
Boletim Hidrometeorológico
Evento de chuva ocorrido em 02 de fevereiro de 2021 e 

os seus impactos no ABC Paulista - SP

As forte chuvas ocorridas no dia 02 de fevereiro de 2021 que atingiram o ABC Paulista 
provocaram eminência de transbordamento de alguns rios e córregos da região, 

pertencentes a bacia do Tamanduateí, causando muitos pontos de alagamento e estado de 
emergência. A chuva intensa com raios, trovões e fortes ventos se registrou entre as 14h e 

16h aproximadamente.

Condições Atmosféricas 02/02/2021:
Linhas de instabilidade convectiva se
deslocaram de oeste para leste sobre o
estado de São Paulo durante o período
das 14h as 16h e atingiram a RMSP e o
ABC Paulista (Fig. 1a) gerando muita
atividade convectiva que ocasionou as
fortes chuvas sobre a área urbana do
ABC Paulista, como mostra a imagem de
radar (Fig. 1b) com a estimativa das
chuva sobre Diadema, São Caetano do
Sul e a área urbana de Santo André e São
Bernardo do Campo.
As chuvas registradas:
Os municípios que registraram as
maiores chuvas, entre as 14h e 16h
foram Santo André, São Caetano do Sul e
Mauá. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra não houve registros consideráveis
de chuva. A Figura 2 mostra os valores
da lâmina das chuvas para as estações
pluviométricas Centro, em São Caetano
do Sul (Fig. 2b), e Cidade São Jorge

Figura 1 – Imagens de satélite meteorológico do dia 02/02/2021 com 
destaque para as linhas de nebulosidade (seta vermelha) (a)  e imagem de 

radar do IPMET¹  destacando em círculo o ABC Paulista (b).
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Figura 2 – Chuvas  registradas no dia 02 de fevereiro de 2021 em Santo André (cidade São Jorge) (a) e em São Caetano do Sul (Centro) 
b). Dados disponibilizados pelo CEMADEN².  
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Fig. 2a), em Santo André. Os acumulados de chuva foram, respectivamente, de 45,26 mm e 52,48mm.
Em Mauá, o posto de Jardim Capuava (limite com o município de Santo André) registrou 51,14 mm no
intervalo das 15h as 16h (1 hora aproximadamente). Em Diadema, a região central registrou 30,7 mm.



Impactos nas cotas e vazões dos rios da
região: Devido as fortes chuvas alguns
pontos de córregos monitorados pelo SAISP³
e a Defesa Civil de Santo André, chegaram a
níveis de cota muito próximo do limite de
emergência, como foi o caso do Ribeirão dos
Couros em São Bernardo do Campo, no
ponto de monitoramento da Ford (Fig. 3),
que atingiu o nível de emergência às 14:50 e
posteriormente às 15:50, permanecendo até
às 16:20 nesse estado.
O Ribeirão dos Meninos, no ponto de Clube
de São José, também entrou em estado de
atenção as 15h, segundo o SAISP³.

Eminência de Transbordamento no rio Tamanduateí: O Rio Tamanduateí em Santo André
também entrou em estado de emergência segundo a Defesa Civil do município. Os níveis de água nos
diferentes rios e córregos chegaram muito próximo ao nível de transbordamento, por primeira vez nesse
verão de 2020-2021. A Figura 4 mostra fotos do rio Tamanduateí em Santo André, registradas pelas câmeras
de monitoramento do SEMASA⁴. Observa-se o rio as 15:28, na Av. dos Estados - Rhodia (Fig. 4a1), após 28
minutos aproximadamente, o rio aumenta o seu nível, muito próximo ao nível de transbordamento (Fig.
4a2). Outros pontos ao longo do rio Tamanduateí, na Av. dos Estados com a Av. Paz (Fig. 4b) também mostra
o nível da água muito próximo da ponte. O córrego Guarará, afluente do Tamanduateí no bairro Vila
América (Fig. 4c), também apresentou níveis de cotas altos. Os pluviômetros próximos a essa região,
nesses horários registraram um aumento das chuvas. O pluviômetro de Vila Curuçá e Santa Terezinha em
Santo André registraram acumulados de 42mm e 44,1mm, respectivamente. Como as chuvas foram mais
intensas em Mauá (estação Capuava) região montante do Tamanduateí, e também em São Caetano do Sul
(estação Centro e Barcelona) houve contribuição de vários setores para o aumento rápido do nível da água.

Figura 4– Rio Tamanduateí , Av. dos Estados  - Rhodia (a1 – a2), Rio Tamanduateí (Av. da Paz – SA) e Córrego Guarará (Av. Capitão 
Mario Toledo)⁵, dia 02/02 (c).

Figura 3 – Nível da água no Ribeirão do Couros – Ponto da Ford³.

a2)

b) c)

a1)



Notas:  
1 – Radar do IPMET: https://www.ipmetradar.com.br/alerta/ppigis/index.php
2- CEMADEN: http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/
3 – SAISP: https://www.saisp.br/online/produtos-publicos/
4 – Câmeras de monitoramento do SEMASA: http://www3.santoandre.sp.gov.br/defesacivil/monitoramento-rios-corregos/
5 – Defesa Civil de Santo André: http://www3.santoandre.sp.gov.br/defesacivil/
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Alertas da Defesa Civil de Santo André: Muitos pontos monitorados estiveram em estado de
alerta no município de Santo André, devido aos alagamentos, enxurradas e enchentes ocasionados
pelas chuvas, no horário das 14h as 17h. O CEMADEN² alertou para Risco Hidrológico moderado
no município, devido as condições atmosféricas de instabilidade.
Segundo a Defesa Civil de Santo André houve 9 ordens de serviço relativas à enchentes no dia
02/02. Muitas avenidas no município ficaram alagadas e intransitável durante as 15h e 16h, sendo
estas a Av. Giovanni Batista - 2050 - Pirelli (nos dois sentidos), próximo à cidade São Jorge,
Avenidas Firestone e Santos Dumont, Av. Capuava (Fig. 5a) estiveram intransitável entre as 16h e
16:45h; a Av. dos Estados na altura de Castelo Branco (Fig. 5b). Estes foram alguns dos locais que
foram impactados pelas chuvas e apresentaram problemas com alagamentos e enchentes. Às 17h
aproximadamente, a Defesa Civil de Santo André publicou o termino do estado de
“transbordamento eminente”.

Figura 5  – Fotos registradas de diferentes pontos mostrando os alagamentos e enchentes devido as chuvas do dia 02/02: Av. 
Capuava– Esquina com a Giovanni (a), Av. Do Estado, altura da Castelo Branco (b) e Av. Firestone (c).

Apesar da alerta de “Risco Hidrológico Moderado do CEMADEN” não se registraram grandes
impactos, segundo a Defesa Civil de Santo André. Os alagamentos foram os maiores transtornos,
apesar da eminência de transbordamento dos rios e córregos. Porém, estamos em época de chuvas,
e ainda eventos de chuva intensa em curtos períodos de tempo poderão acontecer.
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