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Chuva volumosa e temporais e ventos no RS 
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CONDIÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PERÍODO DE ATUAÇÃO 

ALERTA Entre 06 e 08 de setembro 

 

ÁREA COM MAIOR RISCO 
 

Chuva volumosa, temporais isolados e ventos fortes 

 

POSSÍVEIS FENÔMENOS 

  Área de baixa pressão e posterior formação de ciclone extratropical provocam chuva volumosa com temporais e 

rajadas de vento no Rio Grande do Sul. 

 

PREVISÃO DO TEMPO 

Segunda-feira (06): novas áreas de instabilidades devem provocar chuvas com trovoadas começando pela fronteira 

oeste ao longo da tarde se deslocando em direção ao leste gaúcho durante a noite.   

 

Terça-feira (07): uma área de baixa pressão atmosférica que atua na altura do Paraguai, aliada a um corredor de 

umidade, provocam chuvas pelo Rio Grande do Sul, com destaque para o centro-sul gaúcho, onde são esperados 

os maiores acumulados de precipitação. Também há risco para temporais isolados, principalmente nas áreas do 

norte gaúcho. A partir da noite, os ventos ganham força em todo o litoral, com rajadas de até 80km/h. 
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 Quarta-feira (08): a formação de um ciclone extratropical na altura do Uruguai, mantém as chuvas volumosas no 

sul gaúcho, podendo gerar transtornos pontuais. O risco para temporais diminui, mas os ventos seguem intensos 

em toda a faixa litorânea, ainda na casa dos 80km/h. 

     

     Tendência: na quinta-feira, o ciclone extratropical avança em direção ao oceano e a frente fria associada a ele 

provoca chuvas somente entre o norte e nordeste gaúcho. Os ventos perdem força e o destaque fica por conta das 

temperaturas em declínio. 

 

CONDIÇÃO HIDROLÓGICA 

A condição hidrológica neste momento é de níveis estáveis ou em declínio em todos os pontos 

monitorados. No entanto, a previsão é de acumulados significativos em curtos intervalos de tempo sobretudo 

entre a terça e quarta feira, com destaque para as bacias da metade Sul do RS.  

Há expectativa de que os volumes gerem uma resposta hidrológica em córregos, arroios e rios de 

menor ordem hidrológica, mas há risco de elevação também dos rios principais. Portanto, é necessário atenção 

o monitoramento hidrológico ao longo do evento. 

Indicada condição de ATENÇÃO para as bacias Quaraí, Santa Maria, Negro, Mirim-São Gonçalo e 

Camaquã. 

 

 

Para mais informações acesse: www.saladesituacao.rs.gov.br 

Contato: (51) 3226-5274 


