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BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NAS CAPITAIS BRASÍLIA (DF), GOIÂNIA (GO), 

CUIABÁ (MT), PALMAS (TO) E PORTO VELHO (RO) 

 

1. Comportamento das chuvas e temperaturas em Brasília - DF 

Em agosto de 2022, não houve registro de chuva na estação convencional de Brasília, ou seja, 

um déficit de 100% da Normal Climatológica* (1991-2020), que é de 16,3 mm. Porém, é 

importante enfatizar que o mês está inserido no período de estiagem do Distrito Federal, sendo 

comum a pouca frequência ou mesmo a ausência de dias com chuva. Neste ano, até o dia 31/08, a 

estação de Brasília contabilizou 116 dias consecutivos sem chuva. O último registro ocorreu no dia 

07/05, com 13,3 mm. 

Quanto às temperaturas, a média do mês foi de 21,3°C, ficando ligeiramente acima da Normal 

Climatológica, que é de 21,0°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 14,9°C, um pouco 

abaixo da média histórica, que é de 15,3°C. Quanto à temperatura máxima mensal, a média de 

agosto de 2022 foi de 28,2°C, ficando acima da média do período, que é de 27,4°C. 

A maior e a menor temperatura máxima foi 31,5°C e 25,1°C nos dias 08 e 22 de agosto, 

respectivamente. Enquanto a menor e a maior temperatura mínima foi 10,1°C e 17,7°C registradas 

nos dias 11 e 03/08, respectivamente. Os valores de temperatura máxima (31,5°C) e mínima 

(10,1°C) são, até então, o maior e o menor registrados neste inverno de 2022. 

A figura 1 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas máximas e mínimas e de 

chuvas durante o mês de agosto de 2022 em Brasília – DF. 

 

Figura 1: Temperaturas e precipitação do mês de agosto de 2022 em Brasília – DF e 

Normal Climatológica (1991 a 2020). 

 



2. Comportamento das chuvas e temperaturas em Goiânia – GO 

Em agosto de 2022, não houve registro de chuva na estação convencional de Goiânia (83423), 

ou seja 0,0 mm. O valor da Normal Climatológica (1991-2020) para este período é de 9,5 mm. É 

importante enfatizar que, do ponto de vista climático, o período seco de Goiânia se estende até o 

mês de setembro. Também vale enfatizar que, até o dia 31/08, a estação de Goiânia contabilizou 

107 dias consecutivos sem chuva. O último registro ocorreu no dia 16/05, com 1,1 mm. 

Quanto às temperaturas, a média do mês de agosto foi de 25,0°C, ficando 0,5°C acima da 

Normal Climatológica, que é de 24,5°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 17,1°C, 

ficando acima da Normal Climatológica (em 0,5°C), que é de 16,6°C. A média da temperatura 

máxima mensal foi de 33,4°C, ficando acima da Normal (em 0,7°C), que é de 32,7°C. 

A maior e a menor temperatura máxima foi de 36,6°C e 26,5°C, registradas nos dias 29 e 10/08, 

respectivamente. Enquanto a menor e a maior temperatura mínima foi de 10,3°C no dia 12/08 e 

20,0°C nos dias 09 e 30/08. Vale ressaltar que, os valores de temperatura máxima (36,6°C) e 

mínima (10,3°C) são, até então, o maior e o menor registrados neste inverno de 2022. 

A figura 2 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas máximas e mínimas e de 

chuvas durante o mês de agosto de 2022 Goiânia – GO. 

 

Figura 2: Temperaturas e precipitação do mês de agosto de 2022 em Goiânia – GO e 

Normal Climatológica (1991 a 2020). 

3. Comportamento das chuvas e temperaturas em Cuiabá – MT 

Em agosto de 2022, choveu 36,3 mm em quatro dias na estação convencional, o que equivale a 

175% acima da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 13,2 mm. O maior acumulado de 

chuva em 24 horas ocorreu no dia 19/08, com 20,3 mm. 

