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Tendência para a semana de 23/03/2020 à 29/03/2020 
 
Esta semana será caracterizada por temperaturas mais amenas nas noites e manhãs            

com tardes quentes no RS, amplitude térmica típica do outono. Na zona sul do RS, as                

temperaturas mínimas ficarão em torno de 15 e 18 graus próximo ao amanhecer e              

máximas entre 26 e 28˚C a tarde. Não há indicação de chuva de volume significativo               

no decorrer da semana para o RS, apenas chuvas esparsas fracas no leste devido a               

circulação marítima dos ventos e pancadas de chuva no noroeste no fim de semana.              

Indicamos que acompanhe as atualizações da previsão do tempo no site do            

CPMET/UFPEL.  

 
 
Tendência para o início de abril  
 
Para a primeira semana de abril está prevista a entrada de uma massa de ar um pouco                 

mais frio que em março com temperaturas mínimas abaixo de 10˚C em várias áreas do               

estado e até 5˚C nas áreas de serra e coxilhas. As máximas também diminuem para               

cerca de 21 a 23 ˚C na zona sul do RS, ou seja, valores menores que o mês de março.  

Quanto a precipitação, a frente fria que antecede a massa de ar frio de abril poderá                

trazer volumes um pouco maiores de chuva entre 31/03 e 01/04. Porém, terá duração              

de um dia, ou seja o tempo em que a frente fria passe pela sua localidade. Logo após                  

um sistema de alta pressão predominará sobre o RS proporcionando vários dias sem             

chuva e temperaturas relativamentes mais baixas.  
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Previsão climática trimestre março-abril-maio  

As projeções climáticas mostram que as precipitações devem ficar abaixo da média em             

abril, retomando à média climatológica gradativamente no final do outono. No entanto,            

salienta-se a necessidade de permanecer controlando os recursos naturais, visto que ainda            

estamos com grande deficiência hídrica acumulada do verão. Tal deficiência hídrica foi            

causada por redução de precipitação e aumento da evaporação, especialmente nos meses            

de janeiro e fevereiro . 

Lembrando que a média mensal de precipitação para a zona sul do RS é de 100 a 120                  

em março e entre 125 e 150 mm em abril e maio, segundo a climatologia do INMET. 

 

Em relação a temperatura do ar, a previsão indicada pelos modelos para o trimestre              

Abril-Maio-Junho, é que os valores possam variar entre o próximo e acima da média no               

período. O modelo climatológico da UFPEL indica um começo de outono com            

predomínio de temperaturas um pouco mais baixas (anomalias negativas) e um final            

com temperaturas mais amenas (anomalias positivas). 
 
 
Este boletim foi elaborado de forma colaborativa entre equipe do CPMET, professores da             
Faculdade de Meteorologia e alunos de graduação e pós graduação em Meteorologia da             
UFPEL inseridos no projeto de ensino Bjerknes e o pós-doutorando do PPGMET Dr. Douglas              
Lindemann. O modelo de previsão do modelo climático do Prof. Julio Marques está sendo              
rodado nos computadores da universidade.  
O boletim é atualizado sempre no início da semana e disponível no site do CPMET. 
 
Para maiores informações de monitoramento e previsão do tempo acesse o site do             
CPMET/UFPEL 
 
http://wp.ufpel.edu.br/cppmet/ 
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