SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 2 – Número 45
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NO RIO GRANDE DO SUL
31 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019
A semana de 31/10 a 06/11 novamente apresentou altos volumes de chuva no RS. Na quinta (31), o
tempo seco predominou sobre a Campanha e a Zona Sul, nas demais regiões ainda ocorreram pancadas
de chuva e trovoadas. Na sexta-feira (01/11) e no sábado (02), a atuação do ar quente e úmido manteve
as temperaturas elevadas. Entre o domingo (03) e a terça-feira (05), o deslocamento de uma frente fria
provocou chuva em todo Estado, com registro de temporais, rajadas de vento e queda de granizo em
áreas isoladas, sobretudo na Metade Norte. Na quarta-feira (06), o ingresso de ar seco manteve o tempo
firme, com sol e temperaturas amenas em todas as regiões.
Os valores de chuva observados superaram 70 mm em praticamente todas as localidades do Estado. Na
Metade Norte, os totais oscilaram entre 90 e 120 mm, e excederam os 150 mm em vários municípios.
Os totais mais elevados observados na rede de estações INMET/SEAPDR ocorreram Cruz Alta (127 mm),
Santo Augusto (130 mm), Bento Gonçalves (133 mm), Cambará do Sul (137 mm), Caxias do Sul (138 mm),
Bom Jesus (156 mm), Serafina Corrêa e Soledade (163 mm) e Ibirubá (184 mm).
A temperatura máxima do período foi observada em São Luiz Gonzaga (33,1°C) no dia 03/11 e a mínima
ocorreu no dia 06/11 em São José dos Ausentes (8,9°C).

Observação.: Totais de chuva registrados até às 10 horas do dia 06/11/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019)
A próxima semana irá alternar períodos úmidos e secos no RS. Na quinta-feira (07), a propagação de
uma área de baixa pressão vai provocar pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais
isolados sobre a Metade Norte. Na sexta-feira (08), o ingresso ar quente e úmido manterá as
temperaturas elevadas com valores próximos de 30°C na maioria das regiões. Entre o sábado (09) e o
domingo (10), o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo Estado, com possibilidade
de temporais isolados.
TENDÊNCIA (11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019)
Na segunda (11) e terça-feira (12), o ingresso de ar seco manterá o tempo firme, com sol e temperaturas
amenas. Na quarta-feira (13), o deslocamento de uma área de baixa pressão provocará chuva em todo
Estado, com possibilidade de temporais isolados.
Os volumes esperados deverão ser inferiores a 10 mm na Zona Sul e oscilarão entre 15 e 35 mm no
restante do Estado. Somente entre as Missões e o Alto Vale do Uruguai estão previstos valores acima
de 50 mm.
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