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INFORME E PREVISÃO CLIMÁTICA MARÇO/2021 

PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O PERÍODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2021 

A previsão climática sazonal para o período de abril a junho/2021 (AMJ) foi baseada nas análises dos campos globais dos oceanos Pacifico Equatorial e 
Atlântico Tropical e da atmosfera bem como, nos resultados de modelos numéricos e estatísticos de previsão climática para o referido trimestre. Com base no 
resultado da I Reunião Climática para o leste do Nordeste, sediada na APAC no dia 24 de março de 2021, a previsão climática para o próximo trimestre (abril-maio-
junho) é que as chuvas deverão ficar na faixa do normal a abaixo do normal em todo o estado de Pernambuco, com temperaturas acima da média para o 
período.  

O trimestre compreende o início período chuvoso da região do Agreste, Zona da Mata e Litoral e redução gradual das chuvas no Sertão. Nesse período, os 
principais sistemas indutores de chuva são a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL). Destaca-se a grande variabilidade 
espacial e temporal das chuvas, podendo ocorrer chuvas fortes e isoladas concentradas em poucas horas. Ressalta-se a importância do acompanhamento das 
previsões diárias e avisos meteorológicos da APAC. 

 
CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO NO TRIMESTRE ABRIL/MAIO/JUNHO 

Os valores médios mensais temporais das precipitações nas mesorregiões de Pernambuco podem ser observados na tabela 1, a espacialização desses 
valores está representada na Figura 1 (a, b e c).  

 
Tabela 1: Valor médio d precipitação mensal mor mesorregiões de Pernambuco 

Região abril maio junho 

Metropolitana do Recife 253,5 270.2 337,6 

Zona da Mata 155,7 185,7 226,4 

Agreste 103.4 103.5 113,7 

Sertão 101,5 51,4 29 

Figura 1 – Precipitação média climatológica para os meses de abril (A), maio(B) e junho (C) em Pernambuco.  
 

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO e FEVEREIRO/2021 

 As chuvas acumuladas nos dois primeiros meses de 2021 foram mais intensas no Sertão, e ocorreram de forma isolada com má distribuição espacial e 
temporal, ficando alguns lugares com chuvas acima da média e outros com chuvas muito abaixo da média.  A precipitação acumulada no ano (Figura 2) variou entre 
20 e 400 mm no Sertão, entre 10 e 200 mm no Agreste, 20 e 200 mm na Zona da Mata e, 40 e 280 mm na Região Metropolitana do Recife. 
 

Figura 2 – (a) acumulado médio e (b) desvio relativo da precipitação para o período de janeiro  a fevereiro/2020. 
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