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INFORME E PREVISÃO CLIMÁTICA - FEVEREIRO/2021 

PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O PERÍODO DE MARÇO-ABRIL-MAIO/2021 

A previsão climática sazonal para o período de março-abril-maio/2021 foi baseada nos resultados de modelos numéricos de previsão 
climática, bem como nas análises dos campos globais da atmosfera e dos oceanos Pacifico Equatorial e Atlântico Tropical, apresentados na III 
Reunião de análise e Previsão Climática para o Norte do Nordeste, realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021 por meio de videoconferência 
com participação dos Centros Estaduais de Meteorologia dos 09 estados do Nordeste, órgãos de meteorologia nacionais, INMET e CPTEC e 
internacionais, ECMWF e KIT. 

Para o trimestre de março-abril-maio/2021, a previsão climática indica maior probabilidade de acumulados de precipitação abaixo da 
média climática em todo o estado de Pernambuco, cujos valores estão apresentados na tabela 1, por mesorregião.  

Neste período, a ocorrência de chuva tem grande variabilidade temporal e espacial devido os sistemas indutores atuarem por período de 
tempo curto, por isto, podem ocorrer chuvas em alguns dias com intensidade forte e acompanhada de trovoadas e rajadas de vento, em especial 
no Sertão, cujos meses já englobam o período chuvoso, e no Agreste onde março se inicia o período chuvoso.  Ressalta-se que próximo mês haverá 
a primeira reunião para setor Leste com foco no Litoral. Por esse motivo, é importante o acompanhamento das previsões diárias no site da APAC. 

 

CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO NO TRIMESTRE MARÇO-ABRIL-MAIO/2021 

A distribuição temporal das precipitações nas mesorregiões de Pernambuco pode ser observada na tabela 1 e sua distribuição espacial na 
Figura 1 (a, b e c). Observa-se o aumento gradativo das chuvas em grande parte do estado pernambucano entre os meses, exceto no Sertão que em 
abril ocorre uma diminuição.    

 
                  Tabela 1: Valor médio da precipitação (mm) mensal por mesorregião em Pernambuco 

Região março abril maio 

Metropolitana do Recife 212.2 269,2 291,0 

Mata 129.1 159,7 188,0 

Agreste 90.0 103,0 105,0 

Sertão 138.5 98,6 47,0 

 
 

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA EM JANEIRO DE 2021 

 As chuvas acumuladas em janeiro de 2021 ficaram abaixo da média em todas as regiões com exceção a mata sul que ficou acima da média 
climatológica. As precipitações foram mal distribuídas em todo o estado os maiores valores de precipitação observadas foram em Moreilândia no 
Sertão com 86 mm, Bonito no Agreste com 79,2 mm, Cortês na Zona da Mata Sul com 164,1 mm e no Cabo de Santo Agostinho na Região 
Metropolitana do Recife com 93,6 mm. 
Figura 2 – (a) acumulado médio e (b) desvio relativo da precipitação em janeiro de 2021. 
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Figura 1 – Precipitação média climatológica para os meses de março (A), abril (B) e maio (C) em Pernambuco.  
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