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COMPARATIVO DE ONDAS DE FRIO: MAIO E AGOSTO DE 2022 

 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desta nota é comparar as ondas de frio que ocorreram nos meses de 

maio e agosto de 2022. Os destaques serão as áreas de abrangência, além de recordes de 

temperaturas em algumas localidades. Adicionalmente, episódios de geadas e quedas de 

neve, também serão descritas nesse documento. 

 

1. ONDAS DE FRIO 
 

A maior diferença é em relação a área de abrangência.  A massa de ar de origem polar 

avançou até a região Centro-Oeste do Brasil no mês de maio (Figura 1 a). Enquanto no mês 

de agosto, concentrou-se no sul do Brasil (Figura 1b). Na Figura 1, o azul escuro representa o 

avanço da massa de ar frio. Além do mais, uma segunda onda de frio ocorreu entre os dias 27 

e 29 de agosto, porém de menor intensidade. Por este motivo, a imagem não foi incluída para 

comparação. 

 
                                                a. 

 
b. 

Figura 1. Anomalia diária da temperatura mínima dos dias 20 de maio de 2022 (a) e 

20 de agosto de 2022 (b).  

Maiores detalhes, como período, dias de frios e regiões afetadas pelas ondas de frio, 

serão descritas na Tabela 1. Percebe-se que, o mês de maio alcançou mais dias seguidos de 

frios e com maior abrangência de regiões quando comparado com as ondas de frio do mês 

de agosto. 
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Tabela 1 – Ondas de frio que ocorreram no mês de maio e agosto de 2022. 

Ondas de Frio 

Mês Período  Dias seguidos de frio Regiões afetadas 

Maio/2022 16 a 23/05 8 dias Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

Agosto/2022 1° onda (18 a 23/08) 6 dias Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste. 

2° onda (27 a 29/08) 3 dias Sul (até o dia 29) 

 

2. RECORDE DE TEMPERATURAS 

 
Durante as ondas de frio, algumas localidades registraram recordes nas temperaturas 

mínimas. Por exemplo, no mês de maio, o destaque foi para a localidade do Gama-DF, em que 

no dia 19/05 foi registrada a menor temperatura mínima desde o início das medições em 1963. 

O recorde anterior foi de 1.6°C em 18/07/1975.  

Enquanto em agosto, a localidade de Bom Jardim da Serra-SC registrou -6,4°C no dia 

19/08, sendo a menor temperatura mínima do ano no Sul do Brasil até o momento, e ainda, 

com registro de neve. Desde abertura da estação, em 2007, o valor de -6,4°C ficou atrás 

apenas do dia 21/08/2020, onde foi registrado -8,6°C. 

        3.   GEADAS  
 

Devido os avanços de ar frio, a ocorrência de baixas temperaturas favoreceram 

eventos de geadas e queda de Neve.  Detalhes da contagem de casos, intensidades e regiões 

afetadas pela massa de ar serão descritos a seguir. 

 MAIO/2022 

Com base nos registros das estações Meteorológicas Convencionais do INMET, 

elaborou-se um gráfico com a contagem de casos de geadas de diferentes intensidades 

(Figura 2). Maiores detalhes destes casos podem ser observados na Tabela 2. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Contagem da Intensidade de geadas em Maio/2022.  

A partir da Tabela2, nota-se que o dia 21/05 foi o dia que mais ocorreu geadas de 

intensidade moderada. Nesse dia em questão, as estações Meteorológicas Convencionais do 

INMET, registraram temperaturas mínimas em Irati-PR com 1,2°C e Bom Jesus-RS com 2,0°C. Mas, 

foi no dia 20/05 que ocorreu geada forte em Irati-RS com 0,6°C (Tabela2). 
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Tabela 2. Casos de geadas durante a onda de frio em Maio/2022. 

