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Destaque das condições atmosféricas em abril de 2021:   
O mês de abril inicia o período de diminuição das chuvas na região do ABC 
Paulista, sendo assim, na maioria dos pluviômetros monitorados da área 
urbana de Santo André, as chuvas não superaram o valor mensal de 62mm 
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Notas:   
1 – Precipitação do pluviômetro do CEMADEN, Vila Príncipe de Gales. Esse pluviômetro está no mesmo local da EMA. 
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 - Precipitação do pluviômetro do CEMADEN, Vila Príncipe de Gales, e a anomalia foi calculada com base ao período 2014-2019. 
5 – Fonte: CPTEC e INMET: Condições de tempo: https://www.youtube.com/watch?v=addZHV_VYrQ, https://portal.inmet.gov.br/notasTecnicas 
 
 
 
 

Figura 1 – Precipitação Mensal - Pluviômetros do CEMANDEN³ 

Estação meteorológica Tanque de Detenção (TD): valor médio mensal 
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Figura 3: Imagem do satélite 
meteorológico GOES 16, dia 

19/04/2021  mostrando o ciclone 
subtropical (seta vermelha).  
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Figura 2 – Temperaturas e precipitação diária (a) e rosa de 
ventos (b) para a estação de TD em Santo André  

Só em Parque Miami e em Paranapiacaba os 
valores mensais superaram os 100mm (Figura 
1). No ponto pluviométrico (Vila Príncipe de 
Gales) do lado da estação de TD, a chuva 
mensal foi de 55,7mm abaixo do valor médio, 
com uma anomalia⁴ de 26,6mm. 
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Fonte: DSA/CPTEC 
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A distribuição diária da chuva (Figura 2a) mostrou dois períodos significativos, de 5-7 e 
18-21, o primeiro período esteve associado com um cavado que originou muita 
instabilidade convectiva, e o segundo período teve como influência a presença de um 
ciclone subtropical⁵ (Figura 3) que também originou fortes ventos. No dia 19 a estação 
de Tanque de Detenção registrou uma velocidade de 6,8 m/s as 14h. A temperatura 
média do mês foi mais baixa em relação a sua climatologia, com  anomalia²  negativa     
(-1,3⁰C), e a umidade do ar também esteve ligeiramente abaixo do seu valor médio. As 
temperaturas diárias (Figura 2a) mostraram picos máximos (27 ⁰C - 28 ⁰C) entre os dias 9 
até 11, porém a partir do dia 28 até o dia 30 o declínio foi evidente na temperatura 
mínima, média e máxima, devido a incursão de uma massa de ar frio⁵. Os ventos do 
leste foram predominantes, assim como no quadrante NE-E (Figura 2b), e a maior 
intensidade foi de 7,1 m/s no dia 30/04.  
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