
 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 11/06/2015 A 18/06/2015 

 

No período compreendido entre os dias 11 e 18 de Junho foi marcado pela massa de ar polar. Na 

quinta-feira (11/06) e na sexta-feira (12/06), a passagem de uma frente fria provocou volumes altos de 

chuva principalmente do Centro ao Norte do Estado. No domingo-feira (14/06), uma intensa massa de 

ar polar começou atuar e se estendeu até quarta-feira (17/06). Esta massa de ar provocou geada em 

várias regiões e temperaturas negativas. As cidades que registraram as menores temperaturas foram 

São José dos Ausentes, com – 1,3ºC e Vacaria, com -2,0ºC, ambas na terça-feira (16/06). As cidades 

que registaram as temperaturas máximas foram Campo Bom, com 21,9ºC na quarta-feira (17/06), 

Frederico Westphalen, com 21,9ºC na quinta-feira (11/06). Os maiores volumes acumulados foram 

registrados em São Luiz Gonzaga, com 121, mm e Vacaria, com 98,6 mm. No Sul do Estado não foi 

registrado chuva.   
 

 

 
 

 

*Observação: os dados foram coletados do dia o dia 11/06 às 8:00h até o dia 18/06 às 8:00h 
 

 

 

 

 



 

PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 19/06/2015 A 25/06/2015 

 

A previsão meteorológica para o período de 19 a 25 de junho indica uma onda frio e chuva 

intensa no Estado. Na sexta-feira (19/06), a massa de ar polar causa geada e temperaturas baixas 

próximas de zero grau nas Serras do Nordeste, Sudeste e região da Campanha. No decorrer do 

Domingo (21/06) até terça-feira (23/06), a presença de uma frente fria irá provocar chuva em várias 

regiões do Estado que alguns momentos irão ocorrer com forte intensidade. No Alto Vale do Uruguai e 

na região de Caxias do Sul, são esperados os maiores volumes  entre 50mm e 100mm. No Sul a chuva 

deve ser fraca e localizada. Na quarta-feira (24/06), o tempo deve se firmar e permanecer seco e 

ensolarado até quinta-feira dia (25/06). Na quarta-feira (24/06) o ar quente começa ingressar no 

Estado elevando às temperaturas que podem superar os 25ºC. 

 

 

 

 


