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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 24/05/2013 A 29/05/2013 

 

No período compreendido entre 28/05 à 29/05, foram registrados chuvas no 

extremo Norte e no Sul do Estado. A primeira situação de chuva ocorreu no Norte na 

terça-feira (28/05), devido à passagem de uma área de baixa pressão. No município de 

Erechim o volume registrado foi de 24,2 mm. Em parte da Campanha os volumes 

também foram significativos, em torno 25 mm, em Bagé chegou a 35 mm. Esta chuva 

ocorreu na terça-feira (28/05) e na quarta-feira (29/05) pela atuação de uma frente fria. 

Na faixa Central e regiões próximas praticamente não choveu, os volumes não 

ultrapassaram a 5 mm. A temperatura, durante os últimos 6 dias, permaneceu baixa 

principalmente no período da tarde, a média das máximas ficou em torno de 20°C. 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE 30/05/2013 A 06/06/2013 

 

 A previsão meteorológica para o período de 30 de maio a 06 de junho indica a 

ocorrência de chuva bem distribuída e temperaturas baixas no RS. Nos dias 30 e 31 de 

maio, o predomínio de uma massa de ar seco e frio manterá o tempo firme, com sol e 

temperaturas amenas em todo Estado. Entre os dias 01 e 02 de junho, o deslocamento 

de uma área de baixa pressão poderá provocar chuva forte, principalmente na Metade 

Norte. Há risco de temporais, com rajadas de vento e eventual queda de granizo em 

áreas isoladas. A passagem deste sistema meteorológico deverá provocar altos 

volumes acumulados em algumas localidades do Vale do Uruguai, Planalto Médio e 

Serra do Nordeste. A partir do dia 03/06 (segunda-feira) o ingresso de uma nova massa 

de ar frio e seco vai determinar o declínio das temperaturas e o predomínio do tempo 

firme, com sol em todas as regiões. Os volumes acumulados durante o período deverão 

variar entre 30 e 50 mm na Metade Sul e são esperados volumes entre 60 e 80 mm nas 

demais regiões, com possibilidade de totais acumulados acima desse valor em áreas 

isoladas do Planalto Médio e da Serra do Nordeste. As temperaturas permanecerão 

baixas, com valores menores durante o período noturno e temperaturas amenas 

durante o dia. Entre os dias 03 e 06 de junho, a presença do ar frio, com temperaturas 

mínimas negativas nos Campos de Cima da Serra e com valores abaixo de 4°C nas 

demais regiões, favorecerá a formação de geadas em grande parte do território 

gaúcho. 

 
 

 

 


