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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 01/01/2015 A 08/01/2015 

 

No período compreendido entre os dias 1º a 08 de janeiro foram registrados maiores volumes de 

chuva nas regiões da Campanha, Noroeste e Norte do Estado. Na quinta-feira (01/01), uma frente fria 

atuou sobre o Estado causando chuva em todas as regiões, o maior volume acumulado ocorreu em Irai 

(98,6 mm). Na sexta-feira (02/01), a frente fria atravessou o RS provocando chuva em todas as regiões, 

o maior volume acumulado foi registrado em São Luiz Gonzaga (91,5 mm) e a menor temperatura 

ocorreu em Quaraí (12,6°C). Entre o sábado (03/01) e a segunda-feira (05/01), a frente fria afastou-se 

dando lugar à massa de ar seco que predominou e manteve o tempo firme na maioria das regiões, a 

máxima temperatura foi registrada em São Luiz Gonzaga (35,3°C) no domingo (04/01). Entre a terça-

feira (06/01) e a quinta-feira (08/01), a instabilidade atmosférica aumentou devido ao forte 

aquecimento da superfície sendo reforçada pela chegada da frente fria. A chuva retornou ao Estado e 

o maior volume registrado ocorreu em Dom Pedrito (105,2 mm) na quarta-feira (07/01). Em todo o 

período os maiores volumes ficaram entre 150 a 200 mm na Campanha, no Noroeste e no Norte do 

Estado. 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE A 09/01/2015 A 15/01/2015 

 

A previsão meteorológica para o período de 09 a 15 de janeiro indica maiores volumes de chuva nas 

regiões da Campanha e Serra do Sudeste. Na sexta feira (09/01), a atuação de áreas de instabilidade 

atmosférica mantem a nebulosidade e a chuva na maior parte do RS. Ao longo do dia as instabilidades 

provocarão pancadas de chuva, principalmente no Oeste, na Campanha e no Sul do Estado. Nessas 

áreas há risco de temporais localizados. No sábado (10/01), a instabilidade atmosférica se mantém 

devido ao avanço da frente fria e chove em todo RS ao longo do dia. O domingo (11/01) será de muita 

nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia, exceto no extremo Sul onde o sol aparece entre nuvens. 

Na segunda-feira (12/01), as elevadas temperaturas farão a instabilidade atmosférica permanecer 

provocando chuva em praticamente todo do RS, principalmente nas regiões da Serra do Sudeste, 

Metropolitana, Missões, Central e Sul. O período entre a terça-feira (13/01) e a quarta-feira (15/01), será 

marcado pelas altas temperaturas onde a máxima passará dos 30°C em diversas localidades, o forte 

aquecimento da superfície garantirá a manutenção da instabilidade atmosférica que será intensificada 

pela atuação da frente fria. Neste período chove em todas as regiões e os maiores volumes são 

esperados para Campanha e Serra do Sudeste entre 125 a 150 mm.  

 

 
 


