SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
BOLETIM METEOROLÓGICO SEMANAL
Ano 2 – Número 039
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL
19 A 25 DE SETEMBRO DE 2019
Nos últimos sete dias o tempo seco predominou na maior parte do Estado. Na quinta (19) e sexta-feira
(20), o tempo permaneceu firme, com temperaturas amenas na maioria das regiões, somente sobre a
faixa Norte ainda ocorreram chuvas isoladas. Entre o sábado (21) e a segunda-feira (23), a presença de
uma massa de ar seco e frio garantiu o predomínio do sol, com temperaturas mais baixas no período
noturno e formação de geadas isoladas. Na terça (24) e quarta-feira (25), o tempo permaneceu firme,
com formação de nevoeiros no amanhecer e grande amplitude térmica, com temperaturas baixas
durante a noite e valores elevados no decorrer do dia.
A presença da forte massa de ar seco determinou um período sem chuva significativa na maior parte do
Estado. Somente na faixa norte foram registrados valores que oscilaram entre 10 e 20 mm, e superaram
25 mm em algumas localidades. Os volumes mais significativos observados na rede INMET/SEAPDR
ocorreram em Lagoa Vermelha (21 mm), Canela e Erechim (22mm), Cambará do Sul (23 mm), Torres (25
mm) e Frederico Westphalen (27 mm).
A temperatura máxima foi registrada em São José dos Ausentes (0,5°C) no dia 23/9 e a mínima ocorreu
em Uruguaiana (28,7°C) no dia 24/9.

Observação.: Totais de chuva registrados até às 10 horas do dia 25/9/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019)
A semana de 26/9 a 02/10 começará com tempo seco e quente e deverá terminar com chuva forte no
RS. Entre a quinta-feira (26) e o sábado (28), o tempo permanecerá firme, com nevoeiros ao amanhecer
e grande amplitude térmica, com temperaturas mais baixas durante a noite/madrugada e valores
elevados durante o dia. No domingo (29) o ingresso de ar quente e úmido favorecerá o aumento da
nebulosidade e a elevação da temperatura, com valores acima de 30°C em todo Estado.
TENDÊNCIA (30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2019)
Na segunda (30/9), o calor e a umidade seguirão predominando, com temperaturas próximas de 35°C
em algumas regiões. No decorrer da terça (01/10) e, principalmente na quarta-feira (02/10), o
deslocamento de uma área de baixa pressão provocará chuva em todo RS, com possibilidade de chuva
forte e temporais isolados.
Os valores previstos de precipitação para o período deverão oscilar entre 20 e 45 mm em grande parte
do RS. Entre a Campanha e a Zona Sul são esperados volumes mais elevados, que deverão variar entre
60 e 90 mm na maioria das localidades, e que poderão superar 130 mm no Estremo Sul do Estado
.
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