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1 PRINCIPAIS SISTEMAS METEOROLÓGICOS
ATUANTES
A divisão das regiões climatologicamente homogêneas
do estado do Espírito Santo, utilizada pelo Sistema de
Informações Meteorológicas do Instituto Capixaba
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
como referência nos comentários contidos nesta
publicação, pode ser visualizada na figura 1a.
Janeiro de 2017 não foi um mês com significativos
acumulados de chuva como se espera segundo a
climatologia. Ao longo de janeiro tivemos apenas dois
episódios de chuvas no Estado. O primeiro ocorreu
em meados do mês entre os dias 11 e 16 quando a
formação de uma Zona de Convergência de Umidade
(ZCOU) representada pela linha tracejada azul (Figura
1b) deixou o tempo bem fechado em todo o Estado,
mas sem acumulados significativos de chuva. Durante
este episódio foi observada a tarde mais fria do mês

quando no dia 15 a estação do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet) em Santa Teresa registou
temperatura máxima de apenas 19,7 °C, como podese observar na figura 1c a densa cobertura de nuvens
pelo Estado às 15h local, horário onde geralmente já
foi observada a temperatura máxima do dia.
Ao final do mês entre os dias 28 e 31, ventos de
quadrante Leste em superfície predominaram sobre
o Espírito Santo transportando umidade do oceano
para o continente. Ventos em médios e altos níveis
da atmosfera somados a umidade presente em
baixos níveis favoreceram o desenvolvimento de
nuvens ocasionando variação de nebulosidade e
chuva esparsa no Estado.
Diferente do episódio observado em janeiro, durante
o mês de fevereiro de 2017 a formação de uma ZCOU
sobre o Estado conseguiu organizar precipitação mais
significativa e com distribuição mais homogênea pelo
território capixaba. Vale destacar as áreas ao norte do
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(b)

(a)
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Figura 1. Divisão das regiões climatologicamente homogêneas do Estado do Espírito Santo (a), recorte da carta sinótica
de superfície para a América do Sul do dia 15 de janeiro de 2017 as 06Z (04h local – horário de verão) (b)
e imagem colorida do satélite GOES-13 para a Região Sudeste do Brasil (c) do dia 15 de janeiro de 2017 as
18UTC (16h local – horário de verão).
Fonte: Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper (SIM/INCAPER), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Divisão
de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2017.

Estado que registraram acumulados expressivos de
chuva em 24h com 116,5 mm em Ecoporanga e 92,8
mm em Mucurici no dia 08 de fevereiro. Assim como
nessas áreas, acumulados significativos de chuva

também foram observados principalmente na região
serrana e sul do Estado. Na figura 2 pode-se observar
o desenvolvimento vertical das nuvens principalmente
sobre o Norte e trechos das regiões sul e serrana do

Figura 2. Imagem do satélite GOES-13 no canal de temperatura realçada para a Região Sudeste do Brasil do dia 08 de
fevereiro de 2017 as 20UTC (18h local).
Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2017.
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Estado. Os tons mais quentes representam nuvens
mais desenvolvidas, ou seja, com potencial para
pancadas de chuva e tempestades.
No restante do mês a associação de áreas de
instabilidade em diferentes níveis da atmosfera
e perturbações ondulatórias que transportavam
umidade do oceano para dentro do continente
influenciaram as condições de tempo causando
muita variação de nebulosidade com chuvas fracas
e esparsas pelo Estado e consequente diminuição
das temperaturas. Na imagem da carta sinótica
(Figura 3a) pode-se observar a presença das áreas de
instabilidade representadas pelas linhas tracejadas
amarelas próximas a costa do Espírito Santo que
permaneceram influenciando as condições de tempo
durante alguns dias na região. Na imagem visível 1km
do satélite (Figura 3b) a distribuição de nebulosidade
pelo Estado pode ser observada representada pelos
tons em cinza na imagem.
O mês de março que marca o fim do verão no
Hemisfério Sul, historicamente encerra o período

