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A semana foi marcada pela atuação de uma massa de ar frio e úmido sobre o
estado e pelo aporte de umidade do oceano para o continente provocado pela
circulação de um sistema de alta pressão, o que causou muita nebulosidade,
deixando os dias com baixa amplitude térmica ao longo da semana. Na Figura 1 são
apresentadas as menores temperaturas mínimas dos últimos 4 dias, onde
destacam-se valores negativos em cidades do Planalto Sul.

Figura 1 - Tabela das menores temperaturas mínimas dos últimos 4 dias. Fonte: INMET,
EPAGRI/Ciram.



Houve registro de chuva fraca em algumas cidades do litoral e Vale do Itajaí,
mas nada significativo (acumulados abaixo de 10 mm em 4 dias).

Nesta sexta-feira (18), a circulação provocada pelo sistema de alta pressão
continua a fazer o aporte de umidade do oceano para o continente, deixando o dia
com bastante nebulosidade. A partir da noite, a presença de áreas de instabilidade
entre a divisa de SC e PR pode provocar chuvas fracas entre o oeste e norte
catarinense.

Na madrugada de sábado (19), a presença de instabilidades, a circulação
marítima e a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica próximo a costa
de Santa Catarina favorecem a ocorrência de chuva em todo o estado até a
madrugada de domingo (20). Nas áreas em laranja da Figura 2, o risco é alto
para ocorrências associadas a chuva intensa e/ou volumosa em curto
intervalo de tempo, como alagamentos e deslizamentos. Nas áreas em
amarelo este risco é moderado e nas áreas em verde, é baixo.

Figura 2 - Mapa com as áreas em risco alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde) para
ocorrências associadas a chuva intensa e/ou volumosa a partir da madrugada de sábado (19) até a
madrugada de domingo (20). Fonte: DCSC.

A formação deste sistema de baixa pressão próximo a costa do estado
também favorece a ocorrência de rajadas fortes de vento em toda a extensão



litorânea do estado, com ventos variando do quadrante leste para o quadrante sul
entre sábado (19) até a manhã de domingo (20). A velocidade do vento pode chegar
entre 50 e 70 km/h e o risco é moderado para ocorrências associadas a rajadas
fortes de vento nas áreas em amarelo do mapa da Figura 3.

Figura 3 - Mapa com as áreas em risco moderado (amarelo) para ocorrências associadas a rajadas
de ventos de moderada intensidade (50 a 70 km/h) a partir da manhã de sábado (19) até a
madrugada de domingo (20). Fonte: DCSC.

A atuação do sistema de baixa pressão deixa o mar agitado ao longo da noite
de sábado (19) e durante todo o domingo (20). Ondas do quadrante leste, com de
até 3 m, com picos ultrapassando este valor podem ocorrer no Litoral Sul. Na
Grande Florianópolis, ondas de altura de até 2,5 m podem ser observadas. Assim,
o risco para ocorrências relacionadas a mar agitado é moderado nas áreas em
amarelo da Figura 4 e alto nas áreas em laranja.



Figura 3 - Mapa com as áreas em risco alto (laranja) e moderado (amarelo) para ocorrências
associadas a agitação marítima a partir da noite de sábado (19) e ao longo do domingo (20). Fonte:
DCSC.

A partir da manhã de domingo (20), o sistema de baixa pressão se afasta
oceano adentro e deixa o dia com sol entre nuvens na maior parte do estado, exceto
em áreas do Litoral Sul e Grande Florianópolis, onde ainda pode haver chuvas
fracas ao longo da tarde. Caso as previsões se confirmem, há riscos para
deslizamentos devido aos acumulados de sábado.

Na segunda-feira (21), o avanço de uma baixa pressão em alto mar pode
provocar chuvas em todo o estado ao longo do dia. No momento, as condições são
para chuvas fracas, mas é necessário acompanhar as atualizações dos modelos
conforme o evento for se aproximando.

É importante acompanhar as atualizações diárias dos boletins de
previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos.
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