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PREVISÃO DE TEMPO PARA O ESTADO DO PIAUÍ 

 
ESTADO E REGIÕES 

quarta-feira, 27 de outubro de 2021 

 

Área azul indica chuva fraca e isolada. Cores mais 

quentes, com vermelho e rosa, chuva mais intensa 
ou de maior acumulado entre 27/10/2021 e 

28/10/2021. 

 Predomínio de tempo seco no estado. Pode chover rápido e isolado 

em algumas áreas  devido à disponibilidade de umidade oriunda da 

Amazônia conjugada com a termodinâmica, na região.      

 

Ontem, 26/10, das vinte maiores temperaturas registradas no país, 8 

foram no Piauí, sendo a mais alta em Piripiri (40,2°C).  

 

Norte 

Ensolarado a parcialmente nublado c possibilidade 

de chuva isolada no litoral. Ventos: moderados/ 

TMax:38°C. UR:20%  

 
Centro-norte 

Parcialmente nublado .Ventos: Fracos/moderados; 

TMax:38°C. UR: 25% 

 

Sudeste 

Ensolarado e seco. TMax:37°C. UR: 25%. Ventos: 
moderados/fortes 

 

Sudoeste 

Parcialmente nublado a claro c possibilidade (baixa)  

de chuva rápida e isolada no extremo sul. Ventos: 

moderados/; TMax: 38°C. UR: 20%. 

 

TERESINA – ensolarado a parcialmente nublado. Tmax:37°C; Ventos: Fracos/; UR:28% 

Litoral /Parnaíba – ensolarado a parcialmente nublado c instabilidades ao fim do dia. Tmax:37°C; 

Ventos: moderados; forets;UR:26% . 

quinta-feira, 28 de outubro de 2021 

Norte Ensolarado a parcialmente nublado c possibilidade de chuva isolada.. 

Ventos: Moderados/fortes. UR: 25; TMin:23°C; TMax:38 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Centro-norte Ensolarado a parcialmente nublado c possibilidade de pancadas de 

chuva isolada. 

Ventos: Fracos/moderados; UR: 25%; TMin:24°C; TMax:37°C 

Sudeste Ensolarado a parcialmente nublado. 
Ventos: moderados/fortes; UR: 20%. TMin:22ºC; TMax:37°C. 

Sudoeste Ensolarado a parcialmente nublado. Ventos:moderados ; UR: 20% ; 

TMin:22°C; Tmax:37°C.   

 

TERESINA – parcialmente nublado c possibilidade de chuva rápida e isolada. Tmin:23°C; Tmax:38°C; UR: 

30%; Ventos: fracos/moderados 

Litoral/Parnaíba–ensolarado a parcialmente nublado. TMin:24°C, Tmax:36°C; UR:30%.  

Ventos:Moderados/fortes 

 

sexta-feira, 29 de outubro de 2021 

PIAUÍ – Dia ensolarado e seco em quase todo estado c chuva isolada no norte e parte do centro-norte. 

TMin: 22°C. Max: 38°C; UR: 25%. Ventos: moderados/fortes  

Teresina – parcialmente nublado c chuva fraca. Tmin:25°C; Tmax:36°C; Ventos: fracos/moderados; UR: 

30%.  

Litoral /Parnaíba – Claro a parcialmente nublado c chuva isolada. TMin:25°C. Tmax:35°C; UR:35%. 

Ventos: moderados/ fortes 


