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Estação meteorológica  de Tanque de Detenção

Temperatura
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(UR)¹ (%)
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Méd Máx Mín Méd Máx Mín Méd Máx Mín
6,9 137

16,6 24.3 9,3 74,6 90,8 45,6 934,3 942,5 925,7

Os Ventos na área urbana de SA:
Houve uma maior predominância dos ventos com direção no quadrante Norte-
Leste e Nordeste, com uma maior proporção de dias e horários (22,1%) com
intensidades entre 2-3 m/s. A maior intensidade no mês foi de 7,2 m/s e se
registrou no dia 24/08 as 16h.

Diferença em relação a Agosto de 2019

Ta (°C) Tmáx(°C) Tmín(°C)

-3.1 -4,8 -1

Tanque de Detenção - Ventos   

Ta= 16,6°C

UR=74,5%

Ta= 16,4°C

UR= 75,9%
Temperatura e Umidade Relativa na área urbana de SA:
A temperatura média foi baixa no mês de Agosto, quando comparada
com o mesmo mês do ano 2019 com uma diferença negativa de 3,1°C.
Em relação às Tmáx e Tmín registradas, também se observaram diferenças
negativas principalmente na Tmáx. A noite do dia 21/08 e a madrugada do
dia 22/08 tiveram os menores registros de Tmáx e Tmín do mês, oscilando
a Tmín em torno de 8,5°C. No entanto, foram também registrados altos
valores de temperatura no mês, especialmente no dia 30/08, onde a
temperatura foi superior a 30°C. Já em relação à UR foram registrados
valores baixo, como no dia 28/08 (21,5% às 15h00). As temperatura e UR na
área urbana (mapa ao lado) mostraram poucas diferenças.

Área Urbana de SA 
com a localização das
Estações Meteorológicas
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Temperaturas no ABC Paulista - Dia 21/08/2020.:
De um forma geral, toda a região do ABC Paulista experimentou baixas
temperaturas no período de 20 a 22 de Agosto, devido a incursão de uma
massa de ar muito fria⁵. Os mapas abaixo mostram as Tmín e Tmáx do dia 21,
para estações¹ espalhadas pelos seis municípios. A menor Tmín foi de 7,3°C
(sul de São Bernardo do Campo) e a maior Tmáx foi de 14,1°C no setor norte
de São Caetano do Sul.

mailto:umbertfb@semasa.sp.gov.br
mailto:RATNeves@santoandre.sp.gov.br
mailto:felipe.o@aluno.ufabc.edu.br
mailto:maria.brambila@ufabc.edu.br


Boletim Climatológico de Santo André
Agosto de 2020

Pluviometria das estações do
CEMADEN³: A distribuição espacial

das chuvas² para o mês de Agosto de
2020 pode ser observada no mapa ao
lado. As maiores chuvas ocorreram na
segunda quinzena do mês, sendo no
dias 20 e 21 mais intensas, como
consequência da entrada de uma
frente fria que atingiu a região (ver a
imagem de satélite abaixo).
Na área urbana de SA, os valores
oscilaram entre 19,8 mm e 66,5 mm.
Já na região sul do município, os
bairros Parque Miami e Parque
Andreense apresentaram os mais
altos valores, 90 mm e 129,8 mm
respectivamente. Ressalta-se que
estes últimos bairros localizam-se na
área de preservação ambiental do
município .
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Notas:  
1 – Mapa elaborado com informação disponibilizada pelas estações meteorológicas do CGE-São Paulo, UFABC, CETESB  e SEMASA.
2 – Valor acumulado mensal;
3 - CEMADEN – O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais –
Dados de chuva disponibilizados em: http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/ ;
4 – Estimado em função do valor médio das estações da área urbana de SA e a classificação do quantil: Qp65th ≥ PREC ≥ Qp85th : PREC= 59 mm (valor
médio das estações CEMADEN), Qp65th= 42,1 mm e Qp85th=66,5 mm;
5 – Boletim Técnico do CPTEC- INPE: http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt

Resumo das condições climáticas para o mês de 
Agosto de 2020 – Santo André):
O mês de Agosto de 2020 foi chuvoso4, com um
acumulado médio de 59 mm na área urbana. No
entanto, o mês só teve 10 dias úmidos (período entre
os dias 13/08-22/08), havendo um maior índice de
precipitação em 2 dias: 16/08, com acumulado médio
de 13,6 mm e em 21/08, com registro médio de
15,7mm. Esse período com precipitações teve a
influência de frentes frias, destacando-se a passagem
de frente fria associada com uma massa de ar muito fria
entre os dias 20-22/085, que teve como consequência a
diminuição da temperatura especialmente no dia
21/08, sendo esse o dia mais frio do mês.
No restante do mês, houve a influência da atuação de
sistemas de alta pressão atmosférica⁵. Como resultado
disso, tais dias foram de temperaturas máximas altas,
secos, e com índices de UR baixos no período da tarde.

Frente Fria (21/08 - 00h00)

Fonte: satelite.inmet.gov.br/

mailto:umbertfb@semasa.sp.gov.br
mailto:RATNeves@santoandre.sp.gov.br
http://www3.santoandre.sp.gov.br/defesacivil/
https://www.facebook.com/LaboratorioISAU
http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/
http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt

