SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 2 – Número 42
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NO RIO GRANDE DO SUL
10 A 16 DE OUTUBRO DE 2019
A semana entre 10 e 16 de outubro foi marcada pelo calor e altos volumes de chuva em algumas regiões
do RS. Entre a quinta-feira (10) e o domingo (13), o tempo seco e quente predominou, com temperaturas
acima de 35°C em grande parte das áreas e com valores próximos de 40°C em alguns municípios. No
domingo (13) a aproximação de uma frente fria provocou chuva no Extremos Sul. A partir da segundafeira (14) a atuação de uma frente fria manteve a umidade e a chuva sobre o Estado, com registro de
temporais isolados, com fortes rajadas de vento e queda de granizo em áreas isoladas.
Os totais acumulados oscilaram entre 15 e 35 mm na maioria dos municípios da Metade Norte e foram
inferiores a 10 mm no Noroeste gaúcho. No restante do Estado os volumes variaram entre 45 e 70 mm,
e superaram 90 mm em diversas localidades. Os valores mais elevados registrados na rede de estações
INMET/SEAPDR ocorreram em Alegrete (62 mm), Santana do Livramento (67 mm), Canela (73 mm),
Jaguarão (76 mm), Santa Maria (78 mm), Caçapava do Sul (104 mm), Quaraí (110 mm), Santa Vitória do
Palmar (112 mm) e Barra do Chuí (134 mm).
A temperatura máxima do período foi observada em Campo Bom (39,5°C) no dia 12/10 e a mínima
ocorreu no dia 15/10 em São José dos Ausentes (7,6°C).

Observação.: Totais de chuva registrados até às 10 horas do dia 16/10/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (17 A 20 DE OUTUBRO DE 2019)
Nos próximos sete dias permanecerá muita umidade e chuva sobre o RS. Na quinta-feira (17) o
deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo Estado, com risco de temporais isolados. Na
sexta (18) a nebulosidade ainda vai predominar, mas a chuva deve se concentrar somente sobre as faixas
Norte e Nordeste. No sábado (19), o tempo seco e com temperaturas amenas predominará em todo
Estado. No decorrer do domingo (20), a aproximação de uma frente fria vai provocar chuva em todas as
regiões, com possibilidade de temporais isolados, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.
TENDÊNCIA (21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019)
Na segunda-feira (21), a propagação da frente fria manterá a nebulosidade e a chuva em todo Estado,
ainda com risco de temporais. A partir da terça-feira (22), o ingresso de ar seco garantirá o tempo firme,
com declínio das temperaturas em todo Estado.
Os valores de precipitação previstos oscilarão entre 35 e 50 mm na Fronteira Oeste e Missões. No
restante do Estado os totais esperados deverão variar entre 60 e 80 mm. Na Zona Sul e parte da
Campanha, os volumes deverão ser superiores a 90 mm em várias localidades.
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