
Boletim semanal 1
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 12/04/2013 A 

18/04/2013

No período compreendido entre 12/04 à 18/04, foram registrados chuvas em 
todas as Regiões do Estado. A frente fria que provocou as instabilidades atuou mais 
intensamente entre a Campanha e o Centro do Estado, onde ocorreram os maiores 
volumes. Os acumulados ficaram entre 40mm e 91mm, com maior volume em São 
Gabriel. No Alto Vale do Uruguai também ocorreu volumes significativos entre 50mm e 
80mm. Enquanto as outras regiões em especial o Litoral as precipitações foram muito 
irregulares e somaram entre 5mm e 50mm. Com a entrada da massa de ar polar as 
temperaturas ficaram baixas em todas as regiões, com mínimas se aproximando do 
zero grau na Serra do Nordeste, com 2,6°C em Bom Jesus no dia 14/04. Na Campanha 
as temperaturas ficaram abaixo de 7°C.



Boletim semanal 1
PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 19/04/2013 A 25/04/2013

A  previsão  meteorológica  para  o  período  de  19  a  25  de  abril  indica  a 
persistência do ar seco sobre o Rio Grande do Sul, e nos próximos dias não há previsão 
de chuva significativa sobre o território gaúcho.  A presença do ar seco vai favorecer a 
ocorrência  de  grande  amplitude  térmica,  comportamento  típico  do  outono,  com 
madrugadas  frias  e  temperaturas  elevadas  à  tarde.  A  ausência  de  nebulosidade 
favorece  o  resfriamento  da  superfície  no  período  noturno,  o  que  mantém  as 
temperaturas mínimas mais baixas, que oscilarão entre 12°C e 15°C na maior parte das 
regiões  e  apenas  na  Serra  do  Nordeste  os  valores  ficarão  abaixo  de  10°C.  As 
temperaturas máximas estarão variando entre 24°C e 27°C em praticamente todas as 
regiões, e poderão superar esses valores na Metade Oeste, sobretudo nas Missões e no 
Vale  do  Uruguai.  O  ingresso  de  ar  quente  em  camadas  mais  altas  da  atmosfera 
favorecerá a formação de nevoeiros durante as madrugadas e no amanhecer na maior 
parte do RS. O predomínio do ar seco também mantém a umidade do ar mais baixa e, 
no período da tarde, os índices deverão variar entre 40% e 60% na maior parte do 
Estado.