(a)

chuvoso no Espírito Santo. No entanto, março
de 2017 fugiu à “regra”, assim como o observado
também durante o mês de janeiro deste ano
quando as chuvas estiveram bem abaixo da média
climatológica. Durante a primeira quinzena do mês
não foram observados episódios significativos de
chuva no Estado que esteve sob a influência de um
sistema de Alta Pressão deixando o tempo estável e
consequentemente com temperaturas em elevação.
No dia 05 em Presidente Kennedy foi registrada a tarde
mais quente do trimestre com 40,2 °C segundo dados
da estação meteorológica do Inmet no município.
A soma de fatores como a presença de umidade e o
calor elevado, deram condições ao desenvolvimento
de pancadas isoladas de chuva nas proximidades
de Cachoeiro do Itapemirim como podem ser
observadas as descargas atmosféricas na figura 4
onde os pontos amarelos representam as descargas
mais recentes dos últimos 15 a 30 min, e os pontos
verdes são as descargas ocorridas nos últimos 30 a
45 min sobre o Estado.

(b)

Figura 3. Recorte da carta sinótica de superfície para a América do Sul do dia 20 de fevereiro de 2017 as 00Z (21h
horário local do dia 19 de fevereiro) e imagem do canal visível 1Km do satélite GOES-13 para a Região Sudeste
do Brasil (b) do dia 20 de fevereiro de 2017 as 15UTC (12h horário local).
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), 2017.
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Figura 4. Imagem de descargas elétricas observadas nos últimos 120 min disponibilizada pelo STARNET para o dia 09
de março as 19 UTC (16h local).
Fonte: Laboratório Rede de Detecção de Descargas Atmosféricas - STARNET do STORM-T/IAG/USP

Apenas ao fim do mês a partir do dia 27, tivemos
uma mudança no tempo com a presença de um
sistema de baixa pressão no Oceano Atlântico na
altura da região Sudeste. Esse sistema deixou o
tempo instável com muitas nuvens e ocorrência
de chuvas ocasionais pelo Estado. Em alguns locais
ocorreram pancadas de chuva acompanhadas de
trovoadas ocasionando acumulados significativos de
chuva. Segundo dados de pluviômetros do Centro
Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais (CEMADEN) o município de Ecoporanga
no Norte do Estado observou em 1h o acumulado
de 48,8 mm, assim como Afonso Cláudio na região
serrana acumulou 40 mm segundo dados da estação
meteorológica do Inmet no município.
Na imagem de satélite (Figura 5) pode-se observar o
desenvolvimento vertical das nuvens principalmente
nas proximidades de Ecoporanga (Norte do Estado) e
na região serrana. Os tons mais quentes representam
nuvens mais desenvolvidas, ou seja, com potencial

Figura 5. Imagem do satélite GOES-13 no canal de temperatura realçada para a Região Sudeste do Brasil do dia 27 de março de 2017 as 18UTC (15h
local).
Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2017.
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Figura 6. Imagem de descargas elétricas observadas nos últimos 120 min disponibilizada pelo STARNET para o dia 27
de março as 19 UTC (16h local).
Fonte: Laboratório Rede de Detecção de Descargas Atmosféricas - STARNET do STORM-T/IAG/USP

para pancadas de chuva e tempestades acompanhadas
de trovoadas, assim como podem ser observadas as
descargas atmosféricas associadas a estas nuvens
(figura 6) os tons mais quentes (pontos vermelhos e
amarelos) representam as descargas mais recentes
dos últimos 15 e 30 min respectivamente, enquanto
os tons mais frios (pontos verdes e azuis) são as
descargas ocorridas nos últimos 45 e 60 min e os
pontos pretos dos últimos 120 min sobre o estado.
A partir do dia 28 houve a formação de uma ZCOU
representada pela linha tracejada azul (Figura 7a)
que manteve o tempo instável com temperaturas
em declínio devido a densa cobertura de nuvens
(tons de cinza) sobre o Estado (Figura 7b) e chuvas
fracas ocasionais porém sem pancadas de chuva com
acumulados expressivos.

