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Com o início do plantio de grãos nos EUA, o clima na América do Norte volta a ser o ponto
focal do mercado. Nesse sentido, os relatórios de curto prazo (até duas semanas) são os mais
observados e que mais influenciam os preços. Não há como negar que os modelos
meteorológicos têm um alcance de previsibilidade muito limitado e o poder de predição de
modelos de que apontam vários meses há frente tem baixa acurácia. Então são essa as
previsões de poucos dias a frente que farão os preços das commodities subirem ou caírem
mesmo que a sua colheita seja muitos meses a frente.
Ainda falando dos modelos de curto prazo, existem vários sistemas de satélites
meteorológicos, porém são dois os mais famosos: o ECMWF (Europeu) e o GFS (Americano). No
mundo da meteorologia a discussão sobre qual dos dois é melhor é constante, apesar do
Europeu aparentemente estar ganhando essa disputa. Entretanto, o modelo americano tem
maior divulgação, pois o NOAA divulga suas projeções diariamente pelo seu site, enquanto o
modelo europeu fica restrito às consultorias.
Projeções de 6-10 dias utilizando o modelo americano: Temperatura e Precipitação
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Esses modelos também são utilizados para previsões de uma série de outros prazos, porém
não são utilizados para os longos períodos que o planejamento das atividades (agrícolas ou
outras relacionadas ao clima) necessita. Gostaríamos que esses modelos dessem previsões
assertivas sobre o clima nos próximos 6 meses, para melhor planejar e se preparar. Por
exemplo, utilizando variedades adaptadas à seca em anos secos ou estocando combustível
quando o inverno for rigoroso.
Logicamente, os agentes tentam fazer essas previsões mesmo que não possam utilizar os
modelos mais assertivos. Eles o fazem com as ferramentas que estão disponíveis, mesmo que
às vezes elas sejam pouco mais que um sentimento que ciência.
Termômetros
Desde o séc XVIII é conhecido que a temperatura dos oceanos se altera com as corretes e isso
tem influências na navegação e no clima. Porém, apenas após 1963 é foram criados
mecanismos de medição automatizados da temperatura dos oceanos e o conhecimento e
métricas sobre a temperatura da superfície do oceano (em inglês SST) foram disseminadas.
Anteriormente, as métricas ficavam restritas a TSO dos principais portos do mundo, depois se
espalhou para praticamente todos os oceanos e mares pelos inúmeros projetos de vários

países. Sendo que dentre esses, um dos que mais chama a atenção é um de escopo global
(realizado entre 1985 e 1994) quando uma extensa rede de boias foi instalada no Pacífico
equatorial para monitorar o El Niño e, outro, o projeto Argo (implantado em meados da
década de 2000,) colocou uma série ainda maior de boias a deriva que monitoram os mares do
mundo.
De forma semelhante, os satélites de monitoramento de escala global começaram na década
de 1970, sendo que ganharam maior relevância na década de 1980. Porém, a utilização é
global, mas menos detalhada, ou seja, menor a quantidade de informação local.
Justificando esse capitulo, trouxemos essas informações para mostrar que as informações
sobre a temperatura dos mares e do clima global é relativamente novo e está crescendo
exponencialmente nos últimos anos, mas não há um histórico de dados tão grande. Por isso,
novas relações de causalidades estão sendo estudadas e testadas todos os anos. Dessa forma,
trouxemos alguns dos efeitos globais que estão sendo discutidos pelos meteorologistas nesse
ano:
El Niño
A oscilação das águas no Pacifico tropical tem efeitos meteorológicos conhecidos no mundo
agrícola. Porém especificamente na agricultura nos EUA o seu efeito é mais incerto, sendo
que nem todos concordam com sua influência. Aqui trazemos os resultados do nosso relatório
(Grãos: no creo em El Niño pero...), no qual vemos o efeito agregado sendo positivo para a
produtividade de milho e soja nos EUA.
Projeção do indicador ENSO e Efeito do El Nino na produtividade nos EUA

Milho

Soja
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Mesmo esse bem-conhecido evento também está apresentado novas variações e
especificidades com as novas ferramentas de pesquisa, como por exemplo: EL niño “linha de
data”, pois os efeitos mais fortes são na região do Pacífico que passa a linha da data
internacional; El niño modoki, pois fora do perímetro que se observa a elevação das águas, as
águas ficam abaixo da media em ambos os lados; e, EL niño “costeiro”, no qual é apenas um
efeito local, mas sem as consequências no restante do globo.
Golfo do Alaska
Um dos efeitos regionais que estão sendo obervados de perto esse ano é a baixa temperatura
das águas do Golfo do Alaska. O fato de algumas correntes de ar passaram sobre o Golfo do
Alaska antes de chegar aos EUA ajuda a aumentar a confiança de que a temperatura das
águas exerçam influencia sobre as chuvas na America do Norte.

Em geral, foi observado que nos anos de temperatura elevada nas águas do Golfo do Alaska
são anos que a região das Pradarias e o oeste do Cornbelt sofrem de estiagens e apenas o
noroeste dos EUA apresenta maiores chuvas. Já nos anos de baixa temperatura das águas no
Golfo, nos EUA as chuvas são mais abundantes, especialmente na porção leste do Cornbelt e
no Sul dos EUA.
No entanto, a temperatura das águas do Golfo do Alaska é um efeito que perdura por vários
anos seguidos, tanto os episódios de temperatura alta ou baixa ficam por 2 a 4 anos cada vez.
Porém não vemos o mesmo padrão nas quebras ou nas altas produtividades.
Anomalia na temperatura da superfície dos mares (SST)
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Cobertura de gelo
No fim do inverno do Hemisfério norte chamou a atenção dos meteorologistas pelo fato que a
cobertura de gelo nos Grandes Lagos estava próximo das mínimas históricas (como pode ser
observada no gráfico abaixo), sendo que no máximo do ano bateu 9,5% da área total. Esse
seria um risco à produtividade agrícola nos EUA.
Desde que a cobertura de gelo passou a ser medida na década de 1960, em média, nos anos
em que a cobertura é baixa têm verões quentes. Enquanto, nos anos os quais a cobertura de
gelo é extensa, os verões são amenos. Adicionalmente, lembramos que as altas temperaturas
durante a fase de floração do milho é muito prejudicial à produção. Ainda mais se
considerarmos 2012, no qual a cobertura foi muito baixa e a quebra de safra foi umas das
piores da história.
No entanto, em 2002, a cobertura de gelo foi tão baixa quanto em 2012, mas a produtividade
foi acima da média. Podemos pensar comparativamente que a temperatura alta é boa para a
produtividade do milho nos primeiros estágios do desenvolvimento vegetativo, mesmo que
seja maléfica no estágio reprodutivo.

Histórico da cobertura de gelo nos grandes lagos
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Conclusão
De fato, existem muitas evidências estatísticas sobre a influência desses macro-eventos no
clima dos EUA e elas lançam ideias sobre como serão as chuvas e a temperatura nos próximos
meses. A sua importância é para chamar a atenção do mercado para algumas variáveis e ligar
os “sinais amarelos” quando necessários. Porém a produtividade agrícola é construída pelo
clima em sua influência diária. É o micro gerenciamento dessas variáveis que garantem o bom
(ou mal) ano da produção.
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