SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 1 – Número 024
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL
15 A 21 DE JUNHO DE 2018
O frio extremo e o tempo seco caracterizam na semana entre 14 e 20 de junho no RS. A presença de
uma forte massa de ar polar determinou o predomínio do tempo firme e frio em todas as áreas do
território gaúcho. Entre a quinta (14) e a segunda-feira (18) as temperaturas mínimas oscilaram em
torno de 0°C na maioria das regiões e em vários municípios foram registradas temperaturas negativas.
A presença do ar frio favoreceu a formação de geadas amplas em todas as regiões. A partir da terçafeira (19) o ar frio perdeu intensidade e ocorreu uma ligeira elevação das temperaturas e formação de
nevoeiros ao amanhecer.
A presença de uma forte massa de ar polar determinou o predomínio do tempo firme e frio em todas
as áreas do território gaúcho e os valores mais expressivos de temperaturas mínimas registradas nas
estações do INMET e da SEAPI ocorreram em Hulha Negra, Cruz Alta e Santana do Livramento (-1,6°C),
Lagoa Vermelha (-1,8°C), Bom Jesus (-2,0 Bom Jesus (79 mm), Cambará do Sul (-2,2°C), Quaraí (-2,4°C),
São José dos Ausentes (-2,7°C) e Vacaria (-2,8°C).
A temperatura máxima ocorreu em Torres (30,0°C) no dia 21/6 e a mínima da semana foi observada
em Vacaria (-2,8°C) no dia 16/6.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (22 A 25 DE JUNHO DE 2018)
A primeira semana do inverno de 2018 vai começar com chuva e frio no RS. Na sexta-feira (22), o
tempo deverá permanecer firme e com temperaturas baixas na maioria das regiões, e somente nas
faixas Norte e Nordeste ainda poderão ocorrer chuvas fracas e isoladas. No sábado (23) o
deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em todo Estado. No domingo (24) e na
segunda-feira (25), ocorrerão pancadas isoladas de chuva no Nordeste gaúcho e a presença do ar frio
manterá as temperaturas baixas em todas as regiões, com formação de geadas na Campanha, Serra do
Nordeste e Zona Sul.
TENDÊNCIA (26 A 28 DE MAIO DE 2018)
Na terça (26), o tempo permanecerá frio e com chuva fraca no Norte e Nordeste, e seco e frio nas
demais regiões. Na quarta (20) e na quinta-feira (28), o sol aparece entre nebulosidade variável, com
temperaturas amenas em todo RS. Na quinta-feira (21), a aproximação de uma frente fria poderá
provocar chuva fraca e isolada na Zona Sul e na Campanha.
Os totais esperados para o período deverão oscilar entre 20 e 35 mm na maioria dos municípios do, e
somente nos Campos de Cima da Serra são esperados valores acumulados próximos de 50 mm.
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