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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 28/03/2014 A 03/04/2014 

 

No período compreendido entre 28 de março a 03 de abril de 2014, foram registradas chuvas com 

volumes distribuídos de forma irregular em todo o Estado. Entre os dias 29/03 (sábado) e 30/03 

(domingo), o deslocamento de um centro de baixa pressão provocou chuva, primeiramente no Oeste, 

Campanha, Centro e Sul do Estado. Entre a segunda-feira (31/03) e a quarta-feira (02/03), o sistema de 

baixa pressão se aprofundou e originou uma frente fria que atuou sobre o RS, provocando chuva, 

principalmente na metade Norte do Estado. Os maiores volumes acumulados no período foram 

observados em Dom Pedrito (93 mm) e São Luiz Gonzaga (69,8 mm). No Planalto Médio os totais 

foram mais baixos, os menores volumes registrados foram em Ibirubá (3,0 mm), Passo Fundo (5,4 mm) 

e Soledade (8,24 mm). A temperatura mínima foi registrada em São José dos Ausentes (12,7°C) na 

sexta-feira (28/03) e a temperatura máxima foi observada no sábado (29/03) em São Gabriel (35°C). 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 04/04/2014 A 10/04/2014 

 

A previsão meteorológica para o período de 04 a 10 de abril indica o retorno de chuva significativa 

sobre o território gaúcho. Entre a sexta-feira (04/04) e domingo (06/04) a presença de uma massa de 

ar quente e úmido mantém as temperaturas elevadas, com nebulosidade variável e possibilidade de 

pancadas de chuva, fracas e isoladas, na maior parte do RS. Entre a segunda-feira (07/04) e a quarta-

feira (09/04) o deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva generalizada e com volumes 

expressivos em todas as regiões. Os totais acumulados deverão variar entre 50 e 65 mm na maioria das 

áreas do Estado. Na região Metropolitana, Litoral Norte, Serra do Nordeste e no Planalto Médio os 

volumes oscilarão entre 35 e 50 mm. Já entre a região de Uruguaiana e as Missões, os valores poderão 

superar os 80 mm em diversas localidades. As temperaturas permanecerão elevadas, sobretudo no 

período da tarde, com máximas entre 28°C e 30°C em praticamente todo o Estado. Somente a partir da 

terça-feira (08/04), o ingresso de uma massa de ar frio, com fraca intensidade, vai provocar um ligeiro 

declínio das temperaturas. 

 

 

 
 

 

 

 

 


