
FENÔMENO DATA CAUSA
REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Acumulado 1

ZCAS, 
convergência de 

umidade e 
cavado em 

médios e altos 
níveis

Região 
Metropolitana 

Serrana e Litoral 
do RJ, Litoral 
Norte de SP e 

Região 
Metropolitana de 

BH

Alagamentos, deslizamentos, desabamentos de 
casas, rodovias bloqueadas e 4 mortes.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2020/03/01/homem-morre-

em-deslizamento-de-terra-na-zona-oeste-do-rio-
durante-temporal.ghtml

https://g1.globo.com/rj/regiao-
serrana/noticia/2020/03/01/casa-desaba-apos-

50mm-de-chuvas-em-24h-em-petropolis-no-
rj.ghtml

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/noticia/2020/03/01/rio-santos-e-
parcialmente-interditada-por-queda-de-

barreira-em-ubatuba.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-

gerais/noticia/2020/03/01/casa-desaba-no-
bairro-serra-em-bh.ghtml

EA

Chuva forte 1
Divergência em 

altos níveis e 
termodinâmica

Rio Branco - AC
Quase 100 mm em 3 horas, alagamentos, queda 

de árvores e elevação do nível do rio
EA

Chuva forte 2 ZCIT, termodinâmica, convecção PA
Chuva forte causa morte de homem em 

Paragominas. Fonte: G1.
EA

Chuva forte, acumulado 3

Convergência em 
baixos níveis, 

Vórtice Ciclônico, 
cavado em 

altitude

Baixada Santista - 
SP

O temporal que caiu na Baixada Santista, no 
litoral de São Paulo, provocou deslizamentos de 
terra em morros da região na madrugada desta 
terça-feira (3) e deixou 18 mortos e 30 pessoas 

desaparecidas, de acordo com o Corpo de 
Bombeiros. Fonte: G1.

AME

Chuva forte 5

Convergência, 
termodinâmica, 

difluência em 
altitude

MA
Grajaú enfrenta enchente histórica após horas 

de chuva. Fonte: Imirante.com
EA

Chuva forte 06, 07 ZCAS BA

Um temporal em Vitória da Conquista, no 
sudoeste da Bahia, alagou as ruas da cidade, 

arrastou carros e gerou transtornos a 
população. Fonte: G1. acumulado de chuva em 

Salvador/BA:67,0 mm;

EA

Chuva e vento forte 7
Cavado em níveis 

médios
SCForte ventos e chuva de granizo atingiram o municípios de Campo Erê-SC, na noite do sábado (07/03). Segundo relatos, a chuva durou cerca de 15 minutos, deixando a ruas da cidade cobertas de gelo e danificando alguns telhados de residências. fonte: g1.globo.com.br/SC.EA

Temporal com granizo 8
Cavado em níveis 

médios
SP,RJ

 A forte chuva que caiu na tarde do domingo 
(08/03) causou estragos em Campinas com seis 
quedas de árvores e pontos de alagamentos. Em 
alguns pontos da cidade teve chuva de granizo 

como no bairro Vila Industrial, Parque Eldorado 
e Swiss Park. Segundo o Centro de Pesquisas 

Meteorológicas da Unicamp (Cepagri), os ventos 
chegaram a 47,2 km/h, às 15h10, no distrito de 
Barão Geraldo. Segundo a Defesa Civil, o maior 

índice de chuva em Campinas foi de 60,7 mm no 
Satélite Íris, na região 

Noroeste.Fonte:correio.rac.com.br. No dia 
08/03 também ocorreu granizo e chuva intensa 

em Jundiaí-SP. Em Hortolândia-SP, a chuva 
intensa e a queda de granizo danificaram várias 

árvores e jardins da cidade. Fonte: 
tvhortolandia.com. Uma criança soterrada 

devido ao temporal foi resgatada pelos próprios 
moradores, no bairro Jaguaribe, em Osasco, na 

Grande São Paulo. A forte chuva também 
provocou quedas de árvores, alagamentos e 

casas destruídas na região. 
Fonte:recordtc.r7.com/balançogeral. Em 

Resende-RJ o forte temporal causou 
alagamentos, deslizamentos e queda de galhos 

de árvores. Fonte:g1.globo.com/rj

-

Chuva forte 10, 11 Convecção CE

A chuva forte gerou o maior acumulado da sua 
série histórica, 157 milímetros entre as 7h desta 
terça-feira (10) e as 7h desta quarta-feira (11). 

