
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte 1 cavado de onda curta em 500 hPa, 
termodinâmica e aproximação de sistema frontal SP Chuva provoca alagamentos e derruba árvores em SP; motorista 

morreu após carro ser atingido. Fonte:g1.globo.com

Chuva forte 2 cavado e convergência de umidade em baixos 
níveis MG Chuva deixa ruas alagadas nesta quarta-feira em Juiz de Fora. Fonte:

g1.globo.com

Chuva forte 3 Onda frontal SC
Chuva e vento forte em SC causam transtornos e falta de energia; 
Houve quedas de árvores e há relatos de pontos de alagamento em 
cidades da Grande Florianópolis. Fonte:g1.globo.com

Chuva forte 4 Cavado em baixos níveis e em 500 hPa SP
Chuva forte alaga pistas e causa lentidão na Dutra em Caçapava. Pistas 
nos dois sentidos ficaram alagadas após forte chuva. Fonte:g1.globo.
com

Chuva forte 5 Termodinâmica DF Moradores registram fortes chuvas no DF neste sábado (5/12). Foi 
registrada queda de muro. Fonte: correiobraziliense.com.br

Chuva forte e 
vento 5 Convergência de umidade em baixos níveis e 

divergência em altitude MG Chuva e vento forte derrubam árvore em Ituiutaba-MG. Fonte: g1.globo.
com

Chuva forte 6 Cavado e termodinâmica SP Chuva forte causa transtornos a moradores do Jardim Paulista em 
Ribeirão Preto-SP. Fonte:g1.globo.com

Chuva forte 8 Frente estacionária no oceano SP Chuva causa alagamentos em São Paulo. Fonte: https://noticias.uol.com.br/

Chuva forte 9 Cavado em médios níveis e convergência em 
baixos níveis SP Chuva forte provoca alagamentos e quedas de árvores em Araras. 

Fonte G1. EA

Chuva forte 9 Cavado em médios níveis e convergência em 
baixos níveis RJ

Chuva forte alaga ruas, derruba árvores e faz rio transbordar em 
Resende. Fonte: G1.

São João de Meriti tem alagamentos e carros debaixo d'água durante 
temporal na Baixada Fluminense. Fonte: Cidade Alerta RJ.

-

Chuva forte 10 ZCAS ES
Temporal no ES provoca desmoronamentos de muros nas cidades de 
Cariacica e da Serra, na Grande Vitória, e em Colatina, no Noroeste do 
estado. Fonte: G1.

EA

temporais 12 cavado sc

Temporais atingem cidades de Santa Catarina neste 
sábado. Em Lages houve registro de pontos de alagamento 
e alguns destelhamentos. Defesa Civil distribuiu lonas e 
monitora situação. No Vale do Itajaí houve queda de 
granizo.fonte g1

temporais 13 cavado SC

Fortes ventos e chuva atingiram cidades catarinenses e 
provocaram estragos na noite de domingo (13). As principais 
ocorrências foram com queda de árvores e destelhamentos no 
Vale do Itajaí. Houve também registro de queda de granizo na 
região.fonte:g1

temporais 13 cavado PR

Árvores caíram sobre casas, carros e fiação elétrica e imóveis 
foram destelhados após um temporal que atingiu Bela Vista do 
Paraíso, no norte do Paraná, na noite de domingo (13). 
Temporal atinge Cascavel com vendos de quase 70km/h
Várias árvores caíram e algumas casas foram destelhadas.fonte 
g1

temporais 13 cavado RS

Temporal deixa ruas alagadas e 160 mil sem luz em Porto 
Alegre.Ventos de 100 km/h chegaram a ser registrados. Capital 
teve mais de 1/3 do volume previsto de chuva para o mês em 
pouco mais de uma hora, segundo Prefeitura, fonte g1

- 14 - - -

temporais 15 termodinâmica e cavado SP Na tarde do dia 15 houve chuva e vento forte que causaram transtornos 
a população. F: g1 EA

Chuva forte 16, 17 Cavado em médios níveis e convergência em 
baixos níveis SC Chuva forte atinge SC e deixa mortos no Vale do Itajaí. O temporal 

provocou enxurrada, alagamentos e deslizamentos de terra. Fonte G1. EA

Chuva forte, 
vento forte 17 Difluência em altitude, termodinâmica e 

convergência em baixos níveis SP
Chuva acompanhada de vento forte causa transtornos para moradores 
de Pirassununga. Temporal durou duas horas. Cerca de 10 árvores 
caíram. Fonte: G1.

