
Boletim semanal 32 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 25/10 A 31/10/2013 

 

No período compreendido entre 25 e 31 de outubro, foram registrados volumes significativos de chuva 

em grande parte do Estado. Na Metade Sul, o deslocamento de uma frente fria provocou chuva 

intensa em várias localidades. Entre os dias 25/10 (sexta-feira) e 27/10 (domingo), a atuação da frente 

fria provocou chuva forte e temporais, principalmente entre a Campanha, Zona Sul e Serra do Sudeste. 

A partir do dia 28/10 (segunda-feira), o ingresso de uma massa de ar seco afastou a nebulosidade e 

garantiu o predomínio de sol, com temperaturas amenas em todas as regiões. Os volumes observados 

oscilaram entre 25 e 50 mm na maioria das regiões,  e apenas nas áreas localizadas entre as Missões e 

o Médio Uruguai praticamente não choveu.  Os totais mais significativos foram observados em Pelotas 

(69 mm), Camaquã (70 mm), Canguçu (75 mm), Caçapava do Sul (75 mm), Bagé (75 mm) e 

Encruzilhada do Sul (82 mm). As temperaturas apresentaram um comportamento típico da primavera, 

com valores menores no período noturno e mais elevados durante a tarde. O menor valor de 

temperatura mínima foi registrado em Cambará do Sul (2,5°C) na segunda-feira (28/10) e o maior valor 

foi observado na quarta-feira (30/10) em São Luiz Gonzaga (32,8°C). 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 01/11 A 07/11/2013 

 

A previsão para o período de 01 a 07 de novembro indica a ocorrência de chuva bem distribuída no 

Estado. Na noite de sexta (01/11) e madrugada de sábado (02/11), áreas de instabilidade se formam 

na Argentina e avançam, provocando chuva primeiramente no Oeste e Campanha. Entre os dias 02/10 

(sábado) e 03/10 (domingo), o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todas as regiões. 

As cidades com maior risco de temporais ficam na Campanha, Zona Sul, parte do Oeste e na Região 

Metropolitana. Nessas localidades, as rajadas de vento podem se aproximar de 90 km/h. Os maiores 

volumes acumulados deverão variar entre 30 e 80 mm na Campanha, Zona Sul e Missões e Alto Vale 

do Uruguai. Nas demais regiões, os totais esperados oscilarão entre 20 e 35 mm na maioria das áreas. 

No restante da semana praticamente não chove no Rio Grande do Sul. Antes da chegada da frente fria, 

as temperaturas disparam e podem superar os 34°C nas cidades mais quentes do Estado. No meio da 

semana é esperada uma diminuição significativa das temperaturas, com mínimas de 10°C na Serra do 

Nordeste e Campanha e máximas de 24°C no Oeste. 

 

 
 

 

 

 

 