Fonte: G1

-

Chuva forte 11
ZCIT, Convecção, 
termodinâmica

PA
A chuva intensa trouxe transtorno à população 

da Grande Belém. Alagamentos e trânsito 
parado em diversos bairros. Fonte: G1

EA

Chuva forte 12
Convergência em 

baixos níveis
SE

Chuva provoca alagamentos em Aracaju nesta 
quinta-feira. Fonte: G1.

-

Chuva forte 13

Convergência em 
baixos níveis, 

cavado em 
altitude

ES
Temporal em Alegre deixa ruas alagadas e 

preocupada moradores. Fonte: Tribuna Online.
-

Chuva forte 14
Cavado em 

altitude
BA

Chuva forte surpreende e causa alagamentos 
em vários pontos de 

Salvador.Fonte:g1.globo.com
-
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Chuva forte 14

Convergência em 
baixos níveis e 
difluência em 

altitude

AM
Chuva causa alagamentos em Manaus.

Fonte:g1.globo.com
EA

Chuva forte, raio 14, 15
ZCIT, Convecção, 
termodinâmica

CE, PI 

Quatro jovens são atingidos por raio no 
município de Viçosa do Ceará. Fonte: G1; 

Fortaleza registra a sua maior chuva do ano 
com 132.3 milímetros; houve registro de 

alagamentos. Fonte:opovo.com.br 
Trecho da PI 130 rompe após forte chuva e 

interdita acesso entre Palmeirais e Teresina. 
Fonte: falapiaui

EA

Chuva forte 15
Convergência em 

baixos níveis e 
termodinâmica

SP
Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção 

para alagamentos neste domingo. 
Fonte:g1.globo.com

-

Chuva forte 16 Cavado SP

O muro de uma creche municipal no bairro 
Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, 

desabou após forte chuva e deixou cinco 
crianças feridas. Fontes: UOL e G1

EA

Chuva forte 16
ZCIT, convecção, 
termodinâmica

PE, CE, PI

Chuva forte causa alagamentos em Recife. 
Fonte: G1  Uma precipitação de 105 milímetros 
provocou o rompimento de barragens de cinco 

açudes, deixando 10 famílias desabrigadas e 
mais de 100 desalojadas em várias localidades 

do município de Quiterianópolis, no Sertão 
Central e Inhamuns do Ceará. Fonte: G1 

Chuva alaga hospital, ruas e Universidade 
Federal em Picos-PI. Fonte: portalodia

-

Granizo 16
Atividade pré-

frontal e cavado 
em níveis médios 

SC
Chuva de granizo é registrada em Rio do Campo-

SC. Fonte: educadora.am.br
-

Chuva forte 17
Convergência em 

baixos níveis
PE

Em 24 horas chove 75,1% do esperado para o 
mês de março em Caruaru/PE.A chuva que 

aconteceu está associada à zona de 
convergência intertropical. É um sistema 

comum para a época e é o principal mecanismo 
causador de chuvas para a região semiárida do 

Nordeste como um 
todo.fonte:https://g1.globo.com/pe/caruaru-

regiao

EA

Chuva  e vento forte 17
Convergência em 

baixos níveis
ALChuva e vento forte derrubam árvorem e deixam sem energia moradores no bairro da Ponta Verde, em MaceióEA

Chuva  e vento forte 17
cavado altos 

medios níveis
SP, RJ

Chuva forte provoca estragos e queda de 
árvores em Itapetininga-SP. Temporal causa 

diversos pontos de alagamentos em Nova 
Friburgo-RJ, ruas, praças e avenidas ficam 

debaixo d’água em pouco tempo. 

