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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL 

04 A 10 DE JULHO DE 2019 

O período de 04 a 10 de julho foi marcado por uma onda de frio intenso em todo RS. Entre a quinta (04) 

e a terça-feira (09), a presença de uma forte massa de ar frio manteve o tempo firme, com temperaturas 

negativas e formação de geadas generalizadas em todas as regiões. Somente na sexta-feira (05), a 

propagação de um Ciclone Extratropical no Oceano favoreceu a ocorrência de chuvas fracas nas faixas 

Leste e Nordeste, e a combinação de ar frio no continente com a umidade proveniente do mar provocou 

queda de neve em algumas localidades. Na terça (09) e quarta-feira (10), o ar frio perdeu intensidade e 

as temperaturas tiveram uma ligeira elevação, com valores acima de 25°C durante o período diurno. 

Os totais de chuva foram baixos e na maior parte do Estado não houve registro de precipitação 

significativa na maioria dos municípios. 

A temperatura mínima da semana foi registrada em Quaraí (-5,0°C) no dia 06/7 e a máxima ocorreu no 

dia 10/7 em São Borja (26,6°C). 

O quadro abaixo mostra os valores de temperaturas mínimas absolutas observadas na rede de estações 

INMET/SEAPDR. 

Temperaturas Mínimas Absolutas (°C) no período de 04 a 10 de julho de 2019 

Bagé -2,0   Erechim -2,9 

Bom Jesus -1,8   Frederico Westphalen -1,8 

Cambará do Sul -3,6   Jaguarão -1,1 

Caxias do Sul -0,8   Ibirubá -3,1 

Cruz Alta -3,9   Mostardas 2,9 

Encruzilhada do Sul -0,1   Palmeira das Missões -1,9 

Lagoa Vermelha -3,5   Quaraí -5,0 

Passo Fundo -2,2   Rio Pardo 0,0 

Pelotas 0,0   Santa Rosa -4,0 

Porto Alegre 2,2   Santiago -1,9 

Santa Maria -1,6   Santo Augusto -2,3 

Santa Vitória do Palmar 0,6   São Borja -1,3 

São Luiz Gonzaga 0,0   São Gabriel -2,3 

Torres 1,9   São José dos Ausentes -3,9 

Uruguaiana -1,7   São Vicente do Sul -1,4 

Alegrete -3,2   Santana do Livramento -2,6 

Bento Gonçalves  -2,6   Serafina Corrêa -3,8 

Caçapava do Sul 0,1   Soledade -2,9 

Camaquã 2,5   Teutônia -1,5 

Campo Bom 0,2   Tramandaí 5,2 

Canguçu -0,4   Tupanciretã -2,1 

Canela -2,0   Vacaria -4,2 

Chuí 0,7   Eldorado do Sul 0,5 

Dom Pedrito -3,0   Viamão 1,9 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA (11 A 14 DE JULHO DE 2019) 

Nos próximos setes dias o frio permanece e ocorrerão chuvas expressivas no RS. Na quinta (11), o tempo 

permanecerá seco, com grande amplitude térmica ao longo dia e valores acima de 25°C em algumas 

regiões. Entre a sexta-feira (12) e o domingo (14) o deslocamento de uma frente fria provocará chuva 

em todo Estado, com possibilidade de temporais isolados. 

TENDÊNCIA (15 A 17 DE JULHO DE 2019) 

A partir da segunda-feira (15), o ingresso de uma nova massa de ar frio e seco afastará as instabilidades 

e garantirá o tempo firme em todo RS, mas provocará o declínio das temperaturas, com valores de 

temperatura mínima inferiores a 5°C e formação de geadas na maioria das regiões. 

Os totais de precipitação esperados para o período deverão oscilar entre 10 e 20 mm na maioria das 

localidades. Nas faixas Leste e Nordeste, os valores previstos deverão variar entre 25 e 40 mm, e poderão 

superar 50 mm em alguns municípios da Zona Sul. 
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