Durante este episódio inclusive foi observada a tarde
mais fria do trimestre quando no dia 28 a estação do
Inmet em Santa Teresa registou temperatura máxima
de apenas 18,5 °C.
A madrugada mais fria do ano também foi registrada
em março no dia 30 na estação do Inmet em Domingos
Martins (Distrito de Aracê) que observou apenas 10,8
°C. Após a passagem da ZCOU houve diminuição da
cobertura de nuvens e assim a possibilidade de uma
maior perda de calor da superfície durante a noite.
Com as noites de céu claro (sem nebulosidade) a
superfície libera calor sem impedimentos para a
atmosfera, fazendo com que a temperatura diminua
consideravelmente durante a madrugada ou
primeiras horas da manhã.
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(a)

(b)

Figura 7. Recorte da carta sinótica de superfície para a América do Sul (a) e imagem colorida do satélite GOES-13 para
a Região Sudeste do Brasil (b) do dia 28 de março de 2017 as 00Z (21h local do dia 27 de março).
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2017.

2 ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL
2.1 ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO EM JANEIRO
Durante um janeiro típico, os menores acumulados de
precipitação são observados no litoral norte, onde são
esperados de 90 a 120 mm de chuva, seguidos por uma
área desde o litoral sul passando pela Grande Vitória
até o norte do Estado, onde a média é de 120 a 150
mm. Nas proximidades do Caparaó (sul do Estado), são
esperados os maiores acumulados de precipitação: 200
a 250 mm. Nas demais regiões, os volumes de chuva
giram entre 150 e 200 mm, em média (Figura 8a).
De maneira geral, durante o mês de janeiro de 2017
as áreas desde o norte serrano ao norte do estado
observaram menos chuva que as demais áreas ao sul.
As áreas com menores valores de chuva observada
estiveram entre 15 e 45 mm (Figura 8b). Esses valores
correspondem a um desvio relativo negativo de
chuva em torno de 75% abaixo da média (Figura 8c).
Já as demais áreas principalmente no sul do Estado
observaram em torno de 45 a 60 mm com desvios
relativos negativos entre 50 e 75

Quanto ao índice de precipitação normalizada (SPI
- Standardized Precipitation Index), que quantifica
a deficiência ou o excesso de precipitação na escala
mensal, trimestral e/ou anual, janeiro de 2017 teve de
maneira geral a metade norte do Estado enquadrada
na categoria de seca incipiente, enquanto a maioria
da metade sul esteve moderadamente seca. Trechos
entre Mimoso do Sul e Cachoeiro do Itapemirim
na região sul do Estado, estiveram na categoria
extremamente seca (Figura 8d).

2.2 ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO EM FEVEREIRO
O mês de fevereiro, apesar de fazer parte do período
chuvoso no Espírito Santo, apresenta diminuição nos totais
de chuva esperados em comparação aos demais meses do
período. Os maiores acumulados de precipitação no Estado
não superam os 120 mm nas proximidades do Caparaó,
enquanto o centro sul capixaba e as proximidades de
Ecoporanga a Pancas observam de 90 a 120 mm de chuva.
Nas demais áreas do Estado espera-se, em média, de 60 a
90 mm de chuva (Figura 9a).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8. Precipitação média no mês de janeiro para o Espírito Santo (mm) utilizando a série histórica de 1984 a 2014
(a); precipitação observada em janeiro de 2017 (b); desvio de chuva (%) para janeiro de 2017 a partir da série
histórica de 1984 a 2014 (c) e índice de precipitação mensal normalizada (d) para o mês de janeiro de 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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Fevereiro de 2017 teve grande quantidade de chuva
distribuída pelas áreas da metade norte do Estado,
com acumulados em torno de 91 a 121 mm e
principalmente nas proximidades de Ecoporanga que
observou chuva acima dos 250 mm (Figura 9b). Essas
áreas corresponderam a desvios relativos positivos
de chuva em torno de 25 a 50% e 100% acima da
média, respectivamente (Figura 9c). Já as demais
áreas do estado que compreendem grande parte da
metade sul, observaram em torno de 61 a 91 mm
com desvios relativos positivos em torno de 25%.
Alguns trechos do sudeste do Estado incluindo áreas
próximas a divisa com o Estado do Rio de Janeiro e
próximos a região metropolitana tiveram desvios
negativos em torno dos 25% abaixo da média.

