
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte, rajadas de vento, raios 1
Difluência em altitude, 

termodinâmica, convergência 
em baixos níveis

CE
Fortaleza e litoral cearense têm chuva forte com raios e rajadas 
de vento. Em Fortaleza, a chuva alagou ruas e deixou o trânsito 
lento nas vias mais movimentadas da cidade. Fonte: G1.

-

Chuva forte 1 VCAN, convergência em 
baixos níveis PE Temporal atingiu toda a Região Metropolitana de Recife. Vários 

pontos de alagamentos causaram transtornos. Fonte: TV Jornal. -

Chuva forte 2 Divergência em altitude e 
termodinâmica SP Veículos são arrastados por enxurrada durante chuva forte em 

Tupã. Fonte: G1. -

Chuva forte 2 Cavados de ondas curtas PR, RS

As fortes chuvas que atingiram Curitiba e Região Metropolitana 
causaram uma série de alagamentos pela cidade. De acordo com 
a Defesa Civil, aproximadamente 150 casas e 400 pessoas foram 
afetadas. Fonte: ParanáPortal.

Forte chuva atinge Lagoa Vermelha no Rio Grande do Sul. 
Além da chuva intensa e forte houve relatos de vendaval pela 
cidade. Muitas pessoas atingidas foram para casa de familiares. 
Fonte: Terra.

EA

Sem noticias 3

Chuva e vento fortes 4 Cavado em 500 hPa SP
A forte chuva no começo da tarde desta quinta-feira (4) 
derrubou árvores e causou danos na fiação de postes, em 
Sorocaba (SP). Não houve registros de feridos. Fonte g1

5

Chuva forte e alagamentos 6 Termodinâmica SP A chuva forte do dia 6 provocou alagamentos em Santos e 
região. Fonte G1

Chuva forte e alagamentos 7 Cavado em 500 hPa e 
termodinâmica SP

A chuva forte na manhã de domingo (7) provocou 
transbordamento de córrego e alagamento em casas em Itararé-
SP. Fonte G1

Chuva forte e alagamentos 8 Cavado e termodinâmica, 
ZCAS RJ A chuva forte provocou alagamentos em Campos-RJ no dia 08. 

Fonte G1

Chuva forte 9 ZCAS ES, MG

Chuva forte causa alagamenos na Grande Vitória. Fonte: A 
Gazeta.

Pancada de chuva forte causa enxurrada em Belo Horizonte. 
Fonte: EM.

EA

Chuva forte, granizo e tornado 9
Cavado em altos, médios e 

baixos níveis, e convergência 
em baixos níveis

SC, PR e SP

Chuva causa alagamentos e deixa desalojados em cidades de SC. 
As regiões do Litoral Norte e Grande Florianópolis foram mais 
atingidas pelos danos causados pelo temporal. Fonte: G1.

Chuva de granizo atinge Blumenau, no Vale do Itajaí. Com 
temporal, temperatura na cidade 5 graus em uma hora. Fonte: 
G1.

Uma chuva de granizo atingiu a região norte de Apucarana-PR 
na tarde desta terça-feira. Fonte: tn online.

Tornado e microexplosão com ventos de até 95 km/h causaram 
estragos em São José dos Campos, diz Cemaden
Cidade teve rajadas de vento de 95 km/h que derrubaram árvores 
e deixaram vários bairros sem energia. De acordo com 
meteorologista, estragos foram provocados por tornado e 
microexplosão de ar. Fonte: G1

EA

Chuva Forte 10
Cavado em altos, médios e 

baixos níveis, e convergência 
em baixos níveis

ES

Forte chuva atinge Alegre-ES e provoca alagamentos. Fonte: 
https://www.agazeta.com.br/clima/forte-chuva-atinge-alegre-e-
provoca-alagamentos-0321

Chuva forte interdita BR-101, causa exurrada e deixa casas 
alagadas em Serra-ES. Fonte: https://www.portaltemponovo.
com.br/chuva-forte-interdita-br-101-causa-enxurrada-e-deixa-
casas-alagadas-na-serra/

