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São Paulo, 22 de março de 2021 

BALANÇO DO VERÃO E PROGNÓSTICO PARA O OUTONO 2021 EM SÃO 
PAULO CAPITAL  

BALANÇO DO VERÃO

O verão, que teve início em 21 de dezembro de 2020, às 07h02min (horário de Brasília), 
termina em 20 de março, quando se inicia o outono às 06h38min. 

Na rede de Estações Meteorológicas do Inmet no estado de São Paulo os totais de chuva deste 

Verão1 variaram em cerca de 450 mm (noroeste) a 850 mm (litoral sul). O mapa do Brasil com a 

distribuição da precipitação aproximada para o período pode ser visto na figura 1, baseado na rede 

de Estações Meteorológicas do Inmet.  

  
Figura 1: distribuição preliminar dos totais de chuva registrados nos últimos 90 dias (até dia 18/03/2021). 

                                                           
1  As estações do ano são efemérides astronômicas e suas datas exatas variam em relação a nosso 

calendário. 
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SÃO PAULO, CAPITAL 

Verão foi de chuva abaixo da média na capital  

Na capital São Paulo foram 53 dias com registro de precipitação (acima de 0,2 mm) no período. 
O acumulado total de chuva  foi de 633,6 mm, volume cerca de 13 % abaixo da média sazonal que é 
de aproximadamente 730 mm (1961 a 2020). 
 
             As séries diárias das temperaturas e da chuva na capital para o verão astronômico podem ser 
vistas no gráfico da figura 2. 
 

 
 

Figura 2: séries temporais de temperaturas e chuva para o VERÃO 2020/2021 na capital SP - Mirante de Santana. 

           Abaixo seguem alguns dados relevantes do VERÃO de 2021 na capital, prestes a se encerrar: 

 Total de chuva: 633,6 mm; 

 Maior chuva em 24h: 49,4 mm em 2 de janeiro; 

 Maior temperatura: 34,4 °C em 30 de janeiro; 

 Menor temperatura: 17,0 °C em 8 de fevereiro e 10 de março; 

 Maior rajada de vento: 19,5 m/s (70 km/h) em 11 de março. 
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A média das temperaturas mínimas ficou em cerca de meio grau Celsius acima do valor médio 

climatológico, registrando-se 19,5 °C neste verão. Com 29,2 °C, a média das temperaturas máximas 

ficou exatamente um grau acima da climatologia de referência, que é de 28,2 °C. 

OUTONO

Início: 20 de março às 06h38min;  

Fim: 21 de junho às 00h32min, quando começa o inverno. 

CLIMATOLOGIA E PROGNÓSTICO PARA O OUTONO 2021 

Climatologicamente a estação do outono é caracterizada pela redução das chuvas e a gradual 

diminuição das temperaturas no estado de São Paulo. A chegada da nova estação marca a transição 

entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno. O mês de março sinaliza 

o fim da estação chuvosa, quando então os eventos de chuva tornam-se cada vez menos frequentes. 

Os sistemas convectivos (áreas de instabilidade) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS: 

extensa faixa de nuvens que se estende desde a Amazônia, passando pelo Brasil Central até o 

Sudeste), os quais predominam nos meses de verão, são mais raros ao longo do outono, o que 

favorece a redução das chuvas. A passagem de frentes frias na região é a maior responsável por 

regular o regime de precipitação durante esta época. Apenas os sistemas mais organizados são 

capazes de provocar volumes significativos de precipitação, tornando assim os eventos de chuva mais 

esporádicos. 

É no mês de maio que as massas de ar frio começam a atuar com maior intensidade. Época 

em que as temperaturas costumam sofrer acentuado declínio. Entre o final de maio e o decorrer de 

junho, as condições favoráveis à ocorrência de geadas aumentam, especialmente no sul de SP e na 

região da Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar fica frequentemente baixa durante as 

tardes, apresentando valores por vezes menores que 30%, especialmente no interior. Também é 

nessa época do ano, ao final do trimestre, que os nevoeiros passam a ocorrer com mais frequência, 

devido à intensificação do resfriamento noturno (noites cada vez mais longas com menor cobertura 

de nuvens) e ao fenômeno conhecido por inversão térmica, o qual também ajuda na deterioração da 

qualidade do ar.  
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Desde agosto do ano passado, o Oceano Pacífico Equatorial vem apresentando águas mais 

frias e valores de anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) inferiores a -0,5 °C, situação 

a qual se configura a existência do fenômeno La Niña de intensidade moderada. Desta forma, o El 

Niño – Oscilação Sul (ENOS) ainda permanece em sua fase fria, pois durante os últimos três meses, a 

área de referência para definição do evento ENOS, denominada Niño 3.4 (entre 170°W-120°W), vem 

persistindo com anomalias de TSM em torno de -1,1 e -0,9 °C. Na primeira semana de março/2021, 

esta área apresentou um valor de -0,7 °C, o que caracteriza o início da categoria fraca do fenômeno. 

