
  

Balanço do mês de julho de 2022 em João Pessoa-PB 

 No mês de julho de 2022, o total de chuva na estação meteorológica convencional de João 

Pessoa-PB (82798) foi de 509,5 mm, o que corresponde a aproximadamente 79% acima da 

Normal Climatológica (1991-2020) para o mês de julho, que é de 284,9 mm, ver Figura 1. Com 

esse total mensal de chuva, julho de 2022 passa a ser o 5º mais chuvoso desde 1961, ficando 

abaixo de 1985 (675,8 mm), 1964 (567,0 mm), 1966 (548,2 mm) e 1978 (517,2 mm). O número 

de dias com chuva no período foi 28, cinco dias a menos do que o ano passado, quando o 

acumulado do período foi apenas 141,6 mm. Os maiores totais diários de chuva foram de 99,8 

mm e 99,0 mm, registrados nos dias 31 e 08/07, respectivamente.   

Em relação às temperaturas, observou-se que a temperatura mínima média foi de 21,8°C 

(0,1°C abaixo da Normal Climatológica, 21,9°C). A menor temperatura mínima do mês de julho 

de 2022 foi de 20,0°C, no dia 1/07. Por outro lado, a maior temperatura mínima do mês foi de 

23,7°C, no dia 06/07.  

Já a temperatura máxima média foi de 28,9°C (0,2°C acima da Normal Climatológica, 

28,7°C). A maior temperatura máxima do mês de julho de 2022 foi de 30,4°C, no dia 06/07, 

enquanto que a menor temperatura máxima foi de 26,0°C, no dia 03/07.  

 

 
 

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

respectivas normais climatológicas (1991-2020). 
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