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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 28/02/2014 A 06/03/2014 

 

No período compreendido de 28 de fevereiro a 06 de março de 2014, foram registradas chuvas 

distribuídas de forma irregular pelo Estado. Na sexta-feira (28/02) áreas de instabilidade ainda 

provocaram chuva em algumas regiões do RS. Entre sábado (01/03) e segunda-feira (03/03), foram 

registradas chuvas localizadas no extremo Sul e parte da Campanha. Entre terça-feira (04/03) e quarta-

feira (05/03) a atuação de um sistema de baixa pressão provocou chuva forte em algumas regiões do 

RS. Os volumes mais significativos ocorreram no Alto Vale do Uruguai, parte da Serra do Nordeste e 

Região dos Lagos, os maiores volumes acumulados no período foram observados em Erechim (96,6 

mm), Lagoa Vermelha (92,0 mm), Bento Gonçalves (88,8 mm) e Rio Grande (83,8 mm). Os menores 

volumes foram registrados em Quaraí (0,8 mm) e em Santiago (2,0 mm). A temperatura máxima foi 

observada na terça-feira (04/03) em Campo bom (30,6°C) e a temperatura mínima foi registrada em 

São José dos Ausentes (9,4°C) na segunda (02/03). 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 07/03/2014 A 13/03/2014 

 

A previsão meteorológica para o período de 07 a 13 de março de 2014 ainda indica a persistência do 

tempo firme na maior parte do RS. Entre os dias 07/03 (sexta-feira) e 09/03 (domingo), a presença de 

uma massa de ar quente seco garantirá a presença do sol em todas as regiões. Apenas entre a Serra do 

Nordeste e o Litoral Norte, a circulação da umidade do mar para o continente pode provocar chuva 

fraca e isolada, especialmente no começo e no final do dia. Na segunda-feira (10/02) e na terça-feira 

(11/03), o deslocamento de uma frente fria vai provocar pancadas de chuva em todo o Estado. No 

restante do período, as áreas de instabilidade permanecerão atuando, principalmente, na faixa Leste e 

na Metade Norte do RS. Os volumes esperados deverão oscilar entre 20 e 30 mm na maioria das 

regiões. Na Campanha, Zona Sul e nos Campos de Cima da Serra os totais acumulados deverão oscilar 

entre 40 e 50 mm. As temperaturas permanecerão com grande amplitude térmica diária, com valores 

menores, entre 12°C e 15°C no período noturno e com temperaturas máximas entre 27°C e 30°C na 

maioria das áreas do Estado. 

 

 

 

 