Quanto às temperaturas, a média do mês foi de 25,4°C, ficando ligeiramente abaixo da Normal 

Climatológica, que é de 25,8°C. A temperatura mínima mensal foi de 17,8°C, ficando abaixo da 

Normal Climatológica (em 0,9°C), que é de 18,7°C. A média da temperatura máxima foi de 35,1°C, 

ficando ligeiramente acima da Normal (em 0,4°C), que é de 34,7°C. 

A maior e a menor temperatura máxima foi de 39,3°C e 23,4°C, registradas nos dias 27 e 20/08, 

respectivamente. Já a menor e a maior temperatura mínima foi de 9,7°C e 24,8°C, registradas nos 

dias 11 e 18/08, respectivamente. Também é importante ressaltar que, os valores de temperatura 

máxima (39,3°C) e mínima (9,7°C) foram, até o dia 31 de agosto, o maior e o menor registrados 

neste inverno de 2022. 



A figura 3 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas máximas e mínimas e de 

chuvas durante o mês de agosto de 2022 em Cuiabá – MT. 

 

Figura 3: Temperaturas e precipitação do mês de agosto de 2022 em Cuiabá – MT e 

Normal Climatológica (1991 a 2020). 

4. Comportamento das chuvas e temperaturas em Palmas – TO 

Em agosto de 2022, não houve registro de chuva na estação convencional de Palmas. O valor da 

Normal Climatológica (1991-2020) – é normal para este período, pois a média de agosto é de 

apenas 1,3 mm. Até o dia 31/08, a estação meteorológica de Palmas contabilizou 117 dias 

consecutivos sem chuva. O último registro ocorreu no dia 06/05, com 3,4 mm. 

Em relação às temperaturas, a média do mês foi de 29,6°C, ficando acima da Normal 

Climatológica (em 1,4°C), que é de 28,2°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 23,3°C, 

ficando acima da Normal Climatológica (em 2,4°C), que é de 20,9°C. A média da temperatura 

máxima foi de 37,5°C, ficando acima da Normal (em 0,7°C), que é de 36,8°C. 

A maior e a menor temperatura máxima foi de 39,2°C no dia 12/08 e 35,2°C nos dias 21 e 

22/08. Já a menor e a maior temperatura mínima foi de 19,4°C e 27,1°C, registradas nos dias 17 e 

21/08, respectivamente. Vale destacar que, o valor da temperatura máxima (39,2°C) é, até então, o 

maior registrado neste inverno de 2022. 

A figura 4 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas máximas e mínimas e de 

chuvas durante o mês de agosto de 2022 em Palmas – TO. 



 

Figura 4: Temperaturas e precipitação do mês de agosto de 2022 em Palmas – TO e 

Normal Climatológica (1991 a 2020). 

 

5. Comportamento das chuvas e temperaturas em Porto Velho – RO 

Em julho de 2022, foram sete dias com chuva na estação meteorológica automática do INMET, 

totalizando 38,6 mm, o que equivale a 6% acima da Normal Climatológica, que é de 36,4 mm. O 

maior acumulado de chuva em 24 horas ocorreu no dia 19/08, com 19,4 mm. 

Quanto às temperaturas, a média do mês foi de 26,6°C, ficando acima da Normal Climatológica, 

que é de 25,9°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 20,8°C, 1,8°C acima da Normal 

Climatológica, que é de 19,0°C. A média da temperatura máxima mensal foi de 34,2°C, ficando 

ligeiramente abaixo da Normal (em 0,1°C), que é de 34,3°C. 

A maior e a menor temperatura máxima foi de 36,5°C e 27,6°C, nos dias 23 e 20/08, 

respectivamente, enquanto a menor e a maior temperatura mínima foi de 15,6°C e 24°C nos dias 20 

e 28/08, respectivamente. É importante mencionar que, o valor da temperatura máxima (36,5°C) é, 

até então, o segundo maior registrado neste inverno de 2022. O primeiro foi de 36,6°C em 27/07. Já 

o valor da temperatura mínima (15,6°C) é, até então, o menor registrado neste inverno de 2022. 

A figura 5 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas máximas e mínimas e de 

chuvas durante o mês em Porto Velho – RO. 



 

Figura 5: Temperaturas e precipitação do mês de agosto de 2022 em Porto Velho – RO e 

Normal Climatológica (1961 a 1990). 
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