
BOLETIM CLIMÁTICO – Monte Alegre – 6º Distrito - SLS / ABRIL 2022 
 
Volume de Chuvas Acumulado no Mês 

O mês de abril vinha seguindo a tendência já observada nos meses anteriores, ou 
seja, com volume de chuvas abaixo das médias históricas.  

Nos últimos dias do mês aconteceram chuvas em grandes acumulados que 
mudaram o cenário que vinha ocorrendo desde o final do ano passado. 

Os maiores volumes de chuva aconteceram nos dias 03/04 (20,4 mm); 25/04 (23,7 
mm); e na noite de 27/04 e durante o dia 28/04 quando os acumulados somaram (158,1 
mm).  

É importante salientar que houve localidades no município onde foram realizadas 
medições por agricultores com totais superiores.  

No dia 28/04 choveu em apenas 1 dia um volume de chuva superior ao previsto (pela 
média) para todo o mês de abril. Nos últimos dois anos que vem sendo feitas leituras de 
forma sistemática, foi o dia que mais choveu em 24h.  Os maiores volumes diários já 
observados desde 2020 foram em Setembro/21 (102,5mm) e Agosto/21 (87,3mm). 

Esse grande volume de chuvas combinado com a forte intensidade; das 3 às 4h 
(28/05) choveu 29 mm em apenas uma hora; e das 5 às 6h, choveu 25,9mm. 

Essa chuva causou sérios problemas de erosão dos solos, inundações nas planícies 
dos arroios, perda de pontes/bueiros e danificaram seriamente as estradas rurais do nosso 
município. Na área urbana houve alagamentos de residências em diferentes pontos. 

Na localidade de Monte Alegre (6º Distrito) o volume acumulado no mês de 
ABRIL/2022 alcançou 212,1 mm (a média histórica mensal de 30 anos projetada pelo site 
Climatempo; 138 mm). 
 

 
 
 
Volume de Chuvas Acumulado no Ano 

No acumulado no ano o volume de chuvas já alcançou 552,9 mm. Esse volume está 
dentro da média esperada (533 mm) para o período, baseado nos dados Climatempo.  

 



 
 
 
Comparativo do volume de chuvas em 2022 comparado com 2022 

 
No mês de Abril/22 o volume de chuvas ficou muito superior ao volume observado no 

mesmo período do ano passado; 10,6mm em 2021 contra 212,1mm em 2022. 
 

 
 
 
 Temperatura Mínima e Máxima 

A temperatura mínima no mês de Abril/22 foi 5,7 ºC no dia 24,/04 e a temperatura 
máxima observada foi 32,2 ºC no dia 27/04.  

As temperaturas mínimas em 2022 estão sendo um pouco menores que as leituras 
no ano de 2021. Durante 9 dias de abril/22 as mínimas foram inferiores a 10ºC. Porém, 
ainda não houve observação de geadas. 

A maior variação diária de temperatura (amplitude térmica) foi observada em 24/04 
quando a diferença entre a temperatura máxima e mínima alcançou 22,6º C. 

 
 

 