EA



Chuva forte e granizo 11
Cavado em altos, médios e 

baixos níveis, e convergência 
em baixos níveis

ES,SP

Moradores nadam na água de chuva e esgoto para sobreviver em 
temporal no ES. Segundo o relatório da Defesa Civil estadual, 
choveu 181 mm em Serra nas últimas 24 horas, mais do que o 
esperado para todo o mês na cidade (144 mm, de acordo com a 
Secretaria Estadual de Segurança Pública)Fonte:https://noticias.
uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/11/chuva-
moradores-nadam-agua-esgoto-espirito-santo-serra.htm

Vinhedo-SP tem registro de chuva com granizo nesta quinta. 
Fonte: https://www.jornaldevinhedo.com.br/vinhedo-tem-
registro-de-chuva-com-granizo-nesta-quinta/

EA

Chuva forte e granizo 12
Cavado em altos, médios e 

baixos níveis, e convergência 
em baixos níveis

RJ

Temporal com granizo provoca alagamentos em Friburgo-RJ. 
Fonte: https://sfnoticias.com.br/video-temporal-provoca-
alagamentos-em-pontos-de-friburgo-moradores-registram-
chuva-de-granizo-em-distrito

EA

Chuva forte e granizo 13 Escoamento em altitude e 
convergência em baixos níveis MS, CE

chuva de granizo impressiona moradores em Campo Grande-
MS. Fonte: https://www.topmidianews.com.br/cidades/video-
chuva-de-granizo-impressiona-moradores-em-campo-
grande/143552C

Chuva com ventos de 48 km/h derruba galhos de árvore, postes, 
muros e entorta placa de trânsito em Campo Grande-MS. Fonte: 
https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/chuva-
com-ventos-de-48-km-h-derruba-galhos-de-arvore-e-entorta-
placa-de-transito

Chuva forte alagada vias, derruba árvore e motociclista 'luta' 
para sair de avenida que virou 'rio' em Juazeiro do Norte
A cidade registrou até as 7 horas deste sábado 57 milímetros de 
chuva e está entre as cinco com as maiores precipitações do 
Estado, conforme a Funceme.Fonte:https://g1.globo.
com/ce/ceara/noticia/2021/03/13/chuva-forte-alagada-vias-
derruba-arvore-e-motociclista-luta-para-sair-de-avenida-que-
virou-rio-em-juazeiro-do-norte.ghtml

-

Chuva forte e vendaval 14 Cavado em médios níveis PR

Vendaval causa estragos e alagamentos, em Matinhos
Chuva durou cerca de 20 minutos e foi registrada no fim da 
noite de domingo (14). Ventos destelharam casas, danificaram 
quiosques e derrubaram árvores, segundo a Defesa Civil. Fonte: 
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/15/vendaval-
causa-estragos-e-alagamentos-em-matinhos.ghtml

-

15

Chuva forte, granizo e vendaval 16 Formação de frente fria e 
termodinâmica RS,RJ

Temporal em Uruguaiana provoca destelhamentos e ventos de 
110 km/h
Faltou luz durante período de forte instabilidade. Fonte: https:
//www.correiodopovo.com.br/not%C3%
ADcias/cidades/temporal-em-uruguaiana-provoca-
destelhamentos-e-ventos-de-110-km-h-1.587850

Temporal com granizo atinge a Baixada Fluminense-RJ e 
provoca alagamentos. Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2021/03/16/rio-entra-em-estagio-de-mobilizacao-
com-previsao-de-temporal-nesta-terca.ghtml

EA

Chuva forte 17 Escoamento em altitude e 
termodinâmica PA,CE

Chuva forte com raios e trovões causa alagamentos, quedas de 
árvores e engarrafamentos em Fortaleza
Capital cearense registrou 29,4 milímetros de chuva, segundo a 
Funceme. Fonte: https://g1.globo.
com/ce/ceara/noticia/2021/03/17/chuva-forte-com-raios-e-
trovoes-causa-alagamentos-quedas-de-arvores-e-
engarrafamentos-em-fortaleza.ghtml

Forte chuva durante a madrugada deixa pontos de alagamento 
em Belém-PA
Chuva intensa durou cerca de 1h30 e coincidiu com a alta da 
maré. Fonte: https://g1.globo.
com/pa/para/noticia/2021/03/17/forte-chuva-durante-a-
madrugada-deixa-pontos-de-alagamento-em-belem.ghtml

EA(menos CE)