EA

tornado 17
Convergência em 

baixos níveis, 
termodinâmica

MS

Um fenômeno foi registrado na tarde desta 
terça-feira (17), na rodovia MS-289 entre 

Amambai e Coronel Sapucaia. Quem passava 
pelo local no momento do ocorrido gravou.O 

tornado aconteceu durante a tarde desta terça-
feira e parece ter atingido a 

lavoura.fonte:fatimanews.com.br/mato-grosso-
do-sul/tornado-e-registrado-por-motorista-na-

ms-289-no-ms/198761/

-

temporal 17
cavado altos 

medios níveis
MG

Fortes pancadas de chuva atingem Belo 
Horizonte na tarde desta terça-feira (17). De 

acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a 
Região Centro-Sul é a que registra maior 

intensidade de 
chuva.fonte:https://www.em.com.br/app/notic

ia/gerais

EA

Chuva e vento forte 18
cavado altos 

medios níveis
MG

Forte chuva causa alagamentos e queda de 
árvore em Uberlândia-MG. 

-

Chuva forte 18
Convergência em 

baixos níveis
PB

Açude que abastece Diamante e Boa Ventura-PB 
sangra forte após fortes chuvas. 

Chuva forte no município de Nazarezinho, 
região de Sousa, Sertão da Paraíba, foi suficiente 

para encher e transbordar os pequenos 
barreiros na localidade.

EA

Chuva forte, vento forte, 
raios

19
Convergência em 

baixos níveis, 
convecção

GO
Chuva forte em Goianésia causa estragos e 

prejuízos. Fonte: Meganesia.com.br
-

raios 19
Convergência em 

baixos níveis
PE

Relâmpagos, trovões e raios assustam 
moradores do Agreste de Pernambuco

Os fortes clarões e barulhos deixaram as 
pessoas 

preocupadas.fonte:tvjornal.ne10.uol.com.br/

EA



Chuva forte 20

Convergência em 
baixos níveis, 

cavado em 
médios níveis

MG

Região de Venda Nova contabiliza estragos 
causados pela chuva. A força da água arrancou 
placas de asfalto, arrastou carros e derrubou 
postes na avenida Doutor Álvaro Camargos. 

Fonte: afolhaonline.com
 

Chuva forte causa alagamentos e estragos em 
regiões de Belo Horizonte 

EA

Chuva forte 20
Cavado nas 

camadas baixa, 
média e alta

SP

A forte chuva que caiu sobre Rio Claro na tarde 
desta sexta-feira (20) gerou consequências em 

vários locais de Rio Claro. Pontos de alagamento 
surgiram e carros tiveram dificuldades para 

passar por algumas vias e até ficaram ilhados. 
Fonte: jornalcidade.net

 
A chuva forte que atingiu Rio Claro (SP), na 

tarde desta sexta-feira (20), causou pontos de 
alagamento em alguns pontos. Segundo a 

Defesa Civil, choveu cerca de 50 milímetros. 
Fonte: G1.

Chuva intensa gera alagamentos na Baixada 
Santista. Fonte: atribuna.com.br

-

Chuva forte 20
Termodinâmica, 

convecção
RO

Ponte é arrastada pela água da chuva na linha 
610 em Jaru-RO. Fonte: Jaru Noticia

-

Vento forte 20
Convergência em 

baixos níveis, 
termodinâmica

BA

No início da tarde desta sexta-feira, 20 de março 
de 2020, uma forte ventania com chuva 

derrubou parte do telhado do Fórum Jorge 
Calmon no Bairro da Matriz em Jacobina. 

