
 BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM JOÃO PESSOA-PB 

 

 No mês de janeiro de 2022, o total de chuva na Estação Meteorológica Convencional de 

João Pessoa-PB (82798) foi de 198,2 mm, o que corresponde a 68% acima da Normal 

Climatológica (1981-2010) para o mês de janeiro que é de 73,9 mm, ver Figura 1. Com esse total 

mensal de chuva – 198,2 mm, janeiro de 2022 passa a ser o 4º mais chuvoso desde 1961, ficando 

atrás somente de 2004 (303,2 mm), 2011 (223,4 mm) e 2012 (206,4 mm). O número de dias com 

chuva no período foi 19, seis dias a mais do que o ano passado (quando o acumulado do período 

foi 20,2 mm). A maior chuva diária foi de 46,0 mm registrada no dia 13/01. 

Em relação às temperaturas, observou-se que: a temperatura mínima média foi de 21,4°C 

(3,4°C abaixo da Normal Climatológica, 24,8°C). No que diz respeito a série histórica (1961-

2022), a temperatura mínima média do mês de janeiro de 2022 é o novo recorde, superando o ano 

de 1968 (22,5°C). A menor temperatura mínima do mês de janeiro de 2022 foi de 19,0°C no dia 

13/01. Considerada também o novo recorde de menor temperatura mínima do mês de janeiro da 

série histórica, superando 19,6°C (04/01/1965). Por outro lado, a maior temperatura mínima do 

mês foi de 23,9°C no dia 02/01.  

Já a temperatura máxima média foi de 32,1°C (1,5°C acima da Normal Climatológica, 

30,6°C), valor que corresponde a 2ª maior temperatura máxima média do mês de janeiro da série 

histórica (1961-2022), não superando o ano de 2020 (32,8°C), e igualando com os anos de 2019 

e 2021. A maior temperatura máxima do mês de janeiro de 2022 foi de 33,0°C no dia 08/01. 

Considerada a 4ª maior temperatura máxima do mês de janeiro da série histórica, ficando abaixo 

de 33,9°C (28/01/2020), 33,7°C (14 13/01/2018) e 33,3°C (06/01/2018 e 06, 07 e 09/01/2020). 

Enquanto que, a menor temperatura máxima foi de 28,1°C no dia 15/01.  

 
Figura 1– gráfico contendo as temperaturas máximas, mínimas e precipitação, com suas 

respectivas normais climatológicas (1981-2010). 
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Ressalte-se que a previsão sazonal do INMET é atualizada mensalmente e disponibilizada em 

nosso site: https://clima.inmet.gov.br/  

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 

 

 

SEPRE-3°DISME Meteorologistas: Flaviano Fernandes & Morgana Almeida.  Auxiliar de meteorologista: Geraldo Filho. Obs.: 
Para maiores informações: www.inmet.gov.br , e-mail: sepre.pe@inmet.gov.br.  
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