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INMET                                                                                                      16 de maio de 2022. 
INFORMATIVO METEOROLÓGICO N°19/2022 

 

1. Condições de Tempo Observadas  
 
1.1 Precipitação  

 
Na Figura 1, são apresentados os acumulados de chuva registrados entre os dias 11 e 15 

maio de 2022. Os maiores acumulados concentraram-se principalmente na faixa norte do país, com 
valores na faixa de 60 e 120 mm.  

Na Região Norte, foram observados maiores acumulados de chuva no Amapá, no norte do 
Pará, região central do Amazonas e norte do Acre com valores entre 40 e 70 mm. Destaques para 
as localidades de Oiapoque (AP) com 72 mm de precipitação acumulada e Tefé (AM) com 62 mm. 

Na Região Nordeste, os maiores acumulados de chuva ficaram na faixa de 40 e 120 mm, 
que foram observados principalmente no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Acumulados de 
chuvas significativas foram registrados em Turiaçu (MA) com valor de 121,3 mm, em Apodi (RN) 
com 68,8 mm. Na área conhecida como SEALBA, região de divisa entre os estados de Sergipe, 
Alagoas e Bahia, as chuvas foram inferiores a 40 mm, exceto na cidade de Maceió (AL), onde 
registrou o volume total de chuva de 62,8 mm.  

Já na Região Centro-Oeste, o maior acumulado de chuva foi observado no oeste do Mato 
Grosso e centrossul do Mato Grosso do Sul, com valores na faixa entre 40 e 70 mm. Demais regiões, 
não ultrapassam os 10 mm. 

Na Região Sudeste, os maiores acumulados de chuvas foram registrados na região 
sudoeste de Minas Gerais e São Paulo, com valores entre 25 e 50 mm. Nas demais áreas, os 
acumulados de chuva ficaram abaixo de 25 mm. 

Na Região Sul, por sua vez, os maiores acumulados de chuva concentraram-se no nordeste 
do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, com valores entre 30 e 50 
mm. Nas demais áreas, os acumulados ficaram abaixo de 30 mm. 

 
 

 
Figura 1: Acumulado de chuva entre os dias 11 e 15 de maio de 2022. Fonte: INMET. 

 

1.2 Temperatura  
 

Durante os últimos cinco dias, valores de temperatura máxima acima de 30°C foram 
observados em grande parte do Brasil, com valores de temperatura máxima, chegando próximo 
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dos 38°C, principalmente no dia 13 de maio (Figura 2a). Os maiores valores de temperatura 
máxima foram registrados nas estações meteorológicas de São João do Piauí (PI) com 38,2°C, 
Pão de Açúcar (AL) com 36,8°C e Palmas (TO) de 36°C (Figura 2a).  

Além disso, uma massa de ar frio causou redução da temperatura mínima no extremo sul do 
país e região serrana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 2b), registrando valores de 
menores que 5°C. Destacam-se as localidades de São José dos Ausentes (RS) com 3,4°C, Bom 
Jesus (RS) com 3,8°C, Cambará do Sul (RS) e Vacaria (RS) com 4,1°C, Santana do Livramento 
(RS) 4,6°C e Bom Jardim da Serra (SC) com valor de 4,9°C, todas registradas no dia 13/05.   

 

  

Figura 2: (a) Temperatura máxima no dia 13 de maio de 2022 às 15 horas e Temperatura 
mínima no dia 13 de maio de 2022 às 6 horas (b). Fonte: INMET. 

 

2.0  Previsão do tempo 
 

2.1 Precipitação 
 
A previsão de chuva acumulada entre os dias 17 e 23 de maio de 2022 é apresentada na 

Figura 3. De acordo com o modelo numérico do INMET, os maiores acumulados são previstos 
para o norte dos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará e no Nordeste, para os estados 
de Sergipe, Maceió e áreas de Pernambuco com valores na faixa de 80 e 200 mm. 

Para a Região Norte, são previstas chuvas intensas no extremo norte do Amazonas, 
noroeste do Pará, em Roraima e no Amapá com valores na faixa entre 80 e 200 mm, devido a 
persistência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No centrossul do Amazonas e parte 
central do Pará, são previstos acumulados de chuvas que não ultrapassarão os 100 mm. Nas 
demais áreas, a previsão é de chuvas abaixo de 60 mm.  

Na Região Nordeste, são previstas chuvas intensas nos próximos dias em Sergipe, sul de 
Pernambuco e Alagoas com valores entre 80 e 200 mm. As chuvas previstas no norte do 
Maranhão, do Piauí e nordeste do Ceará não deverão ultrapassar os 150 mm. Enquanto 
acumulados abaixo de 30 mm são previstos em grande parte da Bahia, oeste de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 

Na Região Centro-Oeste, são previstos menores volumes de chuva na região, que não 
deverão passar de 20 mm.  

