
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva intensa 1 Convergência baixos 
níveis AL

Com mais de 12 horas de chuva, Maceió 
registra alagamentos, deslizamentos e 
queda de árvores.Chove em Maceió desde a 
quinta-feira (30) e isso deixou várias ruas de 
Maceió com pontos de alagamentos. Há 
registro de queda de barreiras e de árvore 
nas primeiras horas desta sexta-feira (1).

EA

Chuva intensa 1 Convergência baixos 
níveis BA

Maio começa com chuva em Salvador e 
ruas ficam alagadas.A chuva intensa que 
atinge Salvador na manhã desta sexta-feira 
(1º) deixa diversas ruas da capital baiana 
alagadas.

-

Chuva forte, raios, granizo 2 Cavado na camada 
média SP

Chuva forte na capital paulista foi observada 
no período da tarde. Pancadas de chuvas 
tomarem força, inclusive com registro de 
raios e queda de granizo nas regiões do 
Tatuapé/Vila Formosa, Penha e 
Guilhermina/Esperança, e também na Vila 
Mariana, na Zona Sul. Fonte: G1.

-

Chuva forte, vento forte, 
granizo 2, 3 Cavado na camada 

média RJ

Chuva forte acompanhada de fortes ventos 
causou transtornos em Rio Claro e Angra, 
entre o final da tarde de sábado (02/05) e 
madrugada do domingo (03/05), em cidades 
da região. Em Angra dos Reis, segundo o 
Corpo de Bombeiros, o vento forte provocou 
a queda de árvores na Rodovia Rio-Santos 
(BR-101). Em Rio Claro, houve queda de 
granizo, assim como em Piraí. Segundo o 
Batalhão Rodoviário da Polícia Militar de Rio 
Claro, a chuva durou cerca de meia hora. 
Fonte: Foco Regional. 

Forte chuva causa queda de árvores em 
vários trechos da Rodovia Rio-Santos, em 
Angra dos Reis. De acordo com a Defesa 
Civil da cidade, choveu 51 milímetros em 
uma hora. Foi uma chuva intensa, com 
muitos ventos e rápida. As localidades onde 
mais choveu foram os bairros Caputera I e 
Caputera II. Houve ainda quedas de árvores 
nos bairros Camorim, Bracuí, Santa Rita e 
Parque Mambucaba, onde também choveu 
granizo. Fonte: G1.

EA

Chuva forte, vento forte 4 Convergência baixos 
níveis BA

Chuva deixa ruas alagadas e vento forte 
arrasta forro de teto de posto em Salvador. 
A chuva começou durante a madrugada 
desta segunda (04/05) e se intensificou no 
período da manhã. Uma cratera se abriu no 
bairro de Águas Claras. Fonte: G1.

-

Acumulado 4, 5 Frente fria RS

Houve acumulados significativos de 
precipitação sobre o estado do RS, 
principalmente nas áreas oeste, sudoeste e 
noroeste. Os volumes chegaram a 90 mm 
em 24 horas em São Luiz Gonzaga/RS, 
dado visto às 16:55.

EA

Sem notícias relevantes 6

Chuva forte, vento forte 7 Frente fria RJ

Chuva forte provoca queda de árvores e 
acúmulo de água em diversas vias do Rio. 
Pelo menos uma pessoa ficou ferida com a 
queda de uma árvore na Lagoa. Fonte: G1.

EA

Chuva forte 7 Frente fria SP

Um forte temporal passou a atingir a região 
da Baixada Santista na manhã desta quinta-
feira (7), provocando vários pontos de 
lentidão no trânsito e alagamentos. Fonte: A 
Tribuna.

