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Porto Alegre, 21 de setembro de 2022. 

 

BALANÇO DO INVERNO 2022 EM PORTO ALEGRE-RS 

No inverno de 2022, a estação meteorológica convencional de Porto Alegre - RS (83967), 

registrou o total de chuva de 346,6 mm, valor abaixo da média sazonal (1961 a 2021), que é de 

aproximadamente 426 mm. O volume de chuva ficou 19 % abaixo da média dos últimos 60 anos.  

Houve 16 dias com registro de precipitação maior ou igual a 1 mm ao longo do período.  

A média das temperaturas mínimas ficou em 12,2°C, valor ligeiramente acima da média 

sazonal, que é de 11,4°C.  A menor temperatura mínima do inverno em Porto Alegre foi 4,0°C, 

registrada no dia 20/08. Destaque para a formação de geada no mesmo dia. 

Já a temperatura máxima média foi de 21,4°C, valor também ligeiramente acima da média 

histórica do inverno que é de 20,8°C. A maior temperatura deste inverno medida na estação 

convencional ocorreu no dia 27/08 com 32,2°C. 

A média das temperaturas máximas ficou em 21,4 °C, valor também ligeiramente acima da 

média histórica do inverno que é de 20,8. A maior temperatura máxima registrada foi 32,2°C, no dia 

27/08. 

 

Abaixo seguem alguns dados do inverno 2022 (até 21/09) em Porto Alegre (RS): 

  Total de precipitação pluviométrica: 346,6 mm;  

  Maior chuva em 24h: 30,6 mm em 16 de agosto; 

  Maior temperatura: 32,2°C em 27 de agosto;  

  Menor temperatura: 4,0°C em 20 de agosto; 

  Maior rajada de vento: 15,4 m/s (55,4 km/h) em 12 de julho (estação automática A801); 
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Figura 1: temperaturas e chuvas diárias no inverno de 2022 na estação convencional de Porto Alegre-

RS (INMET 83967). 

 

 


