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INFORME E PREVISÃO CLIMÁTICA JUNHO/2021 

PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O PERÍODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2021 

A previsão climática sazonal para o período de julho a setembro/2021 (JAS) 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 VI REUNIÃO DE ANÁLISE E PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O SETOR LESTE DO NORDESTE, sediada na Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba no dia 30 de junho de 2021, a previsão climática para o próximo trimestre (julho-agosto-setembro) é que as chuvas deverão ficar dentro da média 
climatológica ou abaixo da média em todo setor leste do estado. 

O trimestre junho-julho-agosto é caracterizado por baixas temperaturas em Pernambuco, sendo que nos meses de julho e agosto ocorrem as menores 
temperaturas do ano, nas áreas de maior altitude os valores médios das temperaturas mínimas são de 15,4°C em Garanhuns (Agreste), e de 15,1°C e 15,7°C, 
respectivamente, em Triunfo e Arapipina (Sertão). Por outro lado, em setembro tem início o período mais quente e seco do estado, com temperatura máximas médias 
de 33,0°C em Floresta e 32,5°C em Petrolina. Ressalta-se a importância do acompanhamento das previsões diárias e avisos meteorológicos da APAC. 

 
CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO NO TRIMESTRE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 

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 de precipitação mensal por mesorregiões de Pernambuco 

Região Julho Agosto Setembro 

Metropolitana do Recife 314,0 176,9 102,1 

Zona da Mata 200,9 112,4 59,8 

Agreste 107,9 58,5 33,4 

Sertão 28,8 11,6 8,5 

Figura 1 – Precipitação média climatológica para os meses de julho (a), agosto (b) e setembro (b) em Pernambuco.  
 

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A MAIO/2021 

 O acumulado de janeiro a maio mostra que na maior parte do estado as precipitações acumuladas ficaram dentro da faixa normal (quando os valores 
oscilam entre -20% e +20% da média). A RMR alcançou a média climatológica, a Mata Norte ficou 9% abaixo da média e a Mata Sul ficou 20% acima da média. Já o 
Agreste Setentrional ficou 23% abaixo da média, o Agreste Central ficou 15% abaixo da média e o Agreste Meridional 6% acima da média. Na região do Sertão 
Pernambucano, as maiores reduções de precipitação ocorreram no Sertão do São Francisco (50%) e no Alto Sertão (26%). O Sertão do Moxotó ficou 14% abaixo da 
média e o Sertão do Pajeú 1% abaixo da média. 
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Figura 2 – (a) precipitação média anual, (b) precipitação acumulada e (c) desvio relativo da precipitação para o período de janeiro a abril/2021. 
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