
Balanço de Agosto de 2022 em Natal-RN 

 No mês de agosto, o total de chuva na estação meteorológica convencional do 

INMET em Natal-RN foi de 183,6 mm, o que corresponde a 55% acima da média 

climatológica (1991-2020) sendo de 118,7 mm (Figura 1). Esse total mensal de chuva é 

o 8º maior para agosto da série climatológica (1961-2022), ficando atrás dos seguintes 

anos 2008 (401,3 mm), 2002 (314,4 mm), 2000 (288,8 mm), 2013 (242,0 mm), 1970 

(241,0 mm), 2009 (229,2 mm), 1986 e 1990 (194,4 mm). O número de dias com chuva 

no mês foi de 13. Os maiores totais diários de chuva do mês ocorreram nos dias 04 e 24 

e foram de 42,0 e 52,2 mm, respectivamente. 

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

22,1°C (0,9°C acima da climatológica, 21,2°C).  Essa temperatura mínima média é a 7° 

maior para agosto desde 1961, juntamente com 1993 e ficando abaixo dos seguintes anos: 

2016 (24,6°C), 2018 (23,1°C), 2015 (22,7°C), 2009 (22,6°C), 2019 (22,5°C) e 1987 

(22,2°C). A menor temperatura mínima do mês ocorreu no dia 16/08 (20,7°C). Enquanto, 

que a maior mínima do mês foi de 23,9ºC no dia 13/08. 

Já a temperatura máxima média foi de 29,0°C, (0,4°C acima da climatologia, 

28,6°C). Essa temperatura máxima média é a 5° maior para agosto desde 1961, 

juntamente com 2018, e ficando abaixo dos seguintes anos: 1987 (29,4°C), 2010 

(29,3°C), 2016 (29,2°C) e 2017 (29,1°C). A maior temperatura máxima do mês foi de 

29,9°C no dia 11/08. Já a menor temperatura máxima foi de 24,1°C no dia 23/08. Esse 

valor corresponde a 3ª menor temperatura máxima diária para agosto desde 1961, ficando 

acima apenas de 23,6°C no dia 06/08/1969 e 23,7°C no dia 04/08/1969. 

 

 
Figura 1 – Gráfico contendo as temperaturas máximas, mínimas e precipitação, da estação convencional, com suas 

respectivas normais climatológicas (1991-202 
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