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Climatologia Trimestral de Precipitação e
Temperatura média:

-

Os maiores acumulados de precipitação,
valores que variando entre 351 e 400mm,
concentram-se nas regiões Sul e Serrana. A
região Noroeste e Norte os acumulados
variam entre 201 e 250mm. A região da
Grande Vitória os acumulados variam entre
300 e 350mm;

-

A temperatura média varia entre 24 e 26
°C nas áreas baixas do estado, 16 e 18 °C
nas áreas altas e 20 e 22 °C nas regiões de

altitude intermediárias.
Figura 1. Climatologia trimestral de precipitação (a) e temperatura média (b) para o Espírito Santo.
Fonte: CMET/INCAPER

Previsão Climática Trimestral (março,
abril e maio):

-

As previsões numéricas para chuva no
trimestre

MAM/2022

apontam

Previsão Climática Sazonal
MAM/2022 – Temperatura Média do Ar

Previsão Climática Sazonal
MAM/2022 – Chuva
Válida para:

Válida para:

MAM/2022

MAM/2022

a

categoria acima do normal para todo o
estado;
-

Em relação a temperatura média do ar,
fica definida na categoria dentro do
normal para as áreas central e norte do
estado.
Probabilidade (%)*
(Tercil mais provável)

Probabilidade (%)*
(Tercil mais provável)

Abaixo
80

60 40 0

Normal
80

Acima

60 40 0 0 40 60

80

*Probabilidades menores que 40% e maiores
que -40% apresentam igual probabilidade
(~33%) para as três categorias (acima,
abaixo e dentro da normal climatológica).
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*Probabilidades menores que 40% e maiores
que -40% apresentam igual probabilidade
(~33%) para as três categorias (acima,
abaixo e dentro da normal climatológica).

Figura 2. Previsão climática sazonal de precipitação (a) e temperatura média (b) para o Espírito Santo.
Fonte: Cepdec.

Climatologia Mensal de Precipitação e
Temperatura média:
-

Os maiores acumulados de precipitação,
valores que variando entre 120 a 150mm,
concentram-se nas regiões Sul e Serrana. A

metade norte do estado e também o litoral
sul e a Grande Vitória, a precipitação
esperada varia entre 120 a 150mm;

-

A temperatura média varia entre 26 a 28 °C
nas baixadas do estado, 18 a 24 °C nas áreas
altas e 24 a 26 °C nas regiões de altitude
intermediária.
Figura 3. Climatologia mensal de precipitação (a) e temperatura média (b) para o Espírito Santo.
Fonte: CMET/INCAPER

Previsão Climática Mensal
Março/2022 – Chuva

Previsão Climática Mensal:
-

A previsão de precipitação para Março

aponta

para

categoria

acima

do

Previsão Climática Mensal
Março/2022 – Temperatura Média do Ar

Válida para:

Válida para:

Março/2022

Março/2022

normal em todo o estado;
-

A previsão de temperatura média para

Março aponta igual probabilidade para
as três categorias (acima, média e
abaixo).
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*Probabilidades menores que 40% e maiores
que -40% apresentam igual probabilidade
(~33%) para as três categorias (acima,
abaixo e dentro da normal climatológica).
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*Probabilidades menores que 40% e maiores
que -40% apresentam igual probabilidade
(~33%) para as três categorias (acima,
abaixo e dentro da normal climatológica).

Figura 4. Previsão climática mensal de precipitação (a) e temperatura média (b) para o Espírito Santo.
Fonte: Cepdec.

Mais informações:
• https://alerta.es.gov.br/previsao-climatica-sazonal
• https://meteorologia.incaper.es.gov.br/mapas-de-chuva-normal-climatologica-album

