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Condições Meteorológicas Observadas 

 

Condições ocorridas de 21 a 28 de março de 2022 

O último decêndio de fevereiro/2022, entre os dias 21 e 28, teve volumes significativos em algumas regiões do Estado. O período apresentou dias secos e 

muito calor e a maior temperatura máxima da história no RS no dia 27, com registro de 42,9°C na estação do INMET em Uruguaiana. A presença de ar úmido 

e quente favoreceu a ocorrência de pancadas de chuva, rápidas e isoladas, típicas de verão. Somente, entre os dias 27 e 28 o deslocamento de uma frente fria 

provocou altos acumulados de chuva, principalmente na Campanha e em parte da Região Central, onde os valores superaram 10mm em 24h em várias 

localidades, condição que amenizou a condição de estiagem nessas regiões. O Quadro 1 apresenta as variações das chuvas ocorridas e a representação 

percentual em relação à média histórica nas estações da rede SIMAGRO/INMET observados nos três decêndios de fevereiro. 

Quadro 1 – Dados de precipitação (mm) coletados no RS em fevereiro de 2022 
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Condições Hídricas de Fevereiro/2022 

A análise do balanço hídrico decendial (Figura 1), mostrou que a chuva ocorrida nos últimos dias do mês determinou uma mudança de padrão, onde a 

deficiência hídrica diminuiu e apresentou uma condição de normalidade na maioria das regiões, o que amenizou a condição de estiagem em grande parte das 

áreas, porém ainda há necessidade de chuvas mais abundantes e regulares para reverter a condição, principalmente na Fronteira Oeste, Missões e no Planalto. 

A diferença entre a precipitação ocorrida e a evapotranspiração potencial apresentou com valores positivos na maioria das regiões, o que significa uma ligeira 

recuperação da umidade do solo em diversas áreas. 

(a)        (b) 

Figura 1 – Distribuição espacial da deficiência/excesso hídrico (a) e precipitação-evapotranspiração potencial (b) no terceiro decêndio de fevereiro/2022. 

 

Condições Meteorológicas Previstas 

Condições previstas para o período de 07 até 21 de março de 2022 

Para os próximos 15 dias, a previsão estendida indica a persistência da umidade e chuva expressiva sobre a maior parte do RS (Figura 2) e mostra que a 

presença de áreas de baixa pressão e o deslocamento de frentes frias manterão as precipitações regulares e provocarão volumes elevados, que na maioria 

das regiões serão suficientes para diminuir a deficiência hídrica acumulada nos últimos meses. A análise da previsão do balanço de água também indica a 

reposição da umidade no solo, onde são esperados valores positivos ao longo da próxima quinzena, especialmente na Metade Norte do Estado.  

(a)       (b) 

Figura 2 – Valores previstos de precipitação acumulada (a) e balanço de água no solo (b) para o período entre 07/3/22 e 21/3/22 

 

 

mailto:simagro@agriclutura.rs.gov.br
http://www.simagro.rs.gov.br/