DATA LOCALIDADES TEMPERATURA INTENSIDADE 

20/05/2022 Santa Maria-RS 3,8°C Fraca 
Irati-PR 0,6°C Forte 

 
21/05/2022 

Bom Jesus-RS 2,0°C Moderada 
Irati-PR 1,2°C Moderada 

Lagoa Vermelha-RS 5,0°C Fraca 
Santa Vitória do Palmar-RS 7,7°C Fraca 

22/05/2022 Irati-PR 2,0°C Moderada 

23/05/2022 Bom Jesus-RS 10,0°C Fraca 

 

Vale ressaltar que a massa de ar frio que atingiu a Região Sul durante a segunda 

quinzena do mês de maio também avançou para áreas das Regiões Centro-Oeste e Sudeste, 

ocasionando temperaturas mínimas menores que 4°C, conforme a Tabela 3. O destaque foi 

para a localidade do Gama-DF, em que no dia 19/05 foi registrada a menor temperatura 

mínima desde o início das medições em 1963 (Tabela 3). O recorde anterior foi de 1.6°C em 

18/07/1975. 

Como o número de estações meteorológicas convencionais, com a presença de um 

observador, é muito menor que o número de estações automáticas, o INMET faz uso dos 

valores das temperaturas mínimas para estimar as localidades onde potencialmente pode ter 

havido geada (Tabela 3).  

Tabela 3. Potenciais eventos de geadas no centrossul do Brasil durante o mês de 

maio. 

 LOCALIDADES DATA TEMPERATURA 

Campos do Jordão-SP 18/05/2022 -0,1°C 

Gama-DF  1,4°C 
Camapuã-MS 19/05/2022 2,1°C 

Alegrete-MS  3,6°C 

Caldas-MG 

 
 
 
 

20/05/2022 
 
 

 

-0,9°C 
Maria da Fé-MG -0,9°C 

General Carneiro-RS -0,7°C 
Monte Verde-MG -0,6°C 
Ponta Grossa-PR 0,2°C 

Palmas-PR 0,6°C 
Irati-PR 0,6°C 

Caçador-SC 0,9°C 
Bom Jardim da Serra-SC 0,9°C 

São José dos Ausentes-RS 1,3°C 
Guarapuava-PR 1,8°C 

Rio Brilhante-MS 1,8°C 
Iguatemi-MS  2,4°C 

Santa Rita do Rio Pardo-MS  2,9°C 

Maria da Fé-MG 21/05/2022 0,2°C 

Itatiaia-RJ 22/05/2022 -7,7°C 

 

Para se ter uma visão das regiões mais afetadas pelas geadas durante o mês, 

elaborou-se um gráfico com a contagem de geadas nas diferentes regiões (Figura 3). 
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Percebe-se que a Região Sul obteve maior número de eventos, seguido das regiões Sudeste 

e Centro-oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Números de Geadas por regiões em Maio/2022. 

Além de Geadas, houve ocorrência de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense, como 

em Bom Jardim da Serra-SC com temperatura de -2,4°C, Cambará do Sul-RS com valor de 3,8°C 

e São José dos Ausentes-RS com 2,0°C, todos no dia 17/05/2022. 

 AGOSTO/2022 

Utilizando os registros das estações Meteorológicas Convencionais do INMET, um 

gráfico foi elaborado com a contagem de casos de geadas de diferentes intensidades (Figura 

4). Maiores detalhes destes casos podem ser observados na Tabela 4. Ao compararmos as 

duas ondas de frio do mês, percebe-se que a primeira obteve uma maior quantidade de casos 

de geadas e mais dias de frios como comentado anteriormente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

b. 

Figura 4: Contagem da Intensidade de geadas de Agosto/2022: a. 1°onda e b. 2°onda. 

 

A partir da Tabela 4, nota-se que no dia 19/08 ocorreram vários episódios de geadas 

de intensidade variando de moderada a forte. Neste dia em questão, algumas estações 

meteorológicas convencionais do INMET registraram temperaturas mínimas abaixo e 

próximas a zero, como em Bom Jesus da Serra-SC com valor de -6,4°C (Tabela 4). 

É importante lembrar que, a segunda onda de frio deste mês iniciou no dia 27/08, com 

registros de geadas pelas estações meteorológicas do INMET no dia 29/08. Neste mesmo dia, 

foi divulgado pela mídia ocorrência de geadas nas localidades de Urupema-SC, São Joaquim-

SC e Vale do Caminho da Neve-SC. 
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Tabela 4. Casos de Geadas Forte, moderada e fraca durante o mês de Agosto/2022. 