-

Chuva Forte e Acumulado 8 Frente Subtropical BA

A chuva forte que atingiu Salvador causou 
estragos na capital. A Defesa Civil de Salvador 
(Codesal) recebeu163 solicitações. O maior 
número de ocorrências foi referente a árvores 
ameaçando cair, com 52 dos chamados. Foram 
28 ameaças de desabamento, 20 árvores 
caídas, 16 deslizamentos de terra, 14 
destelhamentos e 12 ameaças de 
deslizamentos. A região mais afetada foi a 
Barra/Pituba, com 27 solicitações, seguida de 
Valéria, com 24, Subúrbio/Ilhas, com 20 e Pau 
da Lima, com 18.
Fonte: http://atarde.uol.com.
br/bahia/salvador/noticias/2127029-apos-
chuva-forte-salvador-registra-deslizamentos-
e-quedas-de-arvores

EA



acumulado de precipitação 9, 10, 11, 12, 13 Frente subtropical  BA

Houve acumulado de chuvasignificativa e 
alagamentos na BA. Fonte: G1 e  Clima 
Tempo. Em Conde- BA teve acumulado de 
mais de 50 mm no dia 10. Entre os dias 11 e 
12 houve acumulado de mais de 100 mm 
em Maraú-BA. Chuva em Salvador acima de 
80 mm. https://g1.globo.
com/ba/bahia/noticia/2020/05/13/alagamento
s-e-queda-de-arvore-sao-registrados-em-
salvador-em-dia-de-chuva-forte.ghtml .

EA

acumulado de precipitação 12, 13

Jato de baixos niveis, 
cavado em medios 
niveis e difluencia 

em altos niveis.

RS, SC, PR

Em alguns cidades do RS teve chuva de mais 
de 50 mm e em Santiago ultrapassou os 
100mm. Acumulados de chuva (ultrapassando 
os 80 mm) são observados no dia 13 no oeste 
de SC e do PR. 

EA

Chuva forte e alagamentos 12, 13, 14, 

Pertubação no 
escoamento de leste 
e advecção adcional 

de umidade

PB 

Em campo grande houve chuva forte e 
alagamentos. Fonte: https://www.midiamax.
com.br/cotidiano/2020/chuva-acima-do-
esperado-deixa-rastros-por-varios-bairros-
de-campo-grande. https://www.midiamax.
com.br/cotidiano/2020/no-ramez-tebet-
chuvas-de-100mm-alagam-ruas-e-
moradores-ficam-ilhados. Em João pessoa 
entre os dias 13 e 14 o volume de chuva 
foi superior a 60 mm.

acumulado de precipitação 15

Convergência de 
umidade em baixos 
níveis e cavado de 

leste

PB 
No dia 15/05 João Pessoa-PB teve chuva 
com acumulado expressivo que chegou a 
pouco mais de 100 mm. 

EA

Chuva forte 16
Cavado de leste e 
convergência de 

umidade em 850 Pa
RN

No dia 16/05 o município de Natal teve 
chuva acumulada de 125 mm, que causou 
algamentos. Fonte: Jornal Hoje

EA

Queda de temperatura 15,16 e 17 Anticilone pós-
frontal

Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e 

Norte

Queda de temperatura nas capitais do RS, 
SC, PR, SP, RJ, MT, MS, RO e AC. Capital 
de SP registrou a temp. mais baixa do ano e 
Curitiba a 3a. Algumas cidades de SC 
registraram a temp mais baixa do ano: -4,6
ºC Bom Jardim da Serra e Urupema, - 3ºC 
São Joaquim, -1,4ºC Lages, -0,7ºC 
Curitibanos. Fonte:nsctotal.com.br

EA

chuva volumosa 18, 19, 20, 21, 22 Frente subtropical BA

Entre 18 e 19, houve chuva volumosa acima 
de 100 mm em Conde. No dia 20, continuou 
com chuva significativa. No dia 21, chuva 
causa alagamentos e transtornos em 
Salvador. Chuva forte faz rio transbordar e 
cidade do Conde, na Bahia, fica alagada; 
famílias ficam desabrigadas.  https://g1.
globo.
com/ba/bahia/noticia/2020/05/21/chuva-
causa-alagamentos-e-transtornos-em-
salvador-nesta-quinta-feira-confira.ghtml . 
https://g1.globo.
com/ba/bahia/noticia/2020/05/21/durante-
chuva-forte-rio-transborda-e-alaga-a-cidade-
do-conde-na-bahia-familias-ficam-
desabrigadas.ghtml . https://www.terra.com.
br/noticias/climatempo/salvador-amanhece-
debaixo-de-muita-chuva,
9b07f3a95503c47281db0336094c4bc8icv2jx
vn.html . 