climatológica. Apenas as proximidades Ibitirama e de
Cachoeiro de Itapemirim no extremo sul do Estado
teve chuva de 25 a 50% acima da média devido a
episódios isolados de pancadas de chuva na região.
A falta de chuva resultou num índice de precipitação
normalizado (SPI) na categoria “moderadamente
seca” em praticamente todo o Estado e até
extremamente seco em trechos do sul (Figura 10d).

Com a volta da chuva durante o mês e com sua
distribuição mais homogênea, grande parte do
Espírito Santo esteve enquadrado na categoria de
umidade incipiente, as proximidades de Ecoporanga
que observaram mais chuva estiveram na categoria
extremamente úmido. Apenas o sudeste do estado
que observaram menor quantidade de chuva, foram
classificados em seca incipiente, com base no SPI
(Figura 9d).

2.3 ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO EM MARÇO
A precipitação esperada para Março, que marca o fim
do período chuvoso no Espírito Santo, varia de 120 a
150 mm em quase toda a metade norte do estado e
também nos litorais sul e da região da Grande Vitória,
enquanto a metade sul, principalmente nas regiões
serrana e nas proximidades do Caparaó, espera-se
uma média de 150 a 200 mm de chuva (Figura 10a).
Março de 2017 não seguiu a climatologia assim
como janeiro, registando chuva abaixo da média em
praticamente todo o Estado. A região sul do Estado
observou os maiores acumulados de chuva em torno
de 90 a 120 mm (Figura 10b) resultando num desvio
relativo negativo de 25% abaixo da média (Figura
10c). Já as demais áreas observaram em média
apenas de 60 a 90 mm o que resultou num desvio
relativo negativo de até 50 a 75% abaixo da média
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(d)

Figura 9. Precipitação média no mês de fevereiro para o Espírito Santo (mm) utilizando a série histórica de 1984 a 2014
(a); precipitação observada em fevereiro de 2017 (b); desvio de chuva (%) para fevereiro de 2017 a partir da
série histórica de 1984 a 2014 (c) e índice de precipitação mensal normalizada (d) para o mês de fevereiro
de 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10. Precipitação média no mês de março para o Espírito Santo (mm) utilizando a série histórica de 1984 a 2014
(a); precipitação observada em março de 2017 (b); desvio de chuva (%) para março de 2017 a partir da série
histórica de 1984 a 2014 (c) e índice de precipitação mensal normalizada (d) para o mês de março de 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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3 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÁXIMA MENSAL
3.1 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÁXIMA
MENSAL EM JANEIRO
A temperatura máxima esperada no mês de janeiro
(Figura 11a) distribui-se com os maiores valores,
superiores a 32 °C, em grande parte da metade
norte capixaba e em algumas áreas nos vales do
Itapemirim e Itabapoana, ao sul do estado. As
demais áreas apresentam, em média, 30 a 32 °C,
sendo que os trechos mais elevados da região
Serrana atingem 24 a 26 °C e as localidades mais altas
do Caparaó registram 20 a 24°C, nesta época do ano.

(a)

Com a falta de chuva e consequente menor cobertura
de nuvens, a temperatura máxima em janeiro de 2017
apresentou anomalias positivas de temperatura por
todo o território capixaba. O setor sudeste do Estado
apresentou as maiores anomalias com até 3 °C acima
da média, enquanto as demais áreas estiveram em
média de 1 a 2 °C acima da média (Figura 11b).

