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São Paulo, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. 

Nota Meteorológica INMET - SP. 

Janeiro teve chuva ligeiramente abaixo da média histórica na capital. 

O acumulado mensal para Janeiro de 2018 foi de 244,9 mm. Um déficit de 18,9mm 

(equivalente a 7%) em relação à média histórica da estação do Mirante de Santana, que é de 

263,8 mm para janeiro,  iniciada em 1943.  

O total de chuva foi bem abaixo do registrado em janeiro do ano passado de 449,6 (vide 

tabela 1 com os totais de chuva para o mês de janeiro). Considerando a série histórica de janeiro, 

em 75 anos o mês fica na 33ª posição entre os menos chuvosos. O recorde histórico de menor 

precipitação para janeiro é de 94,8 mm em 1964, ao passo que o maior valor foi de 493,7 mm em 

2011. 

As maiores chuvas em 24 horas foram registradas nos dias 30 e 8, com 35,7mm e 

34,2mm, respectivamente. Houve 22 dias com ocorrência de chuva, número maior que a média 

histórica de 18 dias. A rajada de vento mais intensa foi registrada na tarde do dia 14: 19,8m/s 

(71,3 km/h). 

Abaixo segue a tabela com o resumo da precipitação mensal dos meses de dezembro 
mais recentes: 

 
Tabela 1: precipitação para janeiro na estação Mirante de Santana, São Paulo, SP. 

(código OMM 83781) 
 

         Ano  Precipitação (mm) 

2017 449,6 

2016 175,9 

2015 156,2 

2014 237,9 

2013 169,2 

2012 332,6 

2011 493,7 

2010 480,5 

 

As temperaturas médias, tanto máximas como mínimas, também ficaram acima da 

climatologia do mês na capital. No caso das mínimas, o valor médio foi de 19,7°C, frente a uma 

média histórica de 18,6°C; já a média das máximas foi de 28,0 °C, valor ligeiramente acima de sua 
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média histórica de 27,8°C. A maior temperatura do mês foi de 33,6°C (dia 24). A menor 

temperatura foi de 16,5°C, registrada no dia 8. No dia 22 ocorreu a maior amplitude térmica 

diária (diferença entre a temperatura máxima e mínima) de 12,2°C,  ao passo que a menor 

amplitude térmica se deu no dia 7, com apenas 2,7°C de variação ao longo de todo o dia. 

Na figura 1 abaixo segue o gráfico com as séries temporais das temperaturas e 

precipitação ao longo deste mês: 

 

 

Figura 1: gráfico das temperaturas e precipitações diárias para janeiro de 2018.  

 

 Atenciosamente, 

Seção de Previsão do Tempo – SEPRE 
INMET - 7º DISME/SP e MS 
Tel.: +55 (11) 5051-5700 
E-mail: sepre.sp@inmet.gov.br 
www.inmet.gov.br 
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