
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS - 04 A 06/02/22

A previsão para o final de semana é de tempo instável com probabilidade de

chuvas de intensidade moderada a  forte  e  tempestades  acompanhadas de

raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido ao deslocamento

de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), transporte de umidade pelo

Jato  de Baixos Niveis  (JBN -   que é  definido  como uma região  de ventos

relativamente  intensos  na  baixa  atmosfera).  Além  disso,  o  avanço  de  um

sistema frontal  e  a  formação  de  um sistema  de  baixa  pressão  oriundo  do

Paraguai,  aliado  ao  aquecimento  diurno  irão  favorecer  a  formação  de

instabilidades com risco  para  tempo severo.   Entre sexta-feira  e sábado,  o

destaque  vai  para  a  região  sudoeste  devido  ao  avanço  das  perturbações

atmosféricas (cavados), aliado ao transporte de umidade e aquecimento diurno.

Porém  no  restante  do  estado,  não  se  descarta  pancadas  de  chuvas  e

tempestades isoladas.

Entre o sábado e domingo, o avanço de uma frente fria e a formação de um

sistema  de  baixa  pressão  oriundo  do  Paraguai  favorecerão  chuvas  de

intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas

de vento e eventual queda de granizo, nas regiões sudoeste, centro-norte e

leste  do  estado.  Nestes  dias  os  acumulados  de  chuvas  podem  ser

significativos, pontualmente, podem atingir valores acima de 60 mm em 24h, há

risco de alagamentos e inundações. 

Por isso fique atento e siga as orientações da defesa civil, a qual  orienta que

aos primeiros sinais  de que o nível  da  água esteja  subindo,  os  moradores

devem levantar os móveis e buscar locais mais altos. É importante também

desligar os aparelhos elétricos das tomadas. É importante também verificar as

condições de telhados e calhas e ficar atento às bocas de lobo, caso exista

alguma próximo a sua casa, se não estão entupidas por folhas. Dentro de casa,

os ralos e drenos devem estar limpos e desobstruídos.



Sexta-Feira   (04  /02/22  )  : 



Sábado   (  05/02  /22):  



Domingo   (  06/02  /22):  

Elaborado por Valesca Fernandes, doutora em Meteorologia.
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