
Previsão de chuvas intensas para a região Nordeste na primeira 

quinzena de fevereiro 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o padrão dos ventos em altos 

níveis da atmosfera vão favorecer a persistência do tempo instável e a ocorrência de 

pancadas de chuva em grande parte do centro-norte do Nordeste. 

A partir do final de semana (04 e 05/02), a ZCIT, principal sistema causador de 

chuva no semiárido nordestino, deverá favorecer o aumento de umidade e, 

consequentemente, a formação de nuvens, especialmente no Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco, estados onde as chuvas dos últimos dias foram bastante isoladas. 

Já no Maranhão, Piauí e Ceará, elas estão mais intensas e deverão permanecer assim. 

Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, pelo menos, a interação da ZCIT com o fluxo 

dos ventos em altos níveis da atmosfera (presença de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis-

VCAN), contribuirá para chuvas mais intensas no semiárido dos estados citados e, 

também, no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco, principalmente. 

As figuras 1a e 1b mostram o aumento de umidade na camada atmosférica (água 

precipitável) na região Nordeste entre os dias 03/02 e 10/02, de acordo com o modelo 

numérico COSMO 7km. Tal configuração, associada às análises de outras variáveis 

meteorológicas e, também, de diversos modelos, permite a conclusão de que há condições 

para a ocorrência de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas/raios e rajadas de 

vento, principalmente, no interior da região. 

Devido às atualizações diárias dos diversos modelos meteorológicos, se faz 

necessário o acompanhamento e atualização da previsão do tempo, bem como dos avisos 

meteorológicos especiais emitidos diariamente. 
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Figura 1: Previsão do modelo numérico Cosmo 7 km para as variáveis água precipitável, 

vento e temperatura em 850 hPa nos dias: (a) 04/02 às 18 UTC (15 horas, horário local) 

e (b) 10/02/2023 às 06 UTC (3 horas, horário local). 

 

 

Equipe: SEPRE-3°DISME Meteorologistas: Flaviano Fernandes & Morgana Almeida.       

 Auxiliar de meteorologista: Geraldo Filho  

Obs.: Para maiores informações: www.inmet.gov.br , e-mail: sepre.pe@inmet.gov.br.Fones: 

(81) 3424-2490. 
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