(b)

Figura 11. Temperatura máxima média no mês de janeiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura máxima observada (°C) para janeiro de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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3.2 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÁXIMA
MENSAL EM FEVEREIRO
A temperatura máxima esperada para o mês de fevereiro
(Figura 12a) distribui-se de forma semelhante ao mês
de janeiro. Contudo, os maiores valores (superiores
a 32 °C), além de se apresentarem sobre a metade
norte capixaba, também são encontrados na região
Metropolitana e baixadas da região Sul do estado. As
demais áreas apresentam, em média, 28 a 32 °C de
temperatura máxima, enquanto que as regiões Serrana e
Caparaó, marcadas pela elevada altitude, apresentam
de 24 a 28 °C e de 20 a 24 °C, respectivamente.

(a)

Com a volta das chuvas em fevereiro de 2017 além
de sua distribuição mais homogênea, a temperatura
máxima apresentou anomalias negativas em
grande parte do território capixaba. De maneira
geral, as áreas onde foram observados os maiores
acumulados de chuva tiveram as maiores anomalias
com temperaturas entre 1 e 2 °C abaixo da média,
enquanto as demais áreas estiveram até 1°C abaixo.
Trechos principalmente no setor sudeste do Estado
que acumularam chuva abaixo da média ficaram
dentro da neutralidade devido a variação de nuvens
ao longo do mês (Figura 12b).

(b)

Figura 12. Temperatura máxima média no mês de fevereiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de
1976 a 2014 (a) e anomalia da temperatura máxima observada (°C) para fevereiro de 2017 a partir da série
histórica de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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3.3 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÁXIMA
MENSAL EM MARÇO
A temperatura máxima esperada no mês de
março (Figura 13a) também se distribui de forma
semelhante aos meses anteriores, com os maiores
valores (superiores a 32 °C) em grande parte da
metade norte capixaba e em algumas áreas dos vales
do Itapemirim e Itabapoana, ao sul do estado. As
demais áreas apresentam, em média, de 30 a 32 °C de
máxima, enquanto que a Região Serrana e o Caparaó
atingem 24 a 26 °C e 20 a 24 °C, respectivamente.

(a)

Poucos eventos influenciaram as condições de tempo
no Espírito Santo durante o mês de março. Assim na
maioria dos dias pouca nebulosidade foi observada
principalmente na metade norte do Estado resultando
num aumento da temperatura máxima. Anomalias
positivas de 1 a 2 °C acima da média de temperatura
máxima foram observadas nessas áreas já as demais
ficaram dentro da neutralidade (Figura 13b).

(b)

Figura 13. Temperatura máxima média no mês de março para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura máxima observada (°C) para março de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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4 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÍNIMA MENSAL
4.1

ANÁLISE DA TEMPERATURA MÍNIMA
MENSAL EM JANEIRO

A temperatura mínima esperada no mês de janeiro
(Figura 14a) distribui-se com os menores valores entre
16 e 18 °C na Região Serrana e Região do Caparaó,
marcadas pela elevada altitude. Algumas áreas destas
regiões chegam a atingir temperaturas menores que 16
°C na temperatura mínima média mensal de janeiro. A
faixa litorânea apresenta mínimas médias mais quentes,
com valores entre 22 e 24 °C, enquanto que as demais
áreas do estado apresentam médias entre 20 e 22 °C.

(a)

A temperatura mínima em janeiro de 2017, esteve
levemente acima da média em trechos da metade sul
do estado com no máximo 1 °C enquanto as demais
áreas estiveram dentro do normalidade (Figura 14b).
Esse aumento na temperatura mínima deve-se
ao transporte de umidade trazido pelos ventos
do oceano em direção ao continente que esteve
dominante durante o mês. Assim, a nebulosidade
formada nessas áreas principalmente durante a
madrugada e primeiras horas da manhã dificultava a
perda de calor da superfície para a atmosfera.