EA

Chuva forte 20
Fluxo de leste 
adicional de 

umidade
PE, SE, AL, PB

Chuva Volumosa em em parte de AL, SE e 
PB. Houve acumulado superior a 50 mm.  

https://jc.ne10.uol.com.
br/pernambuco/2020/05/5609869-videos--
chuvas-fazem-rio-transbordar-e-invadir-

casas-na-zona-da-mata-de-pernambuco.
html . https://itnet.com.

br/noticia/41403/video-feira-de-itabaiana-
debaixo-de-agua-por-conta-de-alagamento-

durante-a-chuva-de-hoje. 

EA

chuva forte 22, 23

Sistema frontal e 
escoamento em 

médios e altos níveis 
associada ao ciclone 

extratropical em 
superfície 

RS, SC, PR

Acumulado de chuva ultrapassa 100 mm. 
https://www.campograndenews.com.
br/meio-ambiente/frente-fria-chega-com-
vento-chuva-e-trovoadas-na-regiao-sul-de-
ms . 

EA

Chuva forte, vento forte 23, 24
Fluxo de leste 
adicional de 

umidade

PE, PB, RN, CE, 
AL

O acumulado de chuva ne leste do Nordeste 
ultrapassou 150 mm em 24 horas em João 
Pessoa.

Em AL houve chuva forte e vento forte no 
litoral norte. Fonte: G1.

Chuvas causam alagamentos e transtornos 
no Grande Recife. Fontes: G1; TVJornal.

EA



Chuva forte 25 Frente fria ES
Ruas e casas alagadas após forte chuva em 
Santa Teresa, Itarana e Linhares. Fonte: A 
Gazeta.

EA

Frio, geada 26 Onda de frio pós 
frontal

SC, PA, SP, MS, 
MG

Capital paulista registra a menor 
temperatura do ano. Segundo dados do 
Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), 
a mínima de hoje foi de 10,9°C na estação 
automática do Mirante de Santana. Fonte: 
Terra.com

Frio bate recorde em BH e faz gear no Sul 
de MG. Termômetros marcaram 10.6 °C na 
capital e -0.4 °C em Maria da Fé, o gelo 
tomou conta da paisagem. Fonte: EM.

Com o frio, cerca de 600 pessoas em 
situação de rua têm sido acolhidas durante 
as noites de Curitiba. Fonte: G1.

Santa Rita do Pardo, Amambai e Rio 
Brilhante registraram as menores 
temperaturas na madrugada desta terça-
feira em MS, com sensação térmica de zero 
grau. Em Campo Grande, manteve-se o 
gelado índice médio de 9,2ºC e sensação de 
7ºC. Fonte: Campo Grande News.

Apesar de tímida, a geada chegou no 
perímetro urbano de Cascavel. Em algumas 
regiões, foi possível flagrar as finas 
camadas de gelo. Fonte: CATVE.COM

Frio na madrugada chega a 3,4°C em São 
Carlos-SP. Fonte: São Carlos em Rede.

