser considerada elevada.
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