
 BALANÇO DE MARÇO DE 2022 EM FORTALEZA – CE 

 

 No mês de março, o total de chuva na capital cearense (estação A305) foi de 594,8 mm, 

o que corresponde a aproximadamente 77% acima da Normal Climatológica da Estação 

Convencional (1991-2020) que é de 336,9 mm (Figura 1). Esse acumulado mensal é considerado 

o maior valor desde a instalação da Estação Automática (18/02/2003), ultrapassando os 546,6 mm 

registrados em março de 2003. Quando comparado com a série climatológica mais longa (1961-

2022), março de 2022 é o 2º mais chuvoso, ficando atrás apenas de março de 1963, quando choveu 

630,0 mm (estação 82397). O número de dias com chuva no mês foi de 29, três dias a mais que o 

ano passado (quando o total mensal foi de 411,0 mm). O maior total diário de chuva foi de 77,4 

mm, registrado no dia 11/03/2022.   

 Em relação às temperaturas na capital, a temperatura mínima média foi de 23,8°C (0,1°C 

abaixo da série climatológica da Estação Convencional, 23,9°C). A temperatura mínima média 

do mês de março de 2022 é considerada a 5ª menor (igualando com 2007), desde quando a Estação 

Automática foi instalada, ficando acima de 2008 (23,4°C), 2003 e 2011 (23,5°C), 2021 (23,6°C), 

2009 e 2017 (23,7°C). A menor temperatura mínima diária do mês foi de 22,3°C no dia 26/03, 

enquanto que, a maior temperatura mínima diária do mês foi de 26,2°C no dia 02/03.   

Já a temperatura máxima média foi de 30,6°C (0,2°C abaixo da média climatológica da 

estação convencional, 30,8°C). A temperatura máxima média do mês de março de 2022 é a 5ª 

menor (igualando com 2012), desde a instalação da Estação Automática, superando os anos de 

2003 (29,9°C), 2009 (30,0°C), 2008 e 2017 (30,3°C) e 2021 (30,5°C). A maior temperatura 

máxima do mês foi de 32,2°C nos dias 03, 08 e 10/03. Enquanto que, a menor temperatura máxima 

foi de 26,0°C no dia 29/03. 

 
Figura 1: Gráfico das temperaturas máximas, mínimas e precipitação da Estação Automática, com suas 

respectivas médias climatológicas da estação convencional (1991-2020).  
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