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A previsão para sábado, de forma geral, é de tempo instável com probabilidade

para chuvas de intensidade fraca a moderada, porém podem ocorrer chuvas

localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento

devido ao deslocamento de cavados (área alongada de baixa pressão), aliado

a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. Além disso, a atuação de

um  sistema  de  baixa  pressão  no  Paraguai  favorece  a  formação  de

instabilidades no estado, com destaque para as regiões centro-norte, leste e

sudoeste.

Entre a tarde de sábado e domingo, na maior parte do estado, a previsão indica

tempo firme com variação de nebulosidade. Porém não se descarta pancadas

de chuvas com tempestades bem isoladas devido ao aquecimento diurno e

disponibilidade de umidade. Esta condição meteorológica é uma situação típica

de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não

passa  de  um  aumento  de  nuvens.  No  decorrer  do  final  de  semana,  as

temperaturas  estarão  em  elevação,  são  esperados  valores  de  até  39ºC  e

umidade  relativa  do  ar  (valores  entre  20-30%),  principalmente  nas  regiões

pantaneira e sudoeste.

A previsão para  segunda é  de tempo instável  na  porção extremo norte  do

estado devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade. Por outro

lado, no restante do estado, a previsão indica tempo firme e sem probabilidade

de chuvas com temperaturas que podem atingir valores de até 39ºC e umidade

relativa  do  ar  baixa  (valores  entre  20-30%),  principalmente  nas  regiões

pantaneira, sudoeste e leste do estado.



Entre terça e quarta-feira,  a combinação de vários sistemas meteorológicos

contribuirão para a formação de instabilidades no estado, principalmente nas

regiões  sudoeste  e  pantaneira.  Os  sistemas  meteorológicos  atuantes  são

deslocamento de um cavado em médios níveis, o avanço de uma frente fria,

aliado  ao  transporte  de  umidade  pelo  jato  de  baixos  níveis  (JBN  -  que  é

definido  como  uma  região  de  ventos  relativamente  intensos  na  baixa

atmosfera) e aquecimento diurno.

Por outro lado, na região leste/nordeste do estado, a previsão indica tempo

firme, com previsão para temperaturas altas que podem atingir valores de até

36ºC e umidade relativa do ar baixa, com valores entre 20-40%. Recomenda-

se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e

secos do dia.



Segunda-Feira   (28  /02  /22):  



Terça-Feira (01/03/22):



Quarta-Feira (02/03/22):

Elaborado por Valesca Fernandes e Vinicius Sperling, doutores em Meteorologia.


	Previsão ESPECIAL PARA O FERIADO DE CARNAVAL - 26/02 a 02/03/22

