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Recife, 05 de outubro de 2020.

RECIFE CAPITAL, BALANÇO DE SETEMBRO DE 2020
No mês de setembro, pelo nono mês consecutivo, o total de chuva na Estação
Meteorológica Convencional do Recife-PE (82900) ficou abaixo da média climatológica (19812010): choveu apenas 63,8 mm, cerca de 64% da Normal Climatológica (1981-2010) que é de
100,2 mm (ver Figura 1). Com esse total, setembro de 2020 é o nono menos chuvoso desde 2000,
não ultrapassando os seguintes anos: 2012 (19,7 mm), 2015 (35,1 mm), 2011 (35,7 mm), 2002
(42,5 mm), 2005 (45,3 mm), 2008 (47,6 mm), 2016 (58,2 mm) e 2018 (58,5 mm). O número de
dias com chuva no mês foi 13, quatro dias a menos que no ano anterior (2019, quando o total de
chuva foi de 110,1 mm). O maior total diário de chuva foi de 12,6 mm, registrado no dia 02/09.
Em relação às temperaturas, observou-se que: a temperatura mínima média foi de 20,2°C
(1,3°C abaixo da Normal Climatológica: 21,5°C). Tal valor corresponde a menor temperatura
mínima média para setembro no período 2000-2020, superando o antigo recorde que era de
20,3°C registrados em 2019. A menor mínima do mês foi de 17,8°C no dia 18/09. Esse valor
corresponde ao segundo maior valor dos últimos vinte anos, ficando atrás apenas dos 17,7°C
registrados em 16/09/2004. Enquanto que, a maior temperatura mínima de setembro de 2020 foi
de 23,8°C ocorrida no dia 13/09.
Já a temperatura máxima média foi de 28,1°C, (0,3°C abaixo do Normal Climatológica:
28,4°C). Este valor é o terceiro para setembro dos últimos vinte anos (2000-2020), ficando atrás
de setembro de 2007 (27,7°C) e de 2000 e 2010 (28,2ºC). A maior temperatura máxima diária do
mês foi 30,4°C registrada no dia 20/09. Por outro lado, a menor temperatura máxima diária de
setembro de 2020 ocorreu no dia 02/09 (25,4°C), valor também registrado em 02/09/2001 é a
terceira menor para setembro desde 2000, ficando atrás de 24,0°C (no dia 08/09/2014), 24,9°C
(no dia 01/09/2014).

Figura 1– gráfico contendo as temperaturas máximas, mínimas e precipitação, com suas respectivas normais
climatológicas (1981-2010).
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