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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS RIO GRANDE DO SUL 

27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2018 

No decorrer da última semana, entre 27 de abril e 03 de maio, ocorreram chuvas de significativas em 

algumas regiões do RS. Entre a sexta-feira (27/4) e o domingo (29/4), a presença do ar quente e úmido 

manteve as temperaturas elevadas e grande variação de nuvens, com registro apenas de pancadas de 

chuva, fracas e isoladas. A partir da segunda-feira (30/4), a atuação de uma área de baixa pressão 

provocou chuva, principalmente na Metade Sul e nas áreas de fronteira.  

Na Metade Norte os totais de chuva registrados foram inferiores a 10 mm e na maioria dos munícipios 

não houve registro de chuva significativa. No restante do Estado, os valores oscilaram entre 20 e 50 mm, 

especialmente na Campanha e na Fronteira Oeste, com registro de valores superiores a 100 mm em 

localidades da fronteira com o Uruguai, onde o excesso de precipitação provocou alagamentos em 

alguns municípios. Os valores mais significativos observados nas estações do INMET e da rede 

SEAPI/SEMA ocorreram em Encruzilhada do Sul (60 mm), Barra do Chuí (64 mm), Hulha Negra (74 mm), 

Alegrete (82 mm), Bagé (97 mm), Camaquã (99 mm), Quaraí (100 mm), Dom Pedrito (107 mm) e Santana 

do Livramento (204 mm). 

A temperatura mínima ocorreu em São José dos Ausentes (12,0°C) no dia 02/5 e a máxima do período 

foi observada em Campo Bom (33,0°C) no dia 29/4.  
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PREVISÃO METEOROLÓGICA 
PREVISÃO METEOROLÓGICA (04 A 07 DE 2018)  

Nos próximos sete dias deverão ocorrer chuvas expressivas em grande parte do Estado. A previsão 

meteorológica indica que na sexta-feira (04/5) e no sábado (05/5), permanecerá a variação da 

nebulosidade e poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva sobre a maioria das regiões, especialmente 

na Campanha, Zona Sul e na faixa Leste. Entre o domingo (06/5) e a segunda-feira (07/5), o ingresso de 

ar seco manterá o tempo firme, com grande amplitude térmica em todas as regiões.  

TENDÊNCIA (08 A 10 DE MAIO DE 2018) 

Entre a terça (08/5) e a quinta-feira (10/5), o tempo permanecerá seco, com temperaturas mais baixas 

no período noturno e valores elevados durante o dia. 

Os totais de chuva esperados deverão serão inferiores a 20 mm nas Missões e no Vale do Uruguai. No 

restante do Estado, os valores poderão variar entre 25 e 45 mm, e poderão superar 50 mm na Campanha 

e na Serra do Nordeste. 
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