EA

Chuva forte, 
vento forte, 

granizo
18 Cavado em médios níveis e convergência em 

baixos níveis SP

Temporal causou estragos em Lucélia. De acordo com a Defesa Civil 
do município, a chuva, acompanhada por um vendaval e granizo, 
destelhou 15 casas e uma empresa na região da Vila Caires.

Chuva forte causa transtornos e queda de árvores em Sorocaba. Ruas 
em diversos bairros ficaram tomadas pela água; trânsito ficou 
congestionado. Fonte: G1. Font: G1.

EA

Chuva forte, 
vento forte 18 Difluência em altitude, termodinâmica e 

convergência em baixos níveis MG

Temporal em João Monlevade, na Região Central de Minas, nesta tarde 
de sexta-feira (18), causou uma série de estragos na cidade. Avenidas 
ficaram alagas, carros foram arrastados, além de queda de árvores e 
diversas lojas alagadas. Fonte: O Tempo.

-

Chuva forte, 
vento forte, 

granizo
18 Cavado de ondas curtas e termodinâmica SC

Curitiba foi atingida por uma forte chuva, no início da noite desta 
sexta-feira (18), com registro de granizo em alguns bairros. O temporal 
provocou queda de energia em diversos locais. Fonte: Catve.

-

Chuva forte, 
vento forte 19 Cavado de ondas curtas e termodinâmica SC

Chuva e vento intensos, em curto período de tempo, em Criciúma na 
tarde deste sábado (19), provocou queda de energia em quase 20 
bairros da cidade, sobretudo na área Central. Temporal provocou queda 
de energia em mais de 13 mil unidades consumidoras. Fonte: Engeplus.

-

Chuva forte 19, 20 Cavado de ondas curtas e termodinâmica SC

A chuva forte que caiu entre a noite de sábado (19) e manhã de 
domingo (20) deixou ruas alagadas, destelhou casas e causou prejuízos 
em pelo menos sete cidades de Santa Catarina. Houve também o 
registro de queda de barreira e interrupção do trânsito em rodovias 
estaduais. Algumas das cidades atingindas foram: São Lourenço do 
Oeste, Maravilha, Saudades, Balneário Arroio do Silva, Ouro Verde e 
Modelo. Neste último município, várias casas foram foram destelhadas 
e houve queda de granizo: Fonte: G1.

EA

Chuva e vento 
forte 21

Divergência em 250 hPa e termodinâmica
SP Em Araraquara-SP, na noite do dia 21, houve chuva forte que causou 

alagamentos e o vento forte derrubou várias árvores. Fonte g1 EA



Temporais 22
Divergência em 250 hPa e termodinâmica

RJ
Em Xerém-RJ o temporal do dia 22 provocou deslizamento de terra, 
alagamentos e morte, e muitos prejuízos a população. Em Teresópolis o 
temporal deixou moradores desalojados. Fonte g1 EA

23 sem noticia

Temporais 24 Divergência em 250 hPa e termodinâmica
Em Uberlândia-MG  tempestade atingiu várias áreas provocando 
alagamentos e estragos durante a forte chuva na tarde do dia 24. Fonte g1

Temporais 25 ZCAS RJ Nessa sexta-feira (25) a cidade do Rio de Janeiro-RJ e região metropolitana 
tiveram temporais com queda de árvores e muitos alagamentos. Fonte: JN EA

Chuva forte 26 Divergência em altitude e cavado em baixos 
níveis

No sábado (26) a chuva forte provocou deslizamento e alagamentos em Três 
Rios-RJ. Fonte g1 EA

Chuva forte 27 Divergência em altitude e termodinâmica DF No domingo (27) a chuva forte provocou alagamentos em Ceilândia e 
Taguatingua. Fonte g1 -

- 28 - - -

Chuva forte 29, 30, 31 SP, RJ, MG, SC, PR

EA


