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Valor médio das três estações meteorológicas  do município de Santo André (SA)

Temperatura
do Ar (Ta) (°C)

Umidade Relativa
(UR)¹ (%)

Pressão Atmosférica –
Pa (mbar)

Precipitação 
(Prec)²(mm)

Vento (V)
(km/h)

Radiação³
W/m²

Méd Máx Mín Méd Máx Mín Méd Máx Mín
9,7 8,0 128,5

18 27,7 9,6 66,4 94,9 24,5 928,8 935,8 918,2

Precipitação² (mm) 

Paraíso Pq. Erasmo 
Assunção

Tanque de 
Detenção

9,8 11,8 7,6

Os Ventos na área urbana de SA: Os ventos foram muito variáveis de uma
estação para outra. Apesar da estação Tanque de Detenção apresentar as
menores intensidade ao longo do mês, em relação aos outros pontos (rosas de
vento abaixo), foi nessa estação que se registrou o maior valor, no dia 1/07 as
04h com 11,3 m/s (40,7 km/hora) e direção Oeste-Sudoeste. Nesse mesmo dia,
as outras estações os ventos variaram entre 8-10 m/s. No dia 1/07, ainda sentiu-
se sobre a região, o efeito do ciclone Bomba⁴ que ocorreu no dia 30/06 e
caracterizou-se pela intensidade dos seus ventos.
Nos dias 11/07 e 12/07, também se registram altas intensidades (8-9 m/s) de
vento na região. Em média, Paraíso mostrou o maior vento (mapa ao lado).

Notas:  
1 – Valor médio das estações meteorológicas Tanque de Detenção e Pq. Erasmo Assunção. A estação Paraíso apresentou falhas no registro de dados;
2 – Valor acumulado mensal;
3 – Valor médio das estações meteorológicas Tanque de Detenção e Paraíso. A estação Pq. Erasmo Assunção não registrou dados de radiação;
4 – Ciclone Bomba: https://portal.inmet.gov.br/noticias/ciclone-bomba-fortes-ventos-e-tempestades-associados-%C3%A0-forma%C3%A7%C3%A3o-do-ciclone-extratropical-e-ao-desenvolvimento-de-

uma-ciclog%C3%AAnese-explosiva-ou-ciclone-bomba

Diferença em relação a Julho de 2019

Ta (°C) Tmáx(°C) Tmin(°C) UR (%) URmáx (%) URmín (%)
Prec
(mm)

-1,8 1,2 -4,7 5,7 -1,7 -0,3 -79,9

Tanque de Detenção - Ventos   

Ta= 18,1°C

UR= 66,4%

V= 7 km/h

Ta= 18°C

UR= --

V= 8,9 km/h

Ta= 18°C

UR= 66,4%

V= 8.2 km/h

Temperatura e Umidade Relativa na área urbana de SA: A Ta de Julho
2020 foi relativamente menor do que o registrado para o mesmo período do
ano anterior (-1,8°C), porém a Tmax foi maior em 1,2 °C e a URmáx mais baixa. O

dia 10/07 foi o mais frio do mês, com temperatura registrada de 9,4°C na
madrugada. Em relação a UR, destaca-se a ocorrência de baixas umidades na
semana do dia 20/07-25/07, onde todos os dias tiveram UR inferior a 29%,
sendo que no dia 24/07 foi registrado 24,2% às 14h, o valor mínimo para o mês.
Em relação as Ta e UR em cada estação da área urbana da SA (Mapa ao lado)
não ocorreram diferenças significativas nos pontos de medição.

Área Urbana de SA 
com a localização das
Estações Meteorológicas

Paraíso - VentosPq. Erasmo Assunção - Ventos
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Pluviometria das estações do
CEMADEN⁵:
A distribuição espacial das chuvas
acumuladas para o mês de Julho de
2020 no município pode ser observada
no mapa ao lado. As maiores chuvas
ocorreram nos dias 29, 30 e 31 de
Julho, 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 7,6 mm e 13 mm. Já na
região sul do município, os bairros
Borda do Campo e Parque Andreense
apresentaram os mais altos valores,
25,2mm e 44,2mm respectivamente.
Ressalta-se que estes últimos bairros
localizam-se na área de preservação
ambiental do município .
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Notas:  
5 - CEMADEN – O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais –
Dados de chuva disponibilizados em:
http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/ ;
6 – Estimado em função do valor médio das estações da área urbana de SA e a classificação do quantil: Qp15th ≥ PREC ≥ Qp35th : PREC= 9,7 mm (valor
médio das três estações), Qp15th= 8,8 mm e Qp35th=21,5 mm;
7 – Boletim Técnico do CPTEC- INPE: http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt

Resumo das condições climáticas para o mês 
de Julho de 2020 – Santo André):
Julho de 2020 foi um mês seco⁶, com o acumulado
médio na área urbana de 9,7 mm. Tal cenário esteve
associado com a permanência de um sistema de alta
pressão no interior do Brasil, sendo essa uma condição
climática típica para esta época do ano. Com isso, houve
um desfavorecimento da formação de nuvens e chuvas,
além da diminuição da umidade relativa do ar⁷. A
passagem de uma frente fria associada a massa de ar
frio contribuiu para a queda da temperatura no dia
30/07. O mês de Julho também foi relativamente mais
frio, em média, em comparação ao mesmo período do
ano anterior, porém mais quente (Tmax) e mais seco
(URmax), principalmente nos horários das 11h as 16h.
Por outro lado, devido as entradas das massas de ar frio
na região, ao longo do mês, a temperatura mínima foi
mais baixa que o ano anterior, caracterizando assim,
uma amplitude térmica maior.

Frente Fria

Circulação 
Anticiclônica -
Alta pressão

Fonte: www.cptec.inpe.br

Fonte: www.cptec.inpe.br
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