
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

chuva intensa 1 termodinâmica PI -

Chuva forte 1, 2, 3, 4
frente fria, baixa pressão 
em médicos níveis e Jato 

de baixos níveis.

SP, RJ, SC, PR, 
MG, MS, GO EA

Chuva forte e vento 
forte 5 Termodinâmica e 

escoamento em altitude SP

SÃO PAULO
Itapecerica da Serra: uma chuva de forte intensidade, com rajadas de vento, atingiu a região, ocasionando destelhamento 
total de uma loja e queda de árvores e postes de energia elétrica. Uma pessoa ficou ferida em decorrência dos estragos 
ocasionados pela chuva. Técnicos percorrem as regiões afetadas auxiliando os munícipes e fazendo limpeza das ruas. 
Fonte: CEDEC/SP

EA

Chuva forte e granizo 6 Termodinâmica e 
escoamento em altitude MG

Uma forte chuva de granizo atingiu vários bairros de Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, no início da 
tarde desta quarta-feira (6). Na capital mineira, as pedras de gelo caíram no Bonfim, São João Batista, Caiçaras e Santa 
Mônica. Por causa da tempestade, algumas regiões da metrópole tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso. 
Outros danos também foram provocados em decorrência do temporal. A avenida Tereza Cristina teve que ser interditada 
por causa do risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Ribeirão Arrudas. O fechamento acontece no Barreiro e 
região Oeste de BH. Fonte: https://www.otempo.com.br/

Diversas regiões de Juiz de Fora ficaram alagadas durante um temporal que atingiu a cidade no início desta tarde de 
quarta-feira (6). Fonte: G1

EA

Chuva forte e vento 
forte 7 Termodinâmica e 

escoamento em altitude MG Um temporal que caiu na tarde desta quinta-feira (7), em Nova Era, na Grande BH, deixou pelo menos duas casas 
destelhadas e diversas árvores caídas. Fonte: G1. EA

CHUVA FORTE 8, 9, 10, 11, 
12, 13 SP, MG, RJ, GO, EA

Chuva forte 14
Divergência em altitude, 

cavado entre 500 e 
baixos níveis

SP
Chuva forte atinge cidade de SP e provoca alagamentos; bombeiros usam botes para resgatar pessoas ilhadas. Bairros da 
Zona Norte registraram enchentes e foram os mais afetados; água invadiu algumas casas na região, e uma feira livre teve 
barracas levadas pela enxurrada. Fonte:g1.globo.com

EA

Chuva forte 14 Termodinâmica e 
divergência em altitude

Na noite do dia 14/01 houve chuva forte e alagamentos em ruas de Varginha, com a água invadindo as casas, o acumulado de 
chuva chegou a 80 mm. Fonte: EPTV2

EA

Chuva forte 15 VCAN, convergência em 
baixos níveis BA Temporal com chuva forte, raios e trovoadas e ruas alagadas em Salvador. Fonte G1. EA

Chuva forte 16

Difluência em altitude, 
cavado em 500 hPa, JBN 

e baixa pressão em 
superfície

RS
Chuva causa transtornos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br/; CHUVA DE 

ATÉ 180 MM CASTIGA FRONTEIRA GAÚCHA, Livramento e Rivera tiveram muitos alagamentos e inundações pela chuva 
extrema. Fonte:Metsul.com

EA

Chuva forte 16
Difluência em altitude, 
convergência em baixos 
níveis e termodinâmica

MG Chuva forte atinge BH, bloqueia Tereza Cristina e alaga avenida em Contagem. Fonte:www.em.com.br; Temporal causa 
alagamentos, arrasta veículos e deixa pessoas ilhadas em BH. Fonte:noticias.uol.com.br

17

Chuva intensa 18 Cavado em baixos níveis PR Em Irati-PR houve chuva de 136 mm das 15h às 1620h no dia 18/01, que causou estragos em 200 residências, e várias pessoas 
desabrigadas. Fonte G1 EA

Chuva forte 19 Divergência em altitude e 
termodinâmica SP Na tarde do dia 19/01 houve chuva forte que causou estragos em Campinas e em Piracibaba, onde as ruas ficaram alagadas por 

causa do temporal. Fonte  G1
EA

Chuva forte 20 Termodinâmica AM
Entre os dias 19 e 21 muitos municípios de SC tiveram chuva expressiva que ultrapassou a 100 mm/dia, resultando em 
alagamentos de ruas e residências e aumento do volume de água nos rios. As áreas mais atingidas foram do norte ao leste 
catarinense, em especial o Vale do Itajaí. Fonte: https://globoplay.globo.com/v/9198456/programa/

EA

Chuva forte 20 e 21
Cavado em baixos níveis, 

convergência de 
umidade, frente fria

SC
Entre os dias 19 e 21 muitos municípios de SC tiveram chuva expressiva que ultrapassou a 100 mm/dia, resultando em 
alagamentos de ruas e residências e aumento do volume de água nos rios. As áreas mais atingidas foram do norte ao leste 
catarinense, em especial o Vale do Itajaí. Fonte: 

