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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 11/10 A 17/10/2013 

 

No período compreendido entre 11 e 17 de outubro, foi registrada chuva na maior parte do RS. Na 

sexta-feira (11/10), o deslocamento de uma frente fria provocou chuva, começando pela Campanha e 

Litoral Sul. No sábado (12/10) e domingo (13/10), esse sistema permaneceu atuando e provocou chuva 

em praticamente todas as regiões do Estado. Os maiores volumes registrados no período foram nos 

municípios de Dom Pedrito (62,2 mm), Erechim (55,4 mm) e Bagé (54,6 mm). No Extremo Sul 

praticamente não choveu. Os menores volumes foram registrados em Chuí (1,0 mm) e Santa Vitória do 

Palmar (1,4 mm). Depois da passagem do Sistema Frontal, na segunda-feira (14/10), o ingresso de uma 

massa de ar seco afastou a nebulosidade e garantiu o predomínio de sol em todas as regiões. Na 

quarta-feira (16/10), áreas de instabilidade que se deslocaram do norte da Argentina e Paraguai 

provocaram chuva no norte do Estado. A temperatura mínima do período foi registrada em São José 

dos Ausentes (8°C), na sexta-feira (11/10), e o maior valor da temperatura máxima foi observado na 

terça-feira (15/10), em São Gabriel (29,7°C). 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 18/10 A 24/10/2013 

 

A previsão meteorológica para o período de 18 a 24 de outubro indica altos volumes de chuva 

concentrados na Região Norte do Estado. A partir do domingo (20/10), está sendo prevista a chegada 

de uma nova frente fria que deverá trazer chuva ao Rio Grande do Sul. Primeiramente no Sul, 

Campanha e Oeste. Na segunda-feira (21/10), à medida que a frente avança provoca chuva nas demais 

Regiões. Entre terça (22/10) e quinta-feira (24/10), deve ocorrer um bloqueio atmosférico impedindo 

que a frente fria avance para o Centro do País, o que poderá causar altos volumes de chuva na Região 

Norte. Entre o Centro e o Norte do Estado, principalmente nas regiões próximas a Santa Catarina, os 

volumes podem ficar entre 100 e 180 mm. Os menores volumes ficam no Extremo Sul e parte da 

Campanha entre 10 e 40 mm. As temperaturas estarão altas em todo o Estado, especialmente no 

domingo com máximas variando de 31°C a 34°C, entre a Região Metropolitana e o Oeste. No restante 

da semana, as temperaturas mínimas variam de 12°C a 20°C e as máximas entre 24°C e 28°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 