Já na Região Sudeste, não são previstos acumulados de chuva que ultrapassem os 40 
mm em toda a região. Porém, a ocorrência de chuvas mais intensas entre os dias 17 e 18 em 
áreas do sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e Rio de Janeiro não está descartada.  

Para a Região Sul do país, os maiores volumes de chuva são previstos para o leste do Rio 
Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina, entre 20 e 60 mm. Para esta área também são 
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previstos ventos fortes, entre 60 e 100 km/h, entre hoje (16/05) e amanhã (17/05). Nas demais 
áreas, estão previstos acumulados de chuva que não irão ultrapassar os 20 mm.  

 

 

 

Figura 3: Previsão de chuva para 1ª semana (17/05/2022 e 23/05/2022). Fonte: INMET. 
 

Na Figura 4 é apresenta a previsão de chuva entre os dias 24 de maio e 01 de junho de 
2022. De acordo com o modelo de previsão numérica GFS, a semana poderá apresentar grandes 
acumulados de chuva no extremo norte do país. 

Para a Região Norte, são previstos acumulados entre 50 e 125 mm no norte dos estados 
do Amazonas e do Pará, Roraima e Amapá. Nas demais áreas, os acumulados de chuva                                  previstos 
não deverão ultrapassar os 50 mm e em algumas localidades do sul do Tocantins e do Pará, não 
tem previsão de chuvas. 

Na Região Nordeste, por sua vez, são previstos menores acumulados de chuva que não 
deverão ultrapassar os 30 mm em grande parte da região, exceto em toda faixa do litoral 
nordestino, onde os volumes de chuva poderão ser entre 50 e 120 mm.  

Em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, os acumulados de chuvas não 
deverão ultrapassar os 30 mm, exceto em áreas do centrossul do Mato Grosso do Sul e de São 
Paulo, onde as chuvas podem alcançar os 50 mm. 

Na Região Sul, os menores volumes de chuva são previstos para o Paraná, entre 20 e 50 
mm. Para os demais estados, as chuvas poderão ultrapassar os 70 mm, principalmente na parte 
central do Rio Grande do Sul. 

 

http://www.portal.inmet.gov.br/
mailto:acs.inmet@inmet.gov.br


    

 

 

INMET – www.portal.inmet.gov.br / acs.inmet@inmet.gov.br / Tel: (61) 2102-4610 
 

 
Figura 4: Previsão de chuva para 2ª semana (24/05/2022 e 01/06/2022). 

Fonte: GFS. 

 

2.2 Temperatura 
 
A semana será de temperaturas abaixo da média em grande parte do Brasil. A atuação de 

uma intensa massa de ar frio favorecerá, ainda, à ocorrência de queda de neve e formação de 
geada. A Figura 5 apresenta a previsão de temperatura mínima para o início da manhã do dia 19/05 
(quinta-feira), em que as áreas em tons de azul e roxo estarão sob influência da massa de ar frio. 
Observa-se que as temperaturas ficarão baixas, entre 14 e 18°C, no sul da região Amazônica, 
configurando o segundo episódio de friagem nesse mês de maio de 2022. Neste dia, as 
temperaturas mínimas ficarão abaixo de 10°C em toda a Região Sul, além do Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, centro e sul do Mato Grosso e Goiás, Distrito Federal, no centro e sul de Minas Gerais 
e na região serrana do Rio de Janeiro. 

 
 

 

Figura 5: Previsão de temperatura mínima para o dia 19 de maio de 2022 às 6h (horário de Brasília). 
Fonte: INMET. 
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Há previsão de formação de geada, com intensidade variando entre fraca a forte, durante 
toda a semana. A Tabela 1 apresenta um resumo dos locais e previsão da intensidade de geada 
entre os dias 17 e 20 de maio. Reforçamos a recomendação de acompanhar as atualizações dos 
avisos de previsão de geada no portal do INMET (https://portal.inmet.gov.br/). 

 
 

 
Tabela 1: Previsão de geada entre os dias 17 e 20 de maio de 2022. 

 
 
 
Com relação à neve, existe a possibilidade de ocorrência durante a madrugada do dia 17/05 

(terça-feira) nas Serras Gaúcha e Catarinense e no Planalto norte de Santa Catarina. Porém, a 
maior probabilidade é que o evento ocorra entre a noite do dia 17 e a manhã do dia 18/05 (quarta-
feira) sobre os Planaltos Sul e Norte de Santa Catarina e também na Serra Gaúcha. 

 

 

 
 
 

Acompanhe a atualização das previsões na página inicial do INMET, onde diariamente, também 
são divulgados os avisos meteorológicos especiais. 

 
Sigam o INMET em suas Redes Sociais: 
 
Youtube: INMET 
Twitter: @inmet_ 
Instagram: @inmet.oficial 
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