SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 1 – Número 005
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL
02 – 08 DE FEVEREIRO DE 2018
Nos últimos sete dias não houve registro de chuva significativa sobre o RS. A atuação de uma massa de
ar seco determinou o predomínio do tempo firme, com sol e amplitude térmica, com temperaturas
amenas no período noturno e altos valores durante o dia. A temperatura mínima foi registrada no dia
05/02 em São José dos Ausentes (10,2°C) e máxima (36,8°C) em Quaraí no dia 07/02.
No mês de janeiro/2018 foram observadas condições muito distintas de precipitação. Em várias
estações do INMET e da rede SEAPI/SEMA, especialmente do Oeste e da Metade Norte, os totais
acumulados foram superiores à média esperada para o mês. Nas Missões, Vale do Uruguai e no Planalto
ocorreram chuvas frequentes, com altos volumes acumulados e em diversos munícipios os totais
superaram 250 mm. Situação contrária ocorreu na Campanha, parte da região Central e na Zona Sul,
onde a chuva permaneceu escassa e os valores acumulados foram insuficientes para repor a deficiência
hídrica, agravando a condição de estiagem estabelecida nos últimos meses. Os totais mais elevados
foram registrados em Santo Augusto (258 mm), Tupanciretã (265 mm), Frederico Westphalen (281 mm),
Santiago (314 mm), São Luiz Gonzaga (318 mm), Ibirubá 328 mm), Irai (330 mm) e Cruz Alta (411 mm).
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PREVISÃO METEOROLÓGICA
PREVISÃO METEOROLÓGICA (09-12 DE FEVEREIRO DE 2018)
A chuva deverá retornar ao RS na próxima semana. No decorrer da sexta-feira (09/02), a aproximação
de uma frente fria favorecerá a formação de áreas de instabilidade e deverão ocorrer pancadas de chuva
na maioria das regiões. Entre o sábado (10/02) e a segunda-feira (12/02), a propagação da frente fria
provocará chuva em todo Estado, com possibilidade de temporais isolados. As temperaturas estarão
mais amenas em todas as regiões.
TENDÊNCIA (13-15 DE FEVEREIRO DE 2018)
Entre a terça (13/02) e a quinta-feira (15/02), o ingresso de uma massa de ar seco garantirá o retorno do
tempo firme e com grande amplitude térmica. No período noturno as temperaturas serão mais baixas, com
mínimas entre 10°C e 15°C, porém as máximas variarão entre 27°C e 30°C na maior parte do RS.
A previsão numérica permanece indicando que os totais esperados no período deverão ser baixos na Metade
Sul e oscilarão entre 20 e 30 mm na maioria das localidades. No restante das regiões os valores deverão
variar entre 35 e 50 mm; no Planalto e na Serra do Nordeste os totais poderão ser superiores a 60 mm.
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