SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 1 – Número 041
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL
12 A 18 DE OUTUBRO DE 2018
A semana de 12 a 18 de outubro apresentou altos volumes acumulados em algumas regiões do RS. Na
sexta (12) e no sábado (13), a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria
provocaram chuva em todas as regiões, com ocorrência de temporais isolados. Entre o domingo (14) e
a terça-feira (16), o ingresso de ar seco afastou a nebulosidade e deixou as temperaturas amenas. Na
quarta (17) e na quinta-feira (18), a propagação de uma área de baixa pressão provocou pancadas de
chuva e trovoadas, com registro de temporais em algumas regiões.
No período, os valores de precipitação acumulada oscilaram entre 20 e 30 mm na maior parte do RS, e
ficaram abaixo de 10 mm na Região Metropolitana e no Vale do Taquari. Na Metade Norte os totais
variaram de 35 a 50 mm na maioria das localidades. Na Campanha, Zona Sul, Alto Vale do Uruguai e
parte do Planalto os volumes acumulados superaram 60 mm e alcançaram 100 mm em alguns
municípios. Os totais mais expressivos registrados na rede de estações INMET/SEAPI ocorreram em
Hulha Negra (66 mm), Pelotas e Soledade (68 mm), Bagé e Serafina Corrêa (69 mm), Dom Pedrito (72
mm), Frederico Westphalen (101 mm), Erechim (104 mm) e Santo Augusto (108 mm).
A temperatura mínima ocorreu em Hulha Negra (6,5°C) no dia 14/10 e a máxima da semana foi
observada em Uruguaiana (31,9°C) no dia 18/10.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (19 A 22 DE OUTUBRO DE 2018)
O período entre 18 e 24 de outubro terá temperaturas amenas no RS. Entre a sexta (19) e segundafeira (22), o tempo permanecerá firme em todas as regiões. A presença de uma massa de ar seco
manterá as temperaturas amenas no período noturno e com valores mais elevados durante o dia.
TENDÊNCIA (23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018)
Na terça-feira (23), o ingresso de ar quente e úmido favorecerá o aumento nebulosidade, com
temperaturas próximas de 30°C e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na quarta
(24) e na quinta-feira (25), as instabilidades se afastarão e o tempo seco predominará em todo Estado.
Os volumes previstos serão inferiores a 20 mm na maior parte da Metade Sul e na Região
Metropolitana. Na Metade Norte, Zona Sul e em parte da Campanha os totais deverão oscilar entre 20
e 35 mm na maioria dos municípios. No Alto Vale do Uruguai e no Planalto os valores poderão alcançar
50 mm.
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