
Metereologistas do Nordeste debatem clima durante encontro 

Iniciada na noite de ontem, 15, no Hotel Sabino, a 111 Reunião de I Análise Climática para 
o Nordeste do Brasil trará a Mossoró técnicos e metereologistas que debaterão o clima e 
as expectativas para o período chuvoso na região. 

o evento reúne cerca de 30 técnicos em Meteorologia dos Núcleos Estaduais de 
Meteorologia do Nordeste, além de técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A reunião está sendo 
coordenada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 
em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Prefeitura de 
Mossoró. 

De acordo com o professor da Ufersa, metereologista José Espínola, a reunião será 
importante porque trará e confrontará dados, a fim de que se tenha uma previsão a 
respeito do clima este ano. Vários técnicos estarão presentes ao encontro que, com 
certeza, trará pesquisas e dados para sabermos se este ano a chuva será bem ou mal 
distribuída em nossa região, revela. Segundo o professor, se as chuvas entre os meses 
de março e abril forem bem distribuídas. certamente teremos um inverno regular. Se as 
chuvas forem bem distribuídas, os agricultores podem ter uma boa colheita. Será nossa 
salvação, diz. 

DADOS - Os técnicos apresentarão dados e análises que servirão de base para elaborar 
a previsão de chuvas dos próximos meses. Em janeiro, no Workshop Internacional de 
Avaliação Climática para o Semi-Akrido Nordestino, que aconteceu em Fortaleza (CE), a 
previsão foi de que a quadra chuvosa. no período de fevereiro a maio deste ano, seria de 
normal a abaixo da média. A reunião desta semana pode confirmar ou não este 
prognóstico inicial. O resultado será divulgado após a discussão e o cruzamento das 
informações que cada meteorologista apresentar durante o encontro. 

Hoje, os técnicos se reunirão no auditório da Ufersa. Amanhã, às 11h, último dia do 
evento, eles recebem a imprensa e demais interessados nas previsões climáticas para 
2006, a fim de prestar contas do encontro e repassar as previsões climáticas para o ano. 


