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APRESENTAÇÃO 

 A Diretoria de Meteorologia da SEMARH é o órgão responsável pelo monitoramento 

hidrológico e meteorológico no estado de Alagoas. Juntamente com a Sala de Alerta, possui a 

responsabilidade de monitorar as condições oceânicas e atmosféricas globais, regionais e 

estaduais, desenvolvendo produtos para identificar e melhor definir os sistemas e os 

fenômenos meteorológicos que atuam em Alagoas. 

 A DMET e a equipe da Sala de Alerta se colocam a disposição de todos os usuários 

para quaisquer informações adicionais, sugestões e/ou dúvidas. 

RESUMO 

 Nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013 realizou-se, nas dependências da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, a IV Reunião de Análise e 

Previsão Climática para o Setor Norte do Nordeste do Brasil  – Ano 2013. Foram analisadas as 

condições regionais da pluviometria e globais dos oceanos e da atmosfera, assim como os 

resultados de modelos numéricos de previsão sazonal, visando elaborar o prognóstico 

climático para o trimestre março, abril e maio (MAM) de 2013, sobre o setor norte da região 

Nordeste do Brasil. A reunião contou com a participação de meteorologistas dos Centros 

Estaduais de Meteorologia e de diversos órgãos municipais, estaduais e federais, incluindo a 

SEMARH e Defesa Civil estadual. O evento teve também a  participação, via áudio-

conferência, de meteorologistas do CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista/SP, INMET,  assim 

como de usuários em diversas instituições do Brasil.  A previsão de consenso foi de 

acumulados trimestrais de chuva  abaixo  da  normal  climatológica  para  a  maior parte do 

Nordeste, incluindo todo o Semi-Árido do estado de Alagoas. Para a faixa litorânea do 

estado, a previsão por consenso indica comportamento  climatológico  (igual  probabilidade  

para  as  três categorias), em função das incertezas inerentes aos modelos numéricos 

utilizados. 

 

 



PRECIPITAÇÃO ACUMULADA EM JANEIRO DE 2013. 

 

 A precipitação média acumulada no mês de JANEIRO de 2013 ficou abaixo da média 

na quase totalidade das regiões ambientais do Estado. Somente no Sertão do São Francisco 

ficou acima da média (94,1%) e no Sertão (0,4%), a chuva ficou dentro da normalidade. O 

maior desvio negativo da precipitação acumulada foi apresentado pelo Agreste (-86,0%) e o 

menor desvio negativo foi observado no Litoral (-28,5%). As outras regiões atingiram os 

seguintes desvios: Zona da Mata (-56,8%) e Baixo São Francisco (-47,4%). 

 

 

REGIÕES ACUM-OBS ACUM-NORMAL DESVIO% 

SERTÃO 37,8 37,7 0,4 

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 83,6 43,0 94,1 

AGRESTE 5,2 37,8 -86,0 

BAIXO SÃO FRANCISCO 23,7 45,1 -47,4 

ZONA DA MATA 20,0 46,5 -56,8 

LITORAL 40,1 56,2 -28,5 
Tabela 1. Precipitação total observada no mês de janeiro de 2013 e desvios em relação a média histórica. 

Embora o mês de fevereiro ainda não tenha encerrado, as análises preliminares do 

monitoramento pluviométrico, realizadas pela Diretoria de Meteorologia, indicam uma 

continuidade do quadro de estiagem apresentado nos últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES OCEÂNICAS E ATMOSFÉRICAS GLOBAIS 

 Observa-se no Oceano Pacífico Equatorial, condições de neutralidade em termos de 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM). De acordo com a maioria dos modelos de previsão, 

a indicação é de persistência do padrão de neutralidade nas águas do Oceano Pacífico para os 

próximos meses. No oceano Atlântico Tropical Norte e próximo à costa da África, ressalta-se a 

presença de anomalias positivas de TSM com valores em torno de 0,5°C. No setor sul da 

bacia, as anomalias de TSM ficaram com padrão entre normal e um pouco abaixo da média no 



centro do Atlântico sul e anomalias positivas superiores a 1°C ao longo da costa do continente 

Africano (Figura1). 

 

 

PREVISÃO DAS CHUVAS PARA O TRIMESTRE MARÇO/ABRIL/MAIO NO SETOR LESTE E 

SEMI-ÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL DE 2013. 

 A previsão climática de consenso para o trimestre que inicia em março e termina em 

maio de 2013 (MAM/2013) indica maior probabilidade de ocorrência de chuvas na categoria 

abaixo da faixa normal (40%) para a área desde o Amapá até o centro-norte da Região 

Nordeste, incluindo todo Semi-Árido do estado de Alagoas. Para a faixa litorânea do estado, 

a previsão por consenso indica comportamento  climatológico  (igual  probabilidade  para  as  

três categorias), em função das incertezas inerentes aos modelos numéricos utilizados. 

Entretanto, devido a alta variabilidade espacial e temporal das chuvas, algumas localidades do 

Nordeste poderão apresentar períodos intercalados de excesso ou déficit de precipitação. É 

importante mencionar que, para a faixa leste da Região Nordeste, o principal período 

chuvoso costuma iniciar entre os meses de março e abril.  



 

Previsão de probabilidade de chuva abaixo da normal (40%) em grande parte do NE. 

Nota1: É importante observar a característica de alta variabilidade espacial e temporal com que 

se comportam as chuvas sobre o Nordeste, sendo de fundamental importância o 

monitoramento contínuo das condições atmosféricas sobre a região e as condições oceânicas 

e atmosféricas globais. 
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