EA

Chuva forte 27 Fluxo de leste e 
cavado PB 

Uma chuva torrencial caiu sobre essa cidade 
brejeira, diversas ruas ficaram alagadas 

devido a intensidade das chuvas. A central, 
que fica próximo ao Posto de Combustível 

(Ferro Ferragem), mais parecia um rio 
devido ao grande volume d’água. Fonte: 

Heleno Lima

-

Frio, geada 28 onda de frio MG, SC

Cidades do Sul de MG têm madrugada mais 
fria do ano e geada. Em Maria da Fé, 
termômetros locais registraram temperaturas 
ainda mais baixas, com -3,7°C no Bairro 
Reserva e -1,7º C no Bairro Lage. Na relva, 
o frio foi ainda mais intenso, que chegou e 
-6,7º C. Já o Inmet registrou -1º C.. Fonte:
G1

Santa Catarina registra temperaturas 
negativas e quinta amanhece com geada. 
Termômetros ficaram abaixo ou próximo de 
0°C em quatro regiões do Estado. Em Bom 
Jardim da Serra faz -3,6°C. Em São 
Joaquim, a 30 quilômetros dali, as 
paisagens ficaram cobertas pela geada que 
se formou, e foi registrado 0°C. Urupema 
também amanheceu com temperaturas 
negativas, -2,2°C. Fonte: NSCTOTAL

EA



Frio, geada 29 onda de frio ES, BA, SC e 
MG

Geada na Região Serrana do ES. Em Pedra 
Azul a temperatura mínima registrada no 
município foi 4,5° C. Fonte: G1

Serra catarinense: Temperaturas negativas 
e campos cobertos de geada. Em São 
Joaquim, houve geada na manhã desta 
sexta-feira. Pelo segundo dia consecutivo, 
Bom Jardim da Serra teve a menor 
temperatura do estado, com mínima de -2,8
ºC. Fonte: G1

Sul de MG registra três das menores 
temperaturas do estado; mínima foi abaixo 
de 0º C. A menor temperatura de Minas 
Gerais, segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), foi em Monte Verde, 
onde foi registrado -1,4°C. A segunda 
mínima foi em Caldas, com -0,1º C. Já em 
Maria da Fé, o Inmet registrou 1,8°C. Os 
registros em estações locais da Secretaria 
Municipal de Turimo mostraram 
temperaturas ainda menores em Maria da 
Fé. A mínima foi de -2,1º C no Bairro 
Reserva. No Bairro Lage, fez 0º C, com a 
relva marcando -5º C. Fonte: G1

Salvador (atualização): Até às 17h desta 
sexta-feira (29), a defesa civil municipal 
registrou 108 ocorrências, sendo 54 
ameaças de desabamento, 02 
desabamentos parciais, 07 ameaças de 
deslizamento, 16 deslizamentos de terra e 
03 imóveis alagados, entre outros. Fonte: 
Codesal

EA (menos Salvador)

Frio, geada 30 onda de frio SC, AL,BA

Serra de SC amanhece com geada e frio de 
-5ºC. Temperaturas negativas também 
foram registradas em cidades do Planalto 
Norte e do Meio Oeste. Fonte: NCSTotal EA

Chuva 30 Frente subtropical AL

Maceió: Em decorrência das chuvas nas 
últimas 24 horas, a Defesa Civil municipal 
registrou no bairro de Cruz das Almas, na 
Avenida Litorânea, o rompimento de uma 
galeria de águas pluviais. Não houve 
vítimas, o trânsito foi interditado no trecho 
afetado até que a galeria seja recuperada. 
Fonte:COMPDEC

EA

Chuva (Atualização) 30 Frente Subtropical BA

Salvador (atualização): desde a madrugada 
até o momento foram 25 chamados, sendo: 
14 ameaças de desabamento, 02 ameaças 
de deslizamento, 02 ameaças de queda de 
árvore, 01 deslizamento de terra, 03 
infiltrações, entre outros. Fonte: Codesal.

EA

Chuva forte 30
Divergência em 

altitude e 
termodinâmica

PA

Na tarde do dia 30/05 a cidade de Belém-PA 
teve chuva forte que provocou muitos 
alagamentos e transtornos a população. 
Fonte: G1


