
 

Recife, 28 de maio de 2021. 
Av. Cruz Cabugá, nº 1111 – Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000 

Fones: (81) 3183-1060 / 3183-1061  
htpp://www.apac.pe.gov.br 

 

INFORME E PREVISÃO CLIMÁTICA MAIO/2021 

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

A previsão climática sazonal para o período de junho a agosto/2021 (JJA) 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 V REUNIÃO DE ANÁLISE E PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O SETOR LESTE DO NORDESTE, sediada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade de Sergipe no dia 26 de maio de 2021, a previsão climática para o próximo trimestre (junho-julho-agosto) é que as chuvas deverão ficar dentro da 
média climatológica em toda faixa litorânea do estado e entre normal a abaixo do normal no Agreste. 

O trimestre compreende os dois últimos meses do período chuvoso das regiões do Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana (junho e julho) e o mês 
mais frio do ano (agosto). Nesse período, os principais sistemas indutores de chuva são os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs). 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 JUNHO/JULHO/AGOSTO 

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 mor mesorregiões de Pernambuco 

Região Junho Julho Agosto 

Metropolitana do Recife 337,6 314,0 176,9 

Zona da Mata 224,6 200,9 112,4 

Agreste 115,3 107,9 58,5 

Sertão 35,3 28,8 11,6 

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

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL/2021 

 As chuvas acumuladas nos quatro primeiros meses de 2021 foram mais intensas no Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão do Pajeú. De maneira geral estas 
regiões ficaram dentro da média ou levemente acima, enquanto Sertão do São Francisco teve chuvas abaixo do normal. A precipitação acumulada no ano (Figura 2) 
variou entre 25 e 600 mm no Sertão, entre 100 e 600 mm no Agreste, 200 e 900 mm na Zona da Mata e, 600 a mais de 900 mm na Região Metropolitana do Recife. 
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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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