portalserrolandia.com.br/

-

raios 21
Convergência em 

baixos níveis, 
termodinâmica

AL

Raios e relâmpagos são registrados em Alagoas; 
assista

Fenômeno foi registrado no início da noite de 
sábado, em Maceió e no Litoral 

Sul.https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/20
20/03/21/video-raios-e-relampagos-sao-

registrados-em-alagoas.ghtml

-

Temporal 21
cavado baixos 

níveis e pré 
frontal

ES

Fim de semana começou com muita chuva e 
muitos relâmpagos na Grande Vitória, logo pela 

manhã entre 6h e 
9h.fonte:https://www.agazeta.com.br/es/gv/es-
tem-alerta-de-chuva-forte-com-raios-e-granizo-

0320

EA

Vendaval 21
Convergência em 

baixos níveis, 
termodinâmica

AC

Cruzeiro do Sul/AC foi afetada por um forte 
vendaval na manhã deste sábado (21), que 

acabou atingido diversas residências, 
detalhando parte da arquibancada do estádio 

‘Cruzeirão’, e derrubando 
árvores.FONTE:https://www.juruaemtempo.co

m.br/

-

Temporal 22

cavado médios 
altos níveis e 

proximidade de 
sistema frontal

MG

Um outro temporal atingiu a capital mineira nas 
primeiras horas deste domingo (22). De acordo 
com a Defesa Civil Municipal, Venda Nova foi a 

regional mais afetada pelo acumulado de 
precipitação nas últimas 48 horas. Choveu na 

região 159,8 mm - 80% do esperado para março 
inteiro.fonte:https://www.hojeemdia.com.br/

EA

Chuva forte e alagamentos 23
Convergência em 

baixos níveis
PB

Campina Grande /PB enfrentou alagamentos. 
Uma verdadeira ´tromba d´água´ desabou sobre 
Campina Grande na tarde desta segunda-feira, 
23, ampliando os transtornos que a cidade já 

enfrenta . fonte : paraibaonline.com.br

EA

Chuva forte e alagamentos 24

Convergência em 
baixos níveis, 

termodinâmica, 
difluência em 

altitude

PI

Temporal arrasta carros e destrói estrada no 
Sul do Piauí.Uma tromba d'água arrastou 

veículos e uma picape foi engolida por uma 
cratera.A forte chuva que atingiu o município de 

Currais, a 640 km de Teresina, na noite dessa 
terça-feira (24) causou grandes 

estragos.fonte:piauihoje.com.br. Os moradores 
da cidade de Currais, a 647 quilômetros de 
Teresina, foram surpreendidos na noite de 

ontem por uma enxurrada decorrente da forte 
chuva que caiu na região.fonte:portalodia.com

EA

Chuva forte e alagamentos 24
Convergência em 

baixos níveis
BA

Temporal deixa ruas alagadas em  Lauro de 
Freitas

Chuva atinge cidade da região metropolitana 
desde a noite de segunda-feira (23) e se 

intensificou entre a madrugada e manhã desta 
quarta (24).Uma chuva forte atinge Salvador na 

manhã desta terça-feira (24).

EA

Chuva forte e alagamentos 25
Convergência em 

baixos níveis
AL

Fortes chuvas causam transtornos em Santana 
do

 Ipanema em Alagoas. Dois rios que cortam a 
cidade transbordaram causando inundações em 

ruas e casas da região.Fonte g1

EA



chuva forte e alagamentos 26

Convergência em 
baixos níveis, 
difluência em 

altitude

SE

Chove forte em Aracaju e em vários 
municípios.A quinta-feira, 26, amanheceu com 
fortes chuvas em todo o estado como já havia 

previsto o Inmet.
De acordo com Boletim Meteorológico 

publicado no último dia 23 “chuva entre 20 e 30 
mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-

60 km/h). Baixo risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de árvores, 

alagamentos e de descargas elétricas”.fonte: 
nenoticias.com.br

EA

Temporal 27

difluência em 
altos níveis, 

convergência em 
baixos níveis e 
termodinâmica

RO

Temporal deixa um rastro de prejuízo e tristeza 
em Porto Velho/RO.

fonte:https://www.em.com.br/app/noticia/ger
ais

-

Chuva Forte 28

difluência em 
altos níveis, 

convergência em 
baixos níveis e 
termodinâmica

RO
Chuva forte causa alagamento em ruas e casas. 

