
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –MAPA  

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET  

Coordenação-Geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa – CGMADP 

 Centro de Análise e Previsão do Tempo - CAPRE 

 
 

Belém, 08 de julho de 2022 

BALANÇO METEOROLÓGICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM BELÉM - PA 

Em junho a capital paraense apresentou um total pluviométrico de 252,3 mm. Este valor 

representa 122,6% da média climatológica (1991 a 2020) que corresponde a 205,8 mm, ou seja, 

um desvio positivo de 46,5 mm.  O maior acumulado diário foi 61,8 mm no dia 01/06/2022, 

sendo o quinto maior registrado nos últimos 10 anos, ficando atrás somente dos acumulados 

ocorridos em 27/06/2020 (94,2 mm); 11/06/2019 (93,0 mm); 05/06/2018 (88,6 mm) e 

18/06/2016 (67,0 mm).  

A média das temperaturas mínimas e máximas no mês de maio foram 22,9°C e 32,5°C, 

respectivamente.  A menor temperatura mínima registrada foi 21,5°C no dia 30/06/2022, sendo 

o segundo menor registro nos últimos 10 anos, onde o recorde foi de 21,3°C nos dias 23 e 

24/06/2021. Por outro lado, a maior temperatura máxima foi 34,9°C em 27/06/2022, sendo o 

segundo maior registro nos últimos 10 anos, também ocorrido nos dias 14/06/2018; 28/06/2018 

e 07/06/2020. O recorde foi 35,2°C ocorrido em 08/06/2017. 

Figura 1: Temperaturas e precipitações diárias em junho de 2022 para Belém – PA. 

Referência: Normal Climatológica Inmet (1991 a 2020). 
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Nota: No balanço meteorológico acima foram utilizados os registros da estação meteorológica 

Convencional de Belém que está localizada próximo ao Centro de Abastecimento do Estado do 

Pará – CEASA. 

Para mais informações, previsão do tempo e avisos meteorológicos de tempo severo, acesse: 

http://portal.inmet.gov.br/ - Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 2º Distrito de 

Meteorologia – 2° Disme. Avenida Almirante Barroso, 5384 CEP: 66645-250 - Belém-PA. 

Telefone: (91) 3243-3404/3243-4599. sepre.pa@inmet.gov.br, portal.inmet.gov.br/ 

http://portal.inmet.gov.br/