DATA LOCALIDADES TEMPERATURA INTENSIDADE 

1° ONDA 

 
 

19/08/2022 

Bom Jesus da Serra 
Bagé 

Bom Jesus 
Caxias do Sul 

Lagoa Vermelha 
Passo Fundo 
Santa Maria 

São Luiz do Gonzaga 

-6,4°C 
2,8°C 
-1,4°C 
0,2°C 
-0,5°C 
0,6°C 
2,0°C 
2,4°C 

Forte 
Moderada 

Forte 
Forte 
Forte 
Forte 

Moderada 
Moderada 

 
 
 

20/08/2022 

Bagé 
Bom Jesus 

Caxias do Sul 
Irati 

Lagoa Vermelha 
Porto Alegre 
Santa Maria 

2,7°C 
2,2°C 
1,2°C 
-1,4°C 
-1°C 
4°C 

1,2°C 

Moderada 
Moderada 
Moderada 

Forte 
Forte 
Fraca 

Moderada 

21/08/2022 Bagé 3,2°C   Fraca 

22/08/2022 Bom Jesus 2,4°C              Moderada 

23/08/2022 Bom Jesus 5,8°C                   Fraca 

2° ONDA 

 Bagé 2,7°C              Moderada 
 Bom Jesus 0,8°C Forte 

29/08/2022 Lagoa Vermelha 0,4°C                  Forte 
 Passo Fundo  1,1°C               Moderada 
 Santa Maria 3,0°C Fraca 

 

 

Além de Geadas, houve ocorrência de neve na Serra Catarinense, como em Bom 

Jardim da Serra-SC com valor de -6,4°C no dia 19/08.  Adicionalmente, a mídia divulgou queda 

de neve em outras localidades como em São Joaquim-SC e Urubici-SC, ambos no dia 18/08. 

 

Com base nos dados das estações automáticas do INMET, é possível estimar as 

localidades onde potencialmente pode ter havido geada do mês de agosto (Tabela 5). 

Percebe-se a partir da Tabela 5, uma maior concentração de possíveis geadas na região Sul. 
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Tabela 5. Potenciais eventos de geadas no Sul do Brasil durante o mês de agosto. 

 LOCALIDADES DATA TEMPERATURA 

Alegrete-RS 

19/08/2022 
 

0,0°C 

Cambará do Sul-RS -1,7°C 

Campos Novos-SC 0,6°C 

Canela-RS -1,0°C 

Cruz Alta-RS 0,0°C 

Lagoa Vermelha-RS -0,1°C 

Quarai-RS -2,5°C 

Rancho Queimado-SC -1,0°C 

Serafina Correia-RS -0,8°C 

Soledade-RS -0,3°C 

São Joaquim-SC -3,7°C 

São João dos Ausentes-RS -2,8°C 

São Mateus do Sul-RS -0,2°C 

Vacaria-RS -2,2°C 

Bom Jardim da Serra-SC 

20/08/2022 

-2,9°C 

Cambará do Sul-RS -0,1°C 

Canela-RS -0,2°C 

Inácio Martins-PR -0,6°C 

Lagoa Vermelha-RS -0,7°C 

Quaraí-RS -1,1°C 

Riacho Queimado-SC -1,4°C 

Serafina Correia-RS -2,0°C 

São Joaquim-SC -2,7°C 

São João dos Ausentes-RS -2,3°C 

São Mateus do Sul-RS -2,3°C 

Vacaria -2,7°C 

São João dos Ausentes-RS 21/08/2022 -0,6°C 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir do exposto, conclui-se que a onda de frio no mês de maio atingiu várias 

regiões do Brasil e inclusive com temperaturas mínimas negativas. Entretanto, as ondas de 

frio no mês de agosto ficaram mais restritas à Região Sul, ocasionando menores 

temperaturas mínimas e mais casos de geadas. 

 

Detalhes da previsão do tempo e atualização dos avisos meteorológicos em 

portal.inmet.gov.br e http://alert-as.inmet.gov.br 

        Nossas Redes Sociais e Aplicativo: 

 
 

 

 

Instagram: @inmet.oficial Youtube: INMET 

Twitter: @inmet_ Facebook: INMETBR 

LinkedIn:/company/inmetbr Tiktok: @inmetoficial 

http://alert-as.inmet.gov.br/

