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Destaque das condições atmosféricas em fevereiro de 2021: As
chuvas nesse mês retornaram com maior intensidade em relação ao mês de
janeiro de 2021. Observa-se no mapa da Figura 1 os altos valores dos
acumulados de chuva em diferentes locais do município de Santo André (SA). O
pluviômetro de Vila Vitória, sul da área urbana de SA registrou um acumulado de
306,6 mm, valor ligeiramente maior que o acumulado em Paranapiacaba, onde
normalmente os acumulados de chuva são maiores. Muita instabilidade
convectiva associada com frentes frias⁴, foram em maior parte, os responsáveis
pelos altos acumulados de chuvas no mês de fevereiro. Os dias 02/02, 12/02 e
17/02 se destacaram dentre os dias muito chuvosos pelos seus impactos.
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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
5 https://www.facebook.com/LaboratorioISAU/photos/pcb.758608501436663/758608128103367/, 

https://www.facebook.com/LaboratorioISAU/photos/pcb.756393268324853/756392678324912/

Figura 1 – Precipitação Mensal – Pluviômetros do CEMANDEN³e 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 17/02/2021, 17:40 UTC. A seta 

vermelha assinala o núcleo convectivo sobre o ABC Paulista. 

Fonte: DSA/CPTEC
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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 –

Fevereiro 2021

Segundo os Boletins Hidrometeorológicos⁵ do ABC Paulista, nesses
dias, devido a grande quantidade de chuva em curtos períodos de
tempo, e pela dificuldade no escoamento da água de chuva em alguns
pontos da cidade, houve alagamentos intransitáveis e iminência de
transbordamento do rio Tamanduateí (02/02, 12/02 e 17/02) e do
córrego Guarará (17/02). A Figura 3 identifica o núcleo convectivo
sobre o ABC Paulista que originou a chuva extrema do dia 17/02. As
temperaturas e umidade relativa oscilaram ao longo do mês (Fig. 2a),
mas devido as constantes chuvas, o valor médio ficou abaixo, com
uma anomalia² negativa de -1,1ºC. Houve apenas cinco dias com Tmáx
maior que 30ºC, sendo o dia 04/02 o mais quente, com 32ºC (Fig. 2a).
Os ventos foram muito variáveis e intensos ao longo do mês, porém
houve predominância da direção Nordeste e Leste (Fig. 2b).

a)

b)

mailto:umbertfb@semasa.sp.gov.br
mailto:maria.brambila@ufabc.edu.br
http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/
http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt
https://www.facebook.com/LaboratorioISAU/photos/pcb.758608501436663/758608128103367/
https://www.facebook.com/LaboratorioISAU/photos/pcb.756393268324853/756392678324912/

