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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 13/02/2015 A 19/02/2015 

 

No período compreendido entre os dias 13 a 19 de fevereiro as chuvas se concentraram nas regiões 

Norte e Leste do Estado. Entre a sexta-feira (13/02) e o sábado (14/02), a frente fria deu lugar ao 

sistema de alta pressão que deixou o tempo firme no Estado, exceto nas regiões próximas à Santa 

Catarina e Litoral Norte onde ocorreram pancadas de chuva devido às áreas de instabilidade 

atmosférica. Os maiores volumes foram registrados em Erechim (40,8 mm) na sexta-feira e em 

Tramandaí (26,8 mm) no sábado. No domingo (15/02), um sistema de alta pressão atmosférica se 

estabeleceu e garantiu tempo firme no RS. Mas as instabilidades atmosféricas continuaram 

provocando chuva apenas no Norte do RS, o maior volume ocorreu em Erechim (32,6 mm). A segunda-

feira (16/02) amanheceu com muitas nuvens e a chuva se concentrou no extremo Sul do Estado, o 

maior volume ocorreu em Santa Vitória do Palmar (11,7 mm). Mas ao longo do dia a nebulosidade 

diminuiu e o sol predominou em todas as regiões. A temperatura mínima chegou a 10,5°C em Vacaria 

e a máxima superou os 30°C na faixa Oeste. Na terça-feira (17/02), o sol apareceu entre poucas nuvens 

e a temperatura mínima foi de 11,6°C em São José dos Ausentes e a máxima de 33,4°C em São Luiz 

Gonzaga. No final da tarde ocorreram pancadas de chuva rápida na faixa Leste do RS.  Na quarta-feira 

(18/02), o sol predominou em todas as regiões, a menor temperatura foi registrada em São José dos 

Ausentes (13,8°C) e a maior em Quaraí (33,8°C). Pancadas de chuva ocorreram na faixa Leste devido à 

entrada de umidade no continente vinda do oceano, os maiores volumes ocorreram em Camaquã 

(28,6 mm) e em Torres (18,4 mm). A quinta-feira (19/02) começou com céu claro no RS, exceto na 

fronteira Oeste onde uma frente fria aproximou-se e provocou chuva pela manhã. Durante todo o 

período os maiores volumes ficaram entre 80 e 100 mm na região Norte do Estado. 
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA SEMANA DE A 20/02/2015 A 26/02/2015 

 

A previsão meteorológica para o período de 20 a 26 de fevereiro indica maior volume de chuva para a 

metade Norte do Estado. A sexta-feira (20/02) será marcada pela chuva na maioria das regiões, 

principalmente na Zona Sul, na Campanha e nas Missões. Nas demais regiões, predomínio de sol entre 

nuvens. No sábado (21/02), o dia começa com chuva na faixa Norte e atingirá as demais regiões ao 

longo do dia. Há possibilidade de temporais isolados no Oeste e na Metade Norte e na Zona Sul e na 

Campanha a chuva deverá ser mais fraca e isolada. O domingo (22/02) será com chuva em todas as 

regiões, principalmente na Serra do Nordeste, onde a chuva deve ser mais intensa podendo ocorrer 

vento forte e descargas elétricas. Entre a segunda-feira (23/02) e a terça-feira (24/02), ao longo do dia 

o céu estará encoberto com pancadas de chuva na Metade Norte, principalmente nas localidades 

próximas à Santa Catarina e nas demais regiões, nebulosidade variável. A quarta-feira (25/02) será de 

chuva em todo o RS devido ao deslocamento de área de baixa pressão atmosférica, os maiores 

volumes devem ocorrer na Campanha entre o fim da tarde e a noite. Na quinta-feira (26/02), o RS 

ainda estará sobre influência do sistema de baixa pressão que deve provocar chuva em todo o Estado e 

com maior intensidade na Metade Norte. Durante todo o período os maiores volumes ficarão entre 

100 e 125 mm. 

 

 

 
 


