
Boletim 98 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 16/01/2015 A 22/01/2015 

 

No período compreendido entre os dias 16 a 22 de janeiro foi registrado maior volume de chuva no 

Noroeste do Estado. Na sexta-feira (16/01) a frente fria atuou no RS e a chuva persistiu principalmente 

no Centro-Norte do Estado onde foi registrado no município de Campo Bom 37 mm. No sábado 

(17/01), a frente fria continuou mantendo a instabilidade atmosférica deixando o céu com muitas 

nuvens, somente na região Sul não houve registro de chuva e o maior volume acumulado foi em Santo 

Augusto (22 mm). No domingo (18/01) a instabilidade atmosférica continuou atuando no  

RS devido ao forte aquecimento da superfície e alta umidade do ar, o município de Camaquã foi onde 

teve o maior registro de precipitação (26,2 mm). A segunda-feira (19/01) foi um dia de calor intenso 

onde a temperatura máxima passou do 30°C em diversas localidades do RS e, com a chegada de uma 

nova frente fria a instabilidade atmosférica ganhou força para continuar provocando chuva, 

principalmente no Centro-Oeste. Na terça-feira (20/01) choveu em todas as regiões devido à passagem 

da frente fria, os maiores volumes ocorreram no Oeste do Estado. Na quarta-feira (21/01), a frente fria 

se afastou, porém o tempo continuou instável no RS e as pancadas de chuva ocorreram em todas as 

regiões, o maior volume ocorreu em Mostarda (39 mm). Na quinta-feira (22/01), não houve registro de 

precipitação e o ingresso do ar seco e frio deve diminuir a nebulosidade ao longo do dia. O maior 

volume acumulado durante todo o período ficou entre 80 e 100 mm no Noroeste. A temperatura 

máxima do período foi registrada na segunda-feira (19/01) em São Luiz Gonzaga (35,3) e a mínima em 

Vacaria (10,7) na quinta-feira (22/01). 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE A 23/01/2015 A 29/01/2015 

 

A previsão meteorológica para o período de 23 a 29 de janeiro indica maior volume de chuva na Serra 

do Nordeste e na região Metropolitana. Na sexta-feira (23/01), o céu com pouca nebulosidade 

contribuirá para o forte aquecimento da superfície e as pancadas de chuva poderão ocorrer em 

qualquer região entre o final da tarde e a noite. O sábado (24/01) deverá começar com céu claro, 

porém à tarde áreas de instabilidade atmosférica devem provocar chuva na Metade Norte do Estado, 

principalmente nas regiões do Planalto, Serra do Nordeste, Litoral Norte e região Metropolitana. O 

domingo (25/01) será de temperaturas altas em todas as regiões do RS, principalmente na Campanha 

e nas Missões. À tarde são esperadas pancadas de chuva na metade Norte do Estado. A segunda-feira 

(26/01) começará com o tempo bom em todo o Estado com temperatura mínima em torno dos 20°C 

em grande parte do RS. Entre a tarde e a noite pode chover no Norte, Nordeste e na região 

Metropolitana do Estado. Entre a terça-feira (27/01) e a quarta-feira (28/01), as temperaturas altas e o 

tempo firme predominarão na maioria das regiões e a temperatura máxima poderá alcançar 38°C na 

fronteira Oeste. A quinta-feira (29/01) será mais um dia com temperaturas altas que poderão alcançar 

novamente 37°C na fronteira Oeste. A instabilidade atmosférica provocada pelo forte aquecimento da 

superfície será fortalecida pela a entrada da frente fria no Estado que provocará chuva em todas as 

regiões. Em todo o período a previsão meteorológica indica baixos volumes de chuva na maioria das 

regiões. A temperatura máxima de 38°C do período deve ocorrer na quarta-feira (28/01) na fronteira 

Oeste e a mínima de 10°C na Serra do Nordeste na sexta-feira (23/01). 

 

 

 


