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1 PRINCIPAIS SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES

A Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) utiliza 
como referência nos comentários contidos nesta publicação a divisão das regiões climatologicamente homogêneas do 
Estado do Espírito Santo. O mapa contendo essa divisão pode ser visualizado aqui.

Ao longo de janeiro de 2019, um sistema de alta pressão denominado Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) atuou 
sobre o Espírito Santo. Esse sistema provoca a subsidência dos ventos, ou seja, não facilita o movimento vertical do ar 
para consequente desenvolvimento de nuvens. Assim, tivemos um mês predominante de sol e praticamente sem chuva 
em diversas regiões do Estado. 

Apenas alguns episódios de pancadas isoladas de chuva foram observadas em trechos das Regiões Sul e Serrana, 
ocasionadas pelo aquecimento ao longo do dia, somado ao relevo acidentado de áreas dessas regiões.

Alguns episódios de chuva fraca e esparsa foram observados também na metade norte do Estado, principalmente nas 
áreas mais próximas ao litoral norte. Nessas áreas, o transporte de umidade do mar em direção ao continente feito pelo 
vento ocasionou a formação de nuvens com condição de chuvas fracas e rápidas.

2 PRECIPITAÇÃO MENSAL 

Em janeiro deste ano, praticamente não choveu em 
grande parte do Estado. Os maiores acumulados de chu-
va, em torno de somente 30 mm, foram observados na 
faixa desde Afonso Cláudio, na Região Serrana, até Bom 
Jesus do Norte, na Região Sul do Estado.

Com base no Índice de Precipitação Normalizada (SPI), 
resultado da falta de chuva observada no Espírito Santo 
ao longo do mês, grande parte do Estado enquadrou-se 
como moderadamente seco; alguns trechos nas Regiões 
Sul e Serrana, inclusive, extremamente secos. Apenas a 
Região Norte e o litoral nordeste capixaba estiveram na 
categoria de seca incipiente.
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A temperatura diurna ao longo de janeiro de 2019 foi in-
fluenciada pela falta de chuva no Estado. Praticamente 
sem cobertura de nuvens, com dias seguidos de céu cla-
ro, a temperatura máxima ficou acima da média histórica 
(1976-2014), com anomalias positivas em todas as regiões 
capixabas. As áreas mais quentes do Estado foram a 
Região Sul com até 4 °C acima da média, e a Serrana e 
trechos do norte com 3 °C. Já as demais áreas estiveram 
até 2 °C acima.

Sem a atuação de sistemas meteorológicos que pudes-
sem mudar as condições de tempo no Estado ao longo de 
janeiro de 2019, em média, a temperatura mínima esteve 
dentro da neutralidade, sem anomalias significativas, em 
grande parte do Estado. Em alguns trechos da Região Sul 
e da Grande Vitória, as madrugadas não foram tão frias e 
estiveram ligeiramente em torno de 1 °C acima da média 
histórica (1976-2014).

A temperatura média, em janeiro de 2019, seguiu em 
grande parte o comportamento observado na temperatu-
ra máxima.  Enquanto as Regiões Sul e Sudeste do Espíri-
to Santo tiveram anomalias positivas de até 2 °C acima da 
média histórica (1976-2014), outros trechos superaram em 
até 1 °C essa média.

3 TEMPERATURA MÁXIMA MENSAL 4 TEMPERATURA MÍNIMA MENSAL

5 TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
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