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Destaque das condições atmosféricas em janeiro de 2021: Santo 
André (SA) apresentou baixos acumulados de chuvas no mês de janeiro. A 
estação TD apresentou apenas 52mm. Apesar de ter registrado 22 dias com 
chuvas, estas não foram o suficientemente volumosas para o acumulado 
mensal, e isso se observou em muitos pontos localizados no município (Fig. 
1). No entanto, se chegaram a registrar fortes temporais com trovões, que 
originaram pontos de alagamentos, principalmente nos dias 7/01, 10/01 e 
15/01. A máxima chuva mensal na área urbana foi de 169,3 mm no bairro de 
Santa Terezinha (Fig. 1). Linhas de instabilidade convectiva (Fig. 3) e frentes 
frias foram as principais responsáveis pelas chuvas no mês de janeiro⁴.  
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Notas:   
1 – Acumulado da chuva diária ao longo do mês. 
2 – Anomalias calculadas com base no valor médio de temperatura e umidade, para o período de 2011-2020, para a estação de Tanque de Detenção. 
3 – Pluviômetro do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/);  
4  -   http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt 
 
 

Figura 1 – Precipitação Mensal – Pluviômetros do CEMANDEN³ e SEMASA 

Estação meteorológica Tanque de Detenção (TD): valor médio mensal 
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Figura 3: Imagem do satélite meteorológico GOES 16, setorizada 
para o estado de SP, dia 15/01/2021, 17:30 UTC. A seta 

vermelha assinala uma linha de instabilidade no sudeste de SP.  
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Figura 2 – Temperaturas e umidade relativa média diária (a) e 
rosa de ventos (b) para a estação de TD em Santo André – 

Janeiro 2021 

As temperaturas oscilaram bastante ao longo do mês, mas na 
última semana, entre os dias 27 até 31, as Tmáx diárias  
alcançaram valores acima  dos 31ºC (Fig. 2a), registrando-se o 
máximo valor no dia 30/01, de 32,9ºC. Durante esse mesmo 
período se registraram as mais baixas URméd diárias do mês (Fig. 
2a). A Tméd do mês, em relação a sua climatologia² esteve um 
grau acima, e a URméd apresentou anomalia negativa (-2,7%). 
Isso significa que o mês foi mais quente e mais seco, no que se 
refere a chuva e a umidade do ar, comparado com janeiro de 
2020. Os ventos ( Fig. 2b) foram mais predominantes das direções 
ENE (És nordeste), leste e ESE (És sudeste).  O valor máximo 
registrado foi de 8,1 m/s, no dia 27/01 as 11:00, na estação TD. 
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