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INFORME E PREVISÃO CLIMÁTICA SETEMBRO/2019 

PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019 

As análises dos campos globais da atmosfera e dos oceanos Pacífico Equatorial e Atlântico Tropical, bem como 
dos modelos numéricos e estatísticos de previsão climática para o trimestre Outubro-Novembro-Dezembro (OND) 
indicam que a previsão é de chuvas em torno da climatologia em todas as mesorregiões do estado de Pernambuco. 
Ressalta-se que este trimestre é o período de estiagem do Estado, no qual as médias de chuva são muito baixas, valores 
de temperatura elevados e consequentemente os de umidade relativa do ar muito baixo. Foi observado resfriamento 
gradual das águas do oceano Pacífico Tropical (centro-leste) que se encontra atualmente em condições de 
Neutralidade, enquanto as áreas do oceano Atlântico Tropical também vêm resfriando nos últimos meses, e 
verificaram-se anomalias negativas de Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) na área do Atlântico Tropical Sul.  

 
CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO NO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 

 O trimestre OND é, climatologicamente, período seco no estado de Pernambuco, com valores de precipitação 
média trimestral acumulada de: 145 mm na Região Metropolitana do Recife, 91 mm na Zona da Mata, 62 mm no 
Agreste e 86 mm no Sertão, com distribuição espacial das precipitações mensais representadas nas Figuras de 1a a 1c. 
Na mesorregião do Sertão, as temperaturas máximas podem atingir valores de até 40°C e a umidade relativa do ar, 
valores inferiores a 20%. Quando isso ocorre a APAC envia Avisos de Baixa Umidade do Ar, devido ao perigo para saúde 
e também devido a grande probabilidade de incidência de incêndios.   

 
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA NO ANO DE 2019 

Os maiores acumulados de chuva no período de janeiro a agosto ocorreram na faixa litorânea, diminuindo 
gradualmente em direção ao Agreste. As mesorregiões com maior quantitativo foram, sequencialmente, RMR, Zona da 
Mata, Agreste Meridional e Sertão do Pajeú e do Araripe, enquanto que os menores foram registrados no Sertão do São 
Francisco, do Itaparica e uma pequena faixa do Agreste Central (Figura 2a). Os desvios da precipitação relativos à 
climatologia indicam que em praticamente todo o Estado à chuva ficou dentro da média histórica, com exceção de 
alguns pontos isolados. (Figura 2b).  

Figura 2 – (a) acumulado médio e (b) desvio relativo da precipitação de janeiro a agosto de 2019. 

  

 

Figura 1 – Precipitação média climatológica para os meses de outubro (a), novembro (b) e dezembro (c) em Pernambuco. 
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