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Destaque das condições atmosféricas em outubro de 2020
em Santo André (SA): O mês iniciou-se com a atuação de um
sistema anticiclônico na região central do Brasil, que
ocasionou altas temperaturas e baixos índices de UR no
município de SA. Tal fenômeno, conhecido como Onda de
Calor¹ se iniciou no dia 30/09 e persistiu até o dia 02/10, sendo
que no último dia do evento às 16h00 foi registrado 36,4°C,
valor máximo para o mês. Nesses dias as UR’s ficaram abaixo
dos 20% nos períodos mais críticos do dia, chegando a 17,4%
às 16h00 do dia 02/10. Também, os valores de Tmáx foram
maiores que os registrados em outubro de 2019.
No restante do mês, foram observados períodos de dias frios,
associados à sistemas frontais, como foi o caso do dia 09/10
(Fig. 2) e também outros dias quentes, que apresentaram
grande amplitude na temperatura. Por fim, nos dias 30 e
31/10, uma frente fria deu origem a um episódio de Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)¹. Como resultado disso,
tais dias foram frios, havendo também o maior acumulado de
chuva para o dia 30/10.
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Notas:  
1 – https://portal.inmet.gov.br/notasTecnicas# e http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt
2 – Pluviômetro do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/ ; 
3 - https://www.cptec.inpe.br/dsat/?fbclid=IwAR11d69nx_0dwHuZ3_2_Q0YgE2UhU1hz4d3ZqANoXFuUxU7Hk-wldda9acc#

Figura 1 – Precipitação Mensal – Pluviômetros do CEMANDEN²

Estação meteorológica  de Tanque de Detenção: valor médio mensal

Temperatura
do Ar (Ta) (°C)

Umidade Relativa
(UR) (%)

Pressão Atmosférica –
Pa (mbar)

Vento (V)
(km/h)

Radiação
W/m²

Méd Máx Mín Méd Máx Mín Méd Máx Mín
8,2 143,1

20,5 25,7 17,3 72,5 87,6 49,0 929,6 931,9 927,6

Temperatura (°C)

e umidade (%) extremas do mês

2020 2019

Tmáx/URmín Tmín/URmáx Tmáx/URmín Tmín/URmáx

36,4/13,3 13,4/95,5 32,9/17,0 14,7/93,1

A Figura 1 mostra a distribuição espacial das
chuvas na área urbana de SA, percebe-se que os
acumulados superaram os 100mm na região leste
e sul. Os pluviômetros do Parque Novo Oratório e
Vila Suiça apresentaram os maiores acumulados.
O mês de outubro já se configurou como o início
da estação chuvosa no município.

Rosa de Ventos: predominância dos ventos de leste, 
sendo mais intensos nos quadrantes ENE e ESE 

09/10/2020
CPTEC/DSA

Figura 2: Imagem de satélite meteorológico GOES 16³ 
para o dia 09/10/2020
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