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BOLETIM CLIMATOLÓGICO 

Balanço do mês de maio de 2022 na capital Salvador - BA 

 

No mês de maio de 2022, o total de chuva na estação meteorológica convencional de Salvador 

- BA (83229) foi de 204,4 mm, o que equivale a 68% da Normal Climatológica (1991-2020) que é de 

302,2 mm, ou seja, houve um déficit em volume de 97,8 mm. O número de dias com chuva foi de 22 

dias, seis dias a mais do que o ocorrido em 2021, quando o total mensal de chuva foi de 123,2mm. O 

maior acumulado de chuva em 24 horas foi registrado no dia 10/05, com 56,6 mm. 

Quanto às temperaturas, a média do mês foi de 25,4°C registrada na estação Automática de 

Salvador - BA (A401), ficando pouco abaixo (em 0,2°C) Média Histórica (2000-2018), que é de 

25,6°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 23,3°C, ficando também pouco abaixo da 

Média (em 0,2°C), que é de 23,5°C.  

A média da temperatura máxima mensal foi de 28,4°C, ficando abaixo da Média (em 0,4°C), 

que é de 28,8°C.  

A maior e a menor temperatura máxima foi de 31,9°C e 26,0°C nos dias 18 e 11/05, 

respectivamente. Enquanto a menor e a maior temperatura mínima foi de 20,6°C e 25,2°C registradas 

nos dias 27, 04 e 06/05, respectivamente. 

A Figura 1 mostra o gráfico com os dados diários das temperaturas e da precipitação registradas 

durante o mês de maio de 2022 em Salvador – BA. 

 

Figura 1: Temperaturas e precipitação do mês de maio de 2022 em Salvador – BA, 

Normal Climatológica (1991 a 2020) e Média Histórica (2000-2018). 
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