SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 2 – Número 026
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL
20 A 26 DE JUNHO DE 2019
A semana de 20 a 26 de junho foi marcada pela grande variação térmica no RS. Na quinta (20) e sextafeira (21), a presença de uma massa de ar frio e seco manteve o tempo firme, com temperaturas
mínimas inferiores a 5°C e formação de geadas em algumas regiões. Entre o sábado (22) e a segundafeira (24), o ar frio perdeu intensidade e a temperatura permaneceu em elevação em todo Estado.
Entre a terça (25) e quarta-feira (26), o deslocamento de uma frente fria provocou chuva em todas as
regiões, e o ingresso de ar seco e frio proporcionou temperaturas negativas na Campanha e formação
de geadas.
Na maior parte do RS não ocorreram chuvas expressivas e os volumes foram inferiores a 10 mm na
maioria das localidades. Somente nas faixas Leste e Norte ocorreram valores superiores a 20 mm em
diversos municípios. Os totais mais expressivos registrados nas estações da rede INMET/SEAPDR
ocorreram em Canela, Caxias do Sul e Serafina Corrêa (25 mm), Frederico Westphalen (26 mm),
Erechim e Lagoa Vermelha (27 mm) e Campo Bom (30 mm).
A temperatura máxima foi observada em Torres (31,1°C) no dia 24/6 e a mínima do período ocorreu
no dia 26/6 em Quaraí (-1,1°C).

Observação.: Totais de chuva registrados até às 10h do dia 26/6/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (27 A 30 DE JUNHO DE 2019)
A próxima semana permanecerá com temperaturas baixas no RS. Na quinta (27) e sexta-feira (28), o
predomínio do ar frio manterá o tempo firme, com temperaturas baixas, próximas de 0°C e formação
de geadas em diversas áreas do Estado. Entre o sábado (29/6) e o domingo (30/6) a propagação de
uma frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados.
TENDÊNCIA (01 A 03 DE JULHO DE 2019)
Na segunda (01/7) as áreas de chuva permanecerão atuando, sobretudo na Metade Norte, com o
ingresso de uma nova massa de ar frio nas demais regiões. Na terça (02/7) e quarta-feira (03/7), a
presença do ar frio e seco afastará a nebulosidade e manterá as temperaturas baixas, principalmente
na Metade Sul, com possibilidade de formação de geadas na Campanha e no Extremo Sul.
Os valores previstos deverão oscilar entre 15 e 35 mm na Campanha e na Zona Sul. Na Metade Norte
os totais deverão variar entre 50 e 80 mm na maioria dos municípios e poderão superar 100 mm nos
Campos de Cima da Serra.
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