 

PROGNÓSTICO PARA O OUTONO DE 2021

 

Diversos modelos de previsão climática, gerados pelos principais centros internacionais de 

Meteorologia, indicam com uma probabilidade de 60 % que ocorra uma transição da atual fase de La 

Niña para a condição de neutralidade na região 3.4, durante o outono de 2021 (Figura 3). Este fato 

ainda pode impactar nas chuvas nos próximos meses sobre a Região Sul do Brasil, principalmente no 

Rio Grande do Sul, onde as chuvas vêm sendo escassas, enquanto a Região Norte vem recebendo 

altos volumes de chuvas. Neste sentido, é recomendável o acompanhamento das atualizações futuras 

do progresso do ENOS através do monitoramento da TSM no Pacífico e outras áreas do oceano que 

também influenciam o clima brasileiro, como por exemplo, a temperatura do oceano Atlântico na 

faixa tropical e no sudeste da América do Sul.  

 

Figura 3: Previsão probabilística para ocorrência de El Niño ou La Niña. Fonte: IRI (International 

Research Institute for Climate and Society) 
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Região Sudeste 

Existe uma redução das chuvas sobre esta Região à medida em que se aproxima o inverno, 

dando início ao período seco a partir de maio. Desta forma, a previsão do INMET indica que devem 

permanecer áreas com chuvas próximas e abaixo da média para os próximos três meses (Figura 4). 

As temperaturas deverão permanecer próximas e acima da média em grande parte da Região 

Sudeste, porém com o início das primeiras entradas das massas de ar frio no final de abril e início de 

maio, poderá ocorrer temperaturas ligeiramente abaixo da média em áreas pontuais, como o sul de 

Minas Gerais, sudeste de São Paulo e partes sul do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Nas Tabelas 1 e 2 a seguir são apresentados os valores mensais climatológicos de 

temperaturas e precipitação, a partir da série histórica do Mirante de Santana na Capital. 

Tabela 1: Precipitação média em cada mês do quadrimestre, média histórica 1943-2020: 

Cidade / Mês MAR ABR MAI JUN 

Chuva (mm) Média Média Média Média 

São Paulo 189,5 81,2 67,0 56,3 

Tabela 2: Temperaturas mínimas e máximas para São Paulo, média histórica 1943-2020: 

Cidade / Mês MAR ABR MAI JUN 

Temperatura°C MIN-MAX MIN-MAX MIN-MAX MIN-MAX 

São Paulo 18,2 — 27,4 16,4 – 25,4 13,9 – 23,1 12,4 – 22,2 

 

 

Figura 4: Previsão de anomalias de (a) precipitação e (b) temperatura média do ar do modelo 
estatístico do INMET para o trimestre Abril, Maio e Junho/2021. 
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 Para mais informações, acessar o link: 

 https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/Prognostico_OUTONO_2021.pdf 

 

Atenciosamente, 

 
Seção de Previsão do Tempo – SEPRE 7 
INMET – 7º DISME,  SP e MS 
Coordenação-Geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa (CGMADP) 
Serviço de Pesquisa Aplicada (SEPEA) 
E-mail: sepre.sp@inmet.gov.br 
www.portal.inmet.gov.br 
 

 

INFORME SOBRE AS OBSERVAÇÕES DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS CONVENCIONAIS EM SP 

Devido às medidas de precaução relacionadas ao Coronavírus/COVID-19, informamos que, a partir do dia 

24/mar/2020, as seguintes estações convencionais – aquelas operadas manualmente e que contam com pessoas para ler, 

aferir, regular e manter os instrumentos, além de fazer observações meteorológicas visuais – tiveram de interromper por 

tempo indeterminado sua operação: 

 

 São Paulo - Mirante de Santana - 83781; 

 São Carlos – 83726; 

 Sorocaba – 83851 (a partir de 22/maio/2020). 
 

 Para suprir a falta dessas estações convencionais, serão utilizados, sempre que possível, os dados correlatos das 
estações automáticas do mesmo local ou município. As estações que substituirão as observações ausentes são: 

 

 São Paulo - Mirante de Santana - A701/86910; 

 São Carlos - A711/86845; 

 Sorocaba/Iperó (Fazenda Ipanema) – A713/86907. 
 

Também, para fins de divulgação de pesquisas de histórico e de séries temporais, os dados disponíveis das 
estações automáticas substituirão os dados ausentes, porém, nos bancos de dados, as bases continuarão distintas até 
nova resolução. 
 

AVISOS ACERCA DA UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE BOLETIM: 1) os dados e estatísticas são preliminares e 
podem ser alterados à medida que forem revisados; 2) o conteúdo desse boletim é produto da análise de modelos 
climáticos, estatísticos, físicos e conceituais, bem como do diagnóstico das atuais condições meteorológicas e 
climáticas. O resultado da utilização das informações contidas nesse boletim é de inteira responsabilidade do usuário; 
3) É permitido o uso das informações aqui contidas desde que citada explicitamente a fonte. 
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