(b)

Figura 14. Temperatura mínima média no mês de janeiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura mínima observada (°C) para janeiro de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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4.2

ANÁLISE DA TEMPERATURA MÍNIMA
MENSAL EM FEVEREIRO

A temperatura mínima média esperada para o
mês de fevereiro (Figura 15a) distribui-se de forma
semelhante a janeiro, com os menores valores entre
16 a 18 °C na áreas altas da Região Serrana e Região
Sul-Caparaó. Alguns trechos destas regiões chegam a
atingir temperaturas menores que 16 °C de mínima,
em média. As demais áreas do estado apresentam

(a)

mínimas que variam entre 20 e 22 °C, enquanto toda
a faixa litorânea, um pouco mais quente, apresenta
mínimas entre 22 e 24 °C em média.
Fevereiro de 2017 apresentou neutralidade nas
temperaturas mínimas com a volta da chuva e por
sua distribuição mais homogênea pelo estado. Assim,
não foram observadas anomalias significativas
durante o mês (Figura 15b).

(b)

Figura 15. Temperatura mínima média no mês de fevereiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de
1976 a 2014 (a) e anomalia da temperatura mínima observada (°C) para fevereiro de 2017 a partir da série
histórica de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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ANÁLISE DA TEMPERATURA MÍNIMA
MENSAL EM MARÇO

que 16 °C. As demais áreas do estado apresentam
temperatura mínima média de 20 a 22 °C, num
março típico.

A temperatura mínima esperada para o mês de
março (Figura 16a) apresenta diminuição nos valores
esperados em comparação aos meses de janeiro
e fevereiro. Os menores valores encontram-se na
Região Serrana e Região Sul-Caparaó, com média de
16 a 18 °C, sendo que alguns dos trechos mais altos
destas áreas chegam a atingir temperaturas menores

Sem a passagem de frentes frias durante o mês de
março, a temperatura mínima esteve em média
dentro do normal no estado. Apenas alguns trechos
isolados no Caparaó, Centro e extremo Norte do
Estado estiveram apenas ligeiramente abaixo da
média, em torno de 0,5° C (Figura 16b).

4.3

(a)

(b)

Figura 16. Temperatura mínima média no mês de março para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura mínima observada (°C) para março de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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5 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
5.1 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
EM JANEIRO
A temperatura média esperada para o mês de
janeiro (Figura 17a) distribui-se entre 26 e 28 °C em
grande parte da metade norte do estado e também
na Grande Vitória, vale do Itapemirim e litoral sul.
As demais áreas capixabas apresentam, em média,
de 24 a 26 °C, sendo que alguns trechos da região
Serrana atingem, em média, 20 a 22 °C, enquanto
que as localidades mais altas da região do Caparaó
observam de 14 a 16°C, normalmente.

(a)

A temperatura média em janeiro de 2017 foi
significativamente influenciada pelas anomalias
positivas observadas na temperatura máxima. Assim,
seguindo o comportamento a temperatura média
esteve até 1 °C acima da média em grande parte da
área central do Estado enquanto o sul esteve de 1 a 2
°C acima. Trechos da região serrana e extremo norte
estiveram dentro da neutralidade (Figura 17b).

(b)

Figura 17. Temperatura média mensal do mês de janeiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura média observada (°C) para janeiro de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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5.2 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
EM FEVEREIRO
Assim como no mês de janeiro, a temperatura média
climatológica do mês de fevereiro (Figura 18a) mantém
praticamente a mesma distribuição espacial e magnitude,
com valores de 26 a 28 °C em quase toda a metade
norte do Estado, na região da Grande Vitória, no vale do
Itapemirim e no litoral sul. As demais áreas do Espírito
Santo apresentam, em média, de 24 a 26 °C, sendo que
algumas localidades da região Serrana atingem, em
média, de 20 a 22°C. Os trechos mais altos da região do
Caparaó registram entre 14 a 16 °C, em média.

(a)

Assim como observado em janeiro, a temperatura
média em fevereiro de 2017 seguiu o comportamento
das anomalias na temperatura máxima, porém
neste mês, as mesmas foram significativamente
negativas. Assim, a temperatura média esteve abaixo
do esperado em praticamente todo o Estado. De
maneira geral, as áreas com maiores acumulados
de chuva estiveram com até 2 °C abaixo da média,
enquanto alguns trechos do sul e nordeste estiveram
dentro da normalidade (Figura 18b).

