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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 18/10 A 24/10/2013 

 

No período de 18 a 24 de outubro, os maiores volumes de chuva se concentraram no Noroeste do 

Estado. Na sexta-feira (18/10), as atuações de áreas de instabilidade ainda provocaram chuva fraca 

principalmente na Região Norte do Estado. Entre sábado (19/10) e domingo (20/10), a atuação de uma 

massa de ar quente elevou as temperaturas em todo o RS. A temperatura máxima foi registrada em 

Campo Bom (35,4°C) e em Uruguaiana (34,6°C). Na madrugada de Domingo (20/10) para segunda-feira 

(21/10) a aproximação de uma frente fria provocou chuva e temporais localizados em todo o Estado. 

Na quarta-feira (23/10) e quinta-feira (24/10), áreas de instabilidade provocaram fortes chuvas com 

grandes volumes em pequenos intervalos de tempo. Os maiores volumes para o período foram 

registrados em Santo Augusto (205 mm), Ibirubá (186 mm), Palmeira das Missões (141,2 mm). No 

Extremo Sul praticamente não choveu e no Chuí foi registrado 3,6 mm. 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 25/10 A 31/10/2013 

 

A previsão meteorológica para os próximos sete dias indica volumes expressivos de chuva para um 

período curto de tempo. Entre sexta-feira (25/10) e a madrugada de domingo (27/10), é esperada a 

passagem de um centro de baixa pressão pelo Estado. As instabilidades mais fortes e concentradas 

num período curto de tempo devem ocorrer especialmente entre a Região Metropolitana e o Litoral 

Norte. Os acumulados nessas regiões podem atingir 60 mm em menos de 24 horas. Nesse sentido, 

podem ocorrer transbordamento de rios e córregos, e alagamentos em vias urbanas. A partir de 

domingo (27/10), o ar seco avança do Oeste em direção ao Leste no decorrer do dia, fazendo o sol 

predominar. Em grande parte do Estado, a chuva será bem distribuída entre 30 e 50 mm. Na segunda-

feira (28/10), a massa de ar seco começa a tomar conta do Estado, somente entre a Região 

Metropolitana e Litoral Norte pode haver uma maior nebulosidade. As temperaturas vão subindo 

gradativamente ao longo da semana. Na quinta-feira (30/10), são esperadas as maiores temperaturas, 

com máximas podendo superar os 30°C, nas cidades mais quentes do Estado.  

 

 

 
 

 

 

 

 