AME

Chuva forte 20 Divergência em altitude e 
termodinâmica SP Uma forte chuva atingiu Assis (SP) na tarde desta quarta-feira (20) e provocou alagamento de ruas, enxurradas e alguns carros 

acabaram arrastados pela força das águas. Fonte: G1.
EA

Chuva, vento forte e 
granizo 22 Divergência em altitude e 

termodinâmica SP

Temporal provoca mais uma tarde de alagamentos e prejuízos em São Paul. Entre Osasco e Carapicuíba, um muro caiu sobre três 
veículos. Fonte https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/temporal-provoca-mais-uma-tarde-de-alagamentos-e-prejuizos-em-sao-paulo-
23012021
Rodovia Régis Bittencourt tem interdição em Embu das Artes após alagamento. Fonte: https://mobilidadesampa.com.
br/2021/01/rodovia-regis-bittencourt-embu-das-artes-alagamento-com-interdicao/
Choveu granizo em Pirituba, no Horto Florestal e no Tremembá, na zona norte da capital, e em Carapicuíba, na Região 
Metropolitana. de SP. Fonte: https://noticias.r7.com/sao-paulo/chuva-alaga-ruas-derruba-arvores-e-provoca-alerta-em-sao-paulo-
22012021

-

Chuva, vento forte e 
granizo 23 Divergência em altitude e 

termodinâmica SP

Chuva provoca queda de árvores e alagamentos na Grande São Paulo. Fonte: https://agora.folha.uol.com.br/sao-
paulo/2021/01/chuva-provoca-queda-de-arvores-e-alagamentos-na-grande-sao-paulo.shtml

Com ventos de 81 Km/h, chuva teve granizo, mais de 200 raios e derrubou árvores.O acumulado de chuva foi 43,8 milímetros. 
Fonte:https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/com-ventos-de-81-km-h-chuva-teve-granizo-mais-de-200-raios-e-
derrubou-arvores

EA

Chuva, vento forte e 
granizo 24

Divergência em altitude e 
termodinâmica - Cavado 

em médios níveis
SC, AC, RS, SP

Mãe e filha morrem em Florianópolis após chuva causar deslizamento de terra.hFonte: ttps://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2021/01/24/mae-e-filha-morrem-em-florianopolis-apos-chuva-causar-deslizamento-de-terra.htm?cmpid=copiaecola

Após chover 74 milímetros em 24h, via em Rio Branco - AC fica alagada e trânsito é interrompido. Fonte:https://g1.globo.
com/ac/acre/noticia/2021/01/24/apos-chover-74-milimetros-em-24h-via-em-rio-branco-fica-alagada-e-transito-e-interrompido-veja-
video.ghtml

Chuva derruba árvores e causa alagamentos em cidades do RS. Estragos foram registrados na Capital, Região Metropolitana de 
Porto Alegre e Norte do estado. O município de Glorinha teve queda de granizo. Semana deve ser com tempo instável; confira 
previsão. Fonte: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/01/25/chuva-derruba-arvores-e-causa-alagamentos-em-
cidades-do-rs.ghtml

Uma forte chuva que atingiu Piracicaba (SP) no domingo causou transtornos em alguns pontos da cidade. Imagens mostram a 
queda de granizo e árvores caídas pela cidade depois da chuva. Fonte: https://g1.globo.com/sp/piracicaba-
regiao/noticia/2021/01/25/imagens-mostram-queda-de-granizo-arvores-e-alagamento-da-prefeitura-de-piracicaba-com-chuva-de-
domingo.ghtml

EA



Chuva e vento forte o VCAN - Divergência em 
altitude e termodinâmica CE, SP

Chuva em Fortaleza ocasiona pontos de alagamento nesta segunda-feira. Alagamentos ocorreram nos Bairros Dionísio Torres, 
Aerolândia, Messejana e no Centro. Fonte: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/01/25/chuva-em-fortaleza-ocasiona-pontos-
de-alagamentos-nesta-segunda-feira.ghtml

Forte chuva causa alagamentos em bairros de Rio Preto. Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-
aracatuba/noticia/2021/01/25/forte-chuva-causa-alagamentos-em-bairros-de-rio-preto.ghtml

Três casas desabam após forte chuva em São Paulo. Fonte: https://www.band.uol.com.br/noticias/tres-casas-desabam-apos-forte-
chuva-em-sao-paulo-16322490

-

Chuva forte e vento 26 Divergência e 
termodinâmica SP A chuva e vento fortes provocaram queda de árvores em Campinas-SP na noite do dia 26. Fonte G1 EA

27

Chuva forte 28 Divergência em altitude e 
termodinâmica RS Em Santa Maria e em Santa Cruz do Sul o temporal do dia 28 causou alagamentos e transtornos e prejuizos a polulação. Fonte 

RBS EA

Chuva forte, vento e 
granizo 31

Divergência em altitude e 
termodinâmica PI

Chuva de granizo e ventos fortes derrubam árvores e destelham casas no Sul do Piauí
A chuva durou cerca de 40 minutos, mas a intensidade acompanhada de fortes ventos provocou prejuízos para os moradores. A 
rede de energia elétrica ficou danificada.. Fonte: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/02/01/chuva-de-granizo-e-ventos-fortes-
derrubam-arvores-e-destelham-casas-no-sul-do-piaui.ghtml -


