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 •DESTAQUE: Mês 

muito chuvoso com 
dias extremamente 
chuvosos em curto 
período de tempo, 
intercalados de dias 
muito quentes. 
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Temperatura 
(°C) 

Méd Máx Mín 

22,4 27,0 19,7 

Umidade Relativa 
(UR) (%) 

Méd Máx Mín 

79,8 93,3 55,0 

Vento - 
Intensidade 

(m/s) 

1,9 

Radiação¹ (W/m²) 

Horizontal angulo24° 

192,1 171,7 

UFABC SEMASA 

O Boletim apresenta as condições 
atmosféricas médias do mês e sua 
variabilidade diária com base nas 
observações das estações 
meteorológicas automáticas (EMAs) da 
Universidade Federal do ABC  (UFABC) – 
projeto Solar¹ e do SEMASA, 
administrada pela Defesa Civil de Santo 
André  (SA_TD). 

Figura 2: Precipitação e Temperatura diárias e valores 
máximos registrados no mês.   
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Resumo das condições climáticas para o mês de Janeiro de 2022 
- SA: O mês se iniciou com muita chuva e acumulados que variaram 
entre 210 mm e 390 mm na área urbana de Santo André (Fig.1). No 
bairro de Vila Bastos se registrou o maior acumulado de 390 mm, 
superando o seu valor histórico (2014-2021) em 192,7 mm.  Dois 
eventos de ZCAS que ocorreram na primeira semana e os últimos dias do 
mês provocaram as contínuas chuvas diárias (Fig.2) com o valor mais alto 
de 64,1 mm no dia 30. Devido aos temporais em curtos períodos de 
tempo com raios e trovões, houveram registros de queda de árvores, 
alagamentos intransitáveis e o aumento do nível da água dos rios 
(Tamanduateí, Guarará e dos Meninos) alcançando o nível de 
emergência. Dentre os vários chamados à Defesa Civil, segundo o Diário 
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Figura 1 – Precipitação Mensal – Pluviômetros do CEMANDEN, SEMASA e UFABC  

do Transporte², no dia 16 um ponto de alagamento paralisou parcialmente 
a operação da linha 10-Turquesa da CPTM e houve queda de arvores por 
volta das 16h30 interditando a pista na Avenida José Antônio de Almeida 
Amazonas, na Vila Guiomar. Também na rua Espanha, no Parque das 
Nações, uma árvore caiu sobre uma casa e um carro. Apesar das chuvas, 
houveram dias (16 até 27) onde se experimentaram altas temperaturas. 
Nesses dias as Tmáx foram maiores que 30°C, alcançando o valor máximo 
de 32,4°C no dia 19 (Fig.2) as 13h e uma umidade relativa mínima de 33,3%. 

Tméd abaixo 
 (-0,3°C) que o 

histórico (2012-
2021) 

Notas:   
2 – https://diariodotransporte.com.br/2022/01/16/alagamento-afeta-operacao-da-linha-10-turquesa-da-cptm-neste-domingo-
16/#:~:text=Fortes%20chuvas%20afetam%20transporte%20coletivo,Foto%3A%20Adamo%20Bazani%20%2F%20Arquivo.&text=A
s%20fortes%20chuvas%20que%20atingem,j%C3%A1%20afetam%20o%20transporte%20coletivo 
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