(b)

Figura 18. Temperatura média mensal do mês de fevereiro para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976
a 2014 (a) e anomalia da temperatura média observada (°C) para fevereiro de 2017 a partir da série histórica
de 1976 a 2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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5.3 ANÁLISE DA TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
EM MARÇO
No mês de março, a distribuição da temperatura
média esperada (Figura 19a) acompanha o mesmo
comportamento observado durante os meses de
janeiro e fevereiro.

(a)

A temperatura média em março de 2017 não
apresentou anomalias significativas, apenas o centro
do Estado e proximidades de Mucurici no Norte
ficaram ligeiramente abaixo da média em torno de
0,5 °C (Figura 19b).

(b)

Figura 19. Temperatura média mensal no mês de março para o Espírito Santo (°C) utilizando a série histórica de 1976 a 2014
(a) e anomalia da temperatura média observada (°C) para março de 2017 a partir da série histórica de 1976 a
2014 (b).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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6 EXTREMOS DE TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO
NO TRIMESTRE

para uma maior perda de calor da superfície
durante as noites.

Presidente Kennedy registrou a maior temperatura
máxima do trimestre janeiro-fevereiro-março, com
40,2 °C no dia 05 de março (Tabela 1). Na ocasião,
o Estado estava sobre a atuação de um sistema de
alta pressão que desde os primeiros dias do mês
que inibia a formação de nuvens por todo o Estado
e consequentemente contribuiu para o aumento
das temperaturas.

O pluviômetro do Incaper em Ecoporanga,
registrou a maior altura de precipitação diária do
trimestre, com um acumulado de 116,5 mm no dia
08 de fevereiro (Tabela 1). Sendo que o esperado
para o mês na região é de 105 mm. Na ocasião, o
acumulado de chuva foi resultante da atuação de
uma ZCOU no Estado que organizou convecção com
acumulados significativos de chuva no norte, sul e
região serrana capixaba.

No extremo oposto (menor temperatura mínima),
a estação de Domingos Martins, situada perto da
Pedra Azul, no distrito de Aracê (950 m de altitude),
registrou a menor temperatura mínima do
trimestre, com 10,8 °C no dia 30 de março (Tabela
1). Na ocasião, além da elevada altitude do local,
que influencia nos menores valores observados de
temperatura, também foi observada significativa
diminuição da nebulosidade no estado após a
atuação de uma ZCOU. Assim, com a diminuição
da cobertura de nuvens, houve a contribuição

O maior acumulado de precipitação ao longo do
trimestre, 615,4 mm foi observado na estação
meteorológica do Incaper em Ibitirama na região sul
do Estado (Tabela 1). Sendo que o esperado para o
mês na região é de 580 mm. Esse volume de chuva se
distribuiu principalmente durante os meses de março
e fevereiro que somaram aproximadamente 80% da
chuva observada no trimestre. No entanto, o mês de
março concentrou os maiores acumulados em um
evento de chuva, enquanto a chuva em fevereiro
teve distribuição mais homogênea ao longo do mês.

Tabela 1 - Valores extremos de temperatura e precipitação observados no trimestre janeiro, fevereiro e março de 2017
em algumas estações meteorológicas e pluviômetros pertencentes ao Incaper, Inmet, ANA e Cemaden localizados no
Espírito Santo.
Variáveis

Valor

Município

Data de ocorrência

Temperatura Máxima Absoluta (°C)

40,2 °C

Presidente Kennedy

05 de março

10,8 °C

Domingos Martins
(Distrito de Aracê)

30 de março

Precipitação Máxima Diária Observada (mm)

116,5 mm

Ecoporanga

08 de fevereiro

Acumulado Máximo no Trimestre (mm)

615,4 mm

Ibitirama

--

Temperatura Mínima Absoluta (°C)

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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7 EXTRATO DO BALANÇO HÍDRICO
Ao longo do trimestre analisado, a deficiência
hídrica manteve-se no Estado com a ocorrência
de chuvas abaixo da média na maioria do período,
com destaque para o mês de janeiro (Figura 20a).
Uma melhora foi observada apenas durante o mês
de fevereiro onde grande parte do Estado teve
diminuição do déficit hídrico ficando em torno de
20 mm (Figura 20b). Excedentes foram observados
apenas isoladamente em fevereiro nas proximidades
de Ecoporanga com 20 mm de excedente devido a
pancadas isoladas de chuva na região, como também
nas proximidades do Caparaó com 40 a 80 mm.
Com a diminuição da chuva observada novamente
durante o mês de março observa-se um aumento no
déficit principalmente no Norte do Estado e somente
as proximidades do Caparaó observaram excedente
de até 160 mm com a ocorrência de chuvas isoladas
na região (Figura 20c).

(a)

(b)
(b)

(c )

Figura 20. Extrato do balanço hídrico observado no mês de janeiro (a), fevereiro (b) e março (c) de 2017 para o Espírito
Santo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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8 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO
Assim como no Balanço Hídrico, o armazenamento
de água observado ao longo do trimestre também
apresentou melhora no mês de fevereiro (Figura
21). Durante janeiro com a falta de chuva em todo o
Estado em média acumulou-se entre 41 e 51 mm de
água no solo (Figura 21a). Com maior quantidade de
chuva observada em fevereiro houve um aumento
do armazenamento principalmente em trechos do
extremo Norte, Noroeste e proximidades do Caparaó
que armazenaram até 81 mm de água no solo (Figura
21b). Durante o mês de março com nova diminuição
da quantidade de chuva observada houve diminuição
do armazenamento em relação a fevereiro e apenas
áreas que observaram pancadas de chuvas isoladas
destacaram-se na quantidade de água armazenada
(Figura 21c).

(b)

(a)

(c )

Figura 21. Armazenamento de água disponível no solo durante o mês de janeiro (a), fevereiro (b) e março (c) de 2017
para o Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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9 SÍNTESE DO VERÃO 2017
Analisados os meses de janeiro a março, pode-se
resumir que o verão de 2017 foi uma estação com
chuvas abaixo do normal. A temperatura se comportou
em média dentro da normalidade para o período
em todo o estado. As chuvas mais significativas do
trimestre caíram em fevereiro com distribuição
espacial mais homogênea pelo território capixaba
e em março em episódios isolados. A distribuição
espaço-temporal da precipitação ao longo do
trimestre JFM foi muito irregular, acarretando num
regime pluviométrico de baixa qualidade.
Em média o verão apresentou desvio relativo de chuva
em torno de 25 a 50% abaixo do normal (Figura 22a).
Alguns trechos isolados das regiões nordeste, serrana
e metropolitana chegaram a registrar desvios de 50
a 75% abaixo da média. Apenas áreas isoladas nos
extremos norte e sul do Estado observaram desvios
menores de chuva até 25% abaixo da média devido a
episódios de pancadas isoladas de chuva.
De maneira geral a metade norte do estado esteve
enquadrada na categoria de seca incipiente,
enquanto a metade sul esteve moderadamente seca,
as proximidades do Caparaó chegaram a enquadrase na categoria extremamente seca, com base no SPI
para a escala trimestral (Figura 22b).
A temperatura máxima média observada no
trimestre esteve até 1 °C acima da média em trechos
a nordeste e sudeste do Estado, enquanto as demais
áreas estiveram dentro da normalidade (Figura 22c).
As temperaturas mínimas ficaram dentro da
normalidade durante o trimestre. Apenas alguns
trechos isolados estiveram ligeiramente acima da
média em torno de 0,5° C (Figura 22d).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 22. Desvio de chuva (%) para a verão de 2017 a partir da série histórica de 1984 a 2014 (a); índice de precipitação trimestral normalizada (b) para a verão de 2017; anomalia da temperatura máxima observada (°C)
para a verão de 2017 a partir da série histórica de 1976 a 2014 (c) e anomalia da temperatura mínima observada (°C) para a verão de 2017 a partir da série histórica de 1976 a 2014 (d).
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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