
Chuva forte em parte de SC entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2020 
 
Entre a noite de quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), foram registradas fortes 
chuvas em cidades do Estado de SC. O temporal provocou enxurrada, 
alagamentos e deslizamentos de terra em cidades do Vale do Itajaí. As cidades 
mais afetadas foram Aurora, Ascurra, Rio do Sul e Apiúna. Mas também foram 
registrados impactos na Grande Florianópolis, em São José, Palhoça e Santo 
Amaro da Imperaturiz, além do oeste do Estado. A defesa civil do estado 
informou que sete pessoas foram a óbito, devido às chuvas e ainda há pessoas 
desaparecidas. Fonte:g1.globo.com 
 
 

           

Figura 1 - Imagens dos estragos provocados pela enxurrada. a) Fonte: Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina/Divulgação; b) Fonte: Reprodução/NSC TV 

 

O mapa a seguir mostra os volumes de chuva acumulados pelos pluviômetros 
do Cemaden, no evento em questão. Algumas cidades apresentam volumes 
maiores do que 100 mm, valor bem elevado no tempo registrado. 
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Figