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Imagem de satelite 1 – Rio Guaporé  em  Costa Marques, com  os bancos de areias 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Este documento será editado quando se constatar, por meio de previsões climáticas, a tendências de 
impactos negativo mediante condições extremas déficit ou excesso de precipitação no Estado, que 
serão analisaremos em forma de cenários1. Estes cenários poderão ser o hidrológicos: enchentes ou 
secas nos rios, o agrícola: déficit hídrico para culturas, o meteorológico: pancadas de chuvas intensas 
com trovadas e ventanias, e o de risco de queimadas (baixas umidade relativa e déficit de 
precipitação) que são representados por análise espaço temporal dos focos de calor.   
 

Os cenários não são estáticos podendo haver variações, a depender das condições climática no período; 
sendo assim e necessário mensalmente averiguar se as tendências climáticas para o referido trimestre são 
idênticas; caso contrário tem-se que mudar os resultados dos cenários.  
 
 

 
1 Cenário neste documento significa de forma figurada:  os fatos ou situações que acontecem ou aconteceram num 
dado momento. 
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CENÁRIO ATUAL  
 
Os dados das estações pluviométricas, vem registrado acumulados mensais de precipitações abaixo da média 
histórica, desde o final do período chuvoso, se estendendo por todo o mês de agosto (vide bol. Agosto). No 
mesmo sentido essa redução de precipitação, impactou o nível dos principais rios da região. Ressalta-se 
também, os relatos via imprensa, técnicos e empresas de distribuição de água, sobre o racionamento desses 
recursos para população destas regiões. 
 
   
  PREVISÃO CLIMATICA:  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Portanto diante do exposto , cenario atual e previsão climatica ; que apontam deficit de chuvas em varias 
regiões do Estado, alem de queda excesiva nos niveis dos Rios  ( Machado , Guapore , Madeira e Jamari ), 
situações que pesistem desde o final da estação chuvosa até o mês de agosto, tem-se que monitorar este 
periodo com muito cuidado e atenção, principalmente a região sul do Estado, para assim subsidiar as ações 
dos getores publicos no sendo de resguardar a disponibilidade hidrica e intensificação das ações contra as 
queimadas nestas regiões , que segundo previsões ficaram com precipitações abaixo da média do periodo .  

  

Figura 1 e 2 – previsão  probabilistica de chuva 
para o Estado de Rondônia   (setembro e outubro 
2022) Fonte: INMET/ Organizado pela SEDAM    

 

A previsão probabilística de chuva para o Estado 
de Rondônia, em setembro 2022, segundo mostra 
o mapa na Figura 1 (dados do INMET 
organizados pela SEDAM); o setor norte do 
Estado apresenta probabilidade de 45 a 55% de 
apresentar totais de precipitação mensal acima da 
média histórica. Por outro lada, o setor sudoeste e 
sudeste,e sul, do Estado apresenta uma 
probabilidade de 45 a 60 % de ficar abaixo dessa 
média historica Segundo Figura 2 para a amesma 
região em outubro  manten-se a probabilidade de 
45 a 50% de também de ser abaixo da média 
historica do periodo. Ressalta-se que o mês de 
setembro, segundo Figura 1, apresenta um total 
médio historico de precipitação variando de 50 a 
140 mm; e outubro de 60 a 180 mm ao longo de 
Rondônia, portanto a previsão de precipitação 
abaixo da média  é um fator agravante visto que 
os rios da Bacia do Machado estão em estado de 
alerta para seca. .  

  Fonte: INMET/ Organizado pela SEDAM  