Fonte: diariodaamazonia
EA

Chuva forte e granizo 29;30

Cavado em 500 
hPa com 

divergência em 
250 hPa e 

termodinâmica

SP,MG

Em Itápolis-SP na tarde do dia 29 houve 
pancadas de chuva forte com raios, ventania e 
queda de granizo, segundo relato da Def. Civil, 

onde foi registrado em torno de 100 mm de 
chuva que proporcionou alagamentos na cidade. 

A chuva forte no inicio da tarde de domingo 
(29/03) também provocou enxurrada em ruas 

de Araraquara-SP.A estrada vicinal Liliane 
Tenuto Rossi, que liga Ituverava a Guará, na 
região de Ribeirão Preto, ficou parcialmente 
alagada na tarde desta segunda-feira (30). A 

forte chuva que caiu na região, fez transbordar 
uma represa particular próxima ao local, 

segundo a prefeitura de Ituverava.  
Fonte:https://www.acidadeon.com/. A forte 

chuva que caiu sobre Nova Friburgo, na Região 
Serrana, na tarde da segunda-feira, 30, causou 

transtornos aos moradores da cidade, em 
especial dos distritos de Mury e Lumiar. Isso 
porque árvores e até um poste caíram na RJ-

142. Fonte:https://www.portalmultiplix.com/

EA

Vendaval 29;30
Divergência em 

altitude, 
termodinâmica

AM

Três pessoas morrem eletrocutadas após fio se 
desprender de poste durante vendaval em 

Manaus.Uma chuva com vendaval atingiu o local 
durante a 

tarde.fonte:https://g1.globo.com/am/amazona
s/noticia/2020/03/29/tres-pessoas-morrem-

eletrocutadas-apos-fio-se-desprender-de-poste-
durante-vendaval-em-manaus.ghtml. Na manhã 

de segunda-feira (30/03), dois barrancos 
deslizaram durante a tempestade que atingiu a 

cidade. As ocorrências foram registradas na 
Comunidade Nova Vitória, na Zona Leste e 

foram repassadas pela Defesa Civil do 
município. 

Fonte:https://www.portaldoholanda.com.br/

EA

Chuva forte 29;30

Divergência em 
altitude, ventos 

intensos de leste 
em baixos níveis

PE;AL

Diversas cidades do interior de Pernambuco 
registraram grandes volumes de chuva no 

último final de semana. Arcoverde, no Sertão, e 
Águas Belas, no Agreste, foram os municípios 

que tiveram os maiores números.Segundo 
informações da Agência Pernambucana de 

Águas e Clima (Apac), choveu em Arcoverde de 
domingo (29) até o início da manhã da segunda-
feira (30) o volume de 91 milímetros. Em Águas 

Belas, no Agreste do estado, choveu 69,40 
milímetros, segundo o boletim emitido pela 

Apac. Diversos pontos da cidade ficaram 
alagados. Fonte: 

https://interior.ne10.uol.com.br/. A chuva da 
madrugada da segunda-feira (30), em cidades 

do Sertão de Alagoas, causou prejuízos aos 
moradores de várias cidades.De acordo com a 

Defesa Civil Estadual, o temporal atingiu as 
cidades de Poço das Trincheiras, Santana do 
Ipanema, Batalha e Belo Monte. Há também 

registro de prejuízos em Olho D'água das Flores. 
Fonte: https://gazetaweb.globo.com/

EA

Chuva Forte 31
ZCIT, divergência 

em altitude
MA

Chuvas fortes causam alagamentos e transtornos em 
São Luiz-MA. Fonte: oimpacial EA


