
 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

8º Distrito de Meteorologia (RS, SC e PR) 
Avenida Cristiano Fisher, 1297 Porto Alegre/RS CEP: 91410-001 

Tel/Fax: (+55) 51 33347412  
www.portal.inmet.gov.br 

 

 

INMET NOTA METEOROLÓGICA 14/01/2022                                 Página 1 de 3 

 

INMET NOTA METEOROLÓGICA 14/01/2022 

 

Onda de calor atinge seu auge e máximas passam dos 40°C no Rio Grande do Sul 

Pancadas de chuva retornam ao estado, inclusive com risco de temporais 

 

A forte onda de calor dos últimos dias que atinge parte da Argentina, Uruguai e o Rio Grande 

Sul, deve chegar ao seu auge entre a sexta-feira (14) e o final de semana (15 e 16), ainda com 

temperaturas que devem superar os 40°C no estado gaúcho. 

De acordo com levantamento realizado pelo INMET, a estação convencional de Bagé/RS 

(83980), registrou no dia 13/01/2022 a temperatura máxima diária de 41,7°C. Este valor é recorde 

de temperatura máxima para o município de Bagé/RS desde o início dos registros na estação 

convencional (a partir de janeiro de 1912). O recorde anterior nessa estação era de 41,1°C, registrado 

em 28/12/2019. Este valor também representa a maior temperatura máxima registrada no estado do 

Rio Grande do Sul no ano de 2022, até o momento, e também a maior temperatura máxima para a 

Região Sul do país neste ano. 

A estação automática de Santiago/RS (A833) registrou no dia 13/01/2022 temperatura 

máxima diária de 39,9°C. Este valor é recorde de temperatura máxima para o município de 

Santiago/RS desde que temos registros (entre janeiro de 1915 a janeiro de 1993 pela estação 

convencional e a partir de fevereiro de 2009 pela estação automática). O recorde anterior era de 

39,8°C em 06/12/1941 (estação convencional) e em 12/01/2022 (estação automática). 

A estação automática de Quaraí/RS (A831) registrou no dia 12/01/2022 temperatura 

máxima diária de 41,5°C. Este valor é recorde de temperatura máxima para o município de 

Quaraí/RS desde que temos registros (a partir de outubro de 2007). 
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Figura 1. Anomalia das temperaturas máximas do dia 13/01/2022 (°C). Fonte: INMET. 

 
Na figura 1 osbserva-se a forte anomalia positiva nas temperaturas máximas sobre o Rio 

Grande do Sul registrada na quinta-feira 13/01/2022. Para fins de comparação, a maior temperatura 

máxima já registrada no Rio Grande do Sul, pela rede de estações do INMET, desde o início dos 

registros, é de 42,6°C no dia 01/01/1943 na estação convencional de Jaguarão/RS (83992).  

A figura 2 apresenta a previsão de temperaturas máximas, para a sexta-feira 14/01/2022 

(esquerda) e domingo 16/01/2022 (direita).  Temperaturas máximas ficam próximas ou ainda 

superam os 40°C, apesar do aumento de umidade e de nebulosidade esperado. 

  

Figura 2. Previsão de temperaturas máximas (°C), de acordo com o modelo COSMO do INMET, para 
sexta-feira 14/01/2022 (esquerda) e domingo 16/01/2022 (direita). Fonte: INMET. 
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Na figura 2 observa-se a previsão da precipitação acumulada de sexta-feira 14/01/2022 até 

domingo 16/01/2022 (esquerda) e de 14/01/2022 a 20/01/2022 (direita), de acordo com o modelo 

COSMO do INMET. Nos próximos dias o calor associado ao aumento de umidade trazem pancadas 

de chuva e trovoadas ao Rio Grande do Sul, com risco de temporais localizados. Frente fria chega 

no final do domingo e segunda-feira reforçando a instabilidade, com acumulados de chuva que podem 

superar os 50 mm em pontos do Rio Grande do Sul.       

 

  

Figura 2. Previsão da precipitação acumulada (mm) de sexta-feira 14/01/2022 até domingo 16/01/2022 
(esquerda) e de 14/01/2022 a 20/01/2022 (direita). Fonte: Modelo COSMO do INMET. 

 

Detalhes da previsão do tempo e atualização dos avisos meteorológicos em 

www.portal.inmet.gov.br, http://alert-as.inmet.gov.br 
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