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Condições em 30/03/2023

Na quinta-feira, áreas de instabilidade influenciaram nas condições do
tempo no estado do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, o céu variou entre
parcialmente nublado e nublado e houve registro de chuva forte nas
regiões Guandu e Baía de Guanabara, chuva moderada a forte nas
regiões Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba do Sul, Piabanha e Lagos
São João e chuva fraca nas regiões Rio Dois Rios e Macaé e das Ostras.
Devido às chuvas, diversos municípios entraram em estágio de
ATENÇÃO, por apresentar elevação em seus níveis, diversos rios
entraram em estágio de ALERTA e o rio Pavuna (São João de Meriti e
Rio de Janeiro) entrou em estágio de ALERTA MÁXIMO. As
temperaturas estiveram estáveis.
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Situação em 31/03/2023

Nesta sexta-feira, as condições do tempo permanecerão instáveis no
estado do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, o rio Capivari (Duque
de Caxias) apresentou elevação em seu nível e entrou em estágio de
ALERTA MÁXIMO. Ao longo do dia, o céu irá variar entre parcialmente
nublado e nublado e, a partir do período da tarde, há previsão de
pancadas de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte e
com raios, para as regiões Baía da Ilha Grande, Guandu, Médio Paraíba
do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lagos São João e Macaé e das
Ostras e chuva moderada para as demais regiões hidrográficas do
estado. Em decorrência das chuvas, são esperadas elevações nos níveis
dos rios monitorados. As temperaturas estarão estáveis.
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Previsão para 01/04/2023

No sábado, as condições do tempo permanecerão instáveis no estado
do Rio de Janeiro, devido à chegada de uma frente fria. O céu irá variar
entre parcialmente nublado e nublado e, principalmente entre os
períodos da tarde e da noite, há previsão de pancadas de chuva
moderada a forte, com raios, para todas as regiões hidrográficas do
estado. Em decorrência das chuvas, são esperadas elevações nos níveis
dos rios monitorados. As temperaturas estarão estáveis.
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