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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 08/08/2014 A 14/08/2014 

 

No período compreendido de 08 a 14 de agosto de 2014 foram registrados chuvas distribuídas de 

forma irregular em todo o Estado.  Entre sexta-feira (08/08) e o sábado (09/08), a atuação de uma 

massa de ar frio e seco manteve o tempo firme e com formação de geadas localizadas, principalmente 

nos Campos de Cima da Serra. No domingo (10/08) o ingresso de ar quente e úmido determinou 

tempo seco e temperaturas elevadas, principalmente no Norte/Noroeste do Estado, as máximas foram 

registradas em Iraí (29,4°C) e em São Borja (28,8°C). Entre o domingo (10/08) e a terça-feira (12/08) o 

deslocamento de uma frente fria provocou chuva em todas as regiões do RS. Na  quarta feira (13/08), 

após a passagem da frente fria, o ingresso de uma massa de ar frio provocou o declínio das 

temperaturas, com forte formação de geada em praticamente todas as regiões.  Na quinta-feira 

(14/08) foi registrada temperatura negativa em várias localidades, como em Vacaria (-4,0°C), Canela (-

2,0°C), Quaraí (-1,8°C), Passo Fundo (-1,2°C).  Os maiores volumes para o período foram observados 

em Cambará do Sul (44,8 mm), Bom Jesus (41,4 mm) e Lagoa Vermelha (32,2 mm), pertencentes aos 

Campos de Cima da Serra. Os menores volumes foram registrados em Uruguaiana (0,8 mm), Santa 

Maria (1,9 mm) e Santa Vitória do Palmar (2,2 mm), pertencentes às regiões Oeste, Centro e Sul. 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE A 15/08/2014 A 21/08/2014 

 

A previsão meteorológica para o período de 15 a 21 de agosto de 2014 indica o predomínio do tempo 

seco na Metade Sul e baixo volume de chuva no Centro e Norte do RS. Na sexta-feira (15/08), a 

presença do ar seco e frio mantém as temperaturas baixas, com possibilidade de ocorrência de geadas 

no Planalto Norte e na Serra do Nordeste no amanhecer. No sábado (16/08), o ingresso de ar quente e 

úmido favorecerá o aumento da nebulosidade e a elevação das temperaturas em todo Estado. No fim 

de semana e na segunda-feira (18/08) poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva na Metade Norte. 

A partir da terça-feira (19/08), o tempo seco, com sol e temperaturas elevadas deverá predominar em 

todas as regiões. Ao longo do período, os totais acumulados oscilarão entre 5 e 10 mm na Metade 

Norte, e em algumas áreas do Vale do Uruguai os volumes poderão atingir 20 mm. Nas demais áreas, 

não há previsão de volumes significativos. 

 

 

 

 
 

 

 

 


