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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 23/01/2015 A 29/01/2015 

 

No período compreendido entre os dias 23 a 29 de janeiro os maiores volume de chuva se 

concentraram na Metade Norte do Estado. Na sexta-feira (23/01), o céu com pouca nebulosidade 

contribuiu para o forte aquecimento da superfície, a maior temperatura foi registrada em São Borja 

(33,5 °C). O sábado (24/01) começou com céu claro, porém à tarde áreas de instabilidade atmosférica 

cresceram principalmente na Metade Norte do Estado. São Luiz Gonzaga teve o maior volume 

registrado (66,7 mm). No domingo (25/01), durante a madrugada as pancadas de chuva ainda 

permaneceram na Metade Norte. Ao longo do dia, a nebulosidade diminuiu e as temperaturas subiram 

em todo o Estado, Campo Bom teve a maior temperatura (34,6 °C). A segunda-feira (26/01) começou 

com predomínio de sol, porém entre a tarde e a noite a nebulosidade aumentou e choveu em todas as 

regiões, principalmente na Depressão Central e Serra do Nordeste. Entre a terça-feira (27/01) e a 

quarta-feira (28/01), a atmosfera manteve-se muito instável devido à entrada de ar quente e úmido 

vindo do interior do continente e pela aproximação de uma frente fria na noite de quarta-feira (28/01), 

as temperaturas altas também contribuíram para o aumento de instabilidade onde a máxima de 36,1 

°C foi registrada em Porto Alegre na terça-feira (27/01). Durante este período a chuva ocorreu em todo 

Estado, principalmente na noite da quarta-feira (28/01) com o avanço da frente fria. Os maiores 

volumes ocorreram em Bagé (51 mm), Santiago (47,4 mm) e Ibirubá (47 mm). Em todo o período os 

maiores volumes ficaram entre 65 e 80 mm no Chuí, São Luiz Gonzaga e Ibirubá. 

 

 
 



Boletim 99 

 

PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE A 30/01/2015 A 05/02/2015 

 

A previsão meteorológica para o período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro indica maior volume de 

chuva na região Norte do RS. Na sexta-feira (30/01), com o afastamento da frente fria e o 

estabelecimento da alta pressão atmosférica, a nebulosidade diminui e o sol volta a brilhar forte no RS, 

porém ainda podem ocorrer chuvas isoladas no Norte e Nordeste do Estado. No sábado (31/01), a 

massa de ar seco predomina e garante a presença do sol que manterá uma ligeira elevação da 

temperatura, especialmente na faixa Oeste e Norte do RS. Nas localidades próximas a Santa Catarina 

ainda há possibilidades de chuva fraca. No domingo (01/02), o sol predominará em todas as regiões, 

exceto na faixa leste onde deverão ocorrer pancadas de chuva à tarde. Entre a segunda-feira (02/02) e 

a quarta-feira (04/02) a atmosfera estará muito instável e as pancadas de chuva ocorrem 

principalmente na Metade Norte do Estado. Durante todo o período as temperaturas estarão altas 

com a máxima passando dos 30°C na maioria das regiões e os maiores volumes de chuva ficarão entre 

65 e 80 mm no Nordeste do RS. 

 

 