Chuva forte 18 Termodinâmica PA

Temporal alaga Avenida Tapajós e ruas do Centro de Santarém-
PA; vídeo
Forte chuva aconteceu por volta das 18h30 e durou em média 
uma hora. Tempo suficiente para deixar ruas intrafegáveis no 
centro da cidade. Fonte: https://g1.globo.com/pa/santarem-
regiao/noticia/2021/03/19/temporal-alaga-avenida-tapajos-e-
ruas-do-centro-de-santarem-video.ghtml

EA

Chuva e vento forte 19 Termodinâmica SP

Chuva forte provoca alagamentos e queda de árvores na cidade 
de São Paulo. Túnel do Anhangabaú e Terminal Bandeira, no 
centro da cidade, ficaram alagados, e Aeroporto de Cumbica 
teve ventos de 57,4km/h. Corpo de Bombeiros recebeu 11 
chamados para queda de árvores. Fonte: https://g1.globo.
com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/19/chuva-forte-deixa-cidade-
de-sao-paulo-em-estado-de-atencao-para-alagamentos-nesta-
sexta-feira.ghtml

EA

Chuva forte 20 Termodinâmica AM

Manaus: Choveu forte ontem à noite, 20/03. Diversas zonas da 
cidade foram afetadas, há registros 
de alagamentos, desabamentos de muros e de barranco. Não 
houve registro de desabrigados ou
desalojados. Fonte: CEDEC/AM

EA

Sem notícias 21
Sem notícias 22

Chuva e vento fortes 23 Cavado PR
Uma chuva com vento forte destelhou um estacionamento de um 
hotel no bairro Bonsucesso, em Guarapuava, na região central 
do Paraná, no começo da tarde desta terça-feira (23).

EA

Chuva forte e maré alta 24 ZCIT AP

Ruas e avenidas do Centro e de regiões baixas de 
Macapá tiveram alagamentos a partir do início da tarde 
desta quarta-feira (24) após uma forte chuva na capital, 
combinada com a maré alta do Rio Amazonas, que entre 
12h e 13h atingiu o pico máximo, com quase 3 metros. 
Fonte G1

Chuva forte 25 Termodinâmica TO Chuva forte em Palmas-TO na quinta-feira (25) provocou 
estragos na cidade. Fonte G1

Chuva forte 26 ZCIT CE Chuva forte em Fortaleza-CE causou alagamentos na cidade, o 
acumulado chegou a 121 mm nessa sexta-feira (26). Fonte G1

Chuva forte 27 VCAN e cavado em 500 hPa PB

Fortes chuvas registradas na noite do sábado (27) 
deixaram pelo menos três famílias desalojadas, no bairro 
das Cidades, em Campina Grande. Segundo a Defesa 
Civil, alguns pontos de alagamentos também foram 
registrados. Fonte G1

Chuva forte 28 Cavado em 500 hPa SP

Alagamento interdita rodovia Ayrton Senna em São Paulo. 
Fonte: https://mobilidadesampa.com.br/2021/03/rodovia-ayrton-
senna-sao-paulo-alagamento-interdicao/

Temporal causa transtorno e afeta casas na zona leste de São 
Paulo. Moradores de Ferraz de Vasconcelos e bairros da capital 
paulista relatam problemas causados pelas frequentes chuvas na 
região. Fonte: https://noticias.r7.com/sao-paulo/temporal-causa-
transtorno-e-afeta-casas-na-zona-leste-de-sao-paulo-28032021

EA

29  

Chuva forte, vendaval e granizo 30 Cavado em 500 hPa SP

Chuva forte com granizo coloca regiões da cidade de SP em 
estado de atenção para alagamentos nesta terça
Em bairros da Zona Sul, como Saúde, e em cidades da região 
metropolitana, como Cotia, choveu granizo por alguns minutos. 
Após o temporal, um arco-íris ficou visível em algumas regiões 
da capital. Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/03/30/chuva-forte-com-granizo-coloca-
regioes-da-cidade-de-sp-em-estado-de-atencao-para-
alagamentos-nesta-terca.ghtml

EA

Chuva forte, vendaval e granizo 31 Cavado em 500hPa ES
Temporal na grande Vitória-ES, tem rais, vendaval e até 
granizo. Fonte: https://www.agazeta.com.br/clima/temporal-na-
grande-vitoria-tem-raios-vendaval-e-ate-granizo-0321

EA


