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Balanço do verão 2022/2023 no Brasil 

Análise da chuva e temperatura entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 

 

No verão de 2022/2023, as chuvas ficaram acima da média na faixa norte do 

País, grande parte da Região Sudeste, sul de Goiás, centro de Mato Grosso do Sul e 

em Santa Catarina. Nas demais regiões, os volumes ficaram abaixo da média. O grande 

destaque vai para o sul de Minas Gerais e norte do Pará (figura 1a), onde foram 

registrados maiores desvios positivos de chuva neste período. Em Juiz de Fora (MG), 

por exemplo, a estação meteorológica do Inmet registrou, entre dezembro de 2022 e 

fevereiro de 2023, um total de chuva de 990,6 milímetros (mm), valor aproximadamente 

212,5 mm acima da média climatológica, que é de 778,1 mm. 

Além dos volumes de chuva significativos ocorridos em parte do Brasil, as altas 

temperaturas também foram destaque durante o verão devido à atuação de fortes 

massas de ar quente e seco. A estação foi marcada por eventos de ondas de calor, 

especialmente na Região Sul (https://portal.inmet.gov.br/noticias/onda-de-calor-

persiste-nos-pr%C3%B3ximos-dias-com-m%C3%A1ximas-em-torno-dos-42-c-no-rio-

grande-do-sul), com temperaturas máximas ultrapassando 40°C em alguns municípios 

do Rio Grande do Sul. Destaque também para as anomalias positivas de temperatura 

máxima (temperaturas maiores que a média climatológica), que ficaram acima de 3°C 

(figura 1b). Já no centro-norte do País, as temperaturas ficaram próximas e ligeiramente 

abaixo da média histórica, principalmente em Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito 

Santo (figura 1b) devido à ocorrência de chuvas que amenizaram as temperaturas sobre 

estas áreas (figura 1a). 
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Figura 1: Anomalias ou desvios de (a) precipitação (chuva) e (b) temperatura 

média do ar observadas no trimestre Dezembro/2022, Janeiro e Fevereiro/2023. 

Fonte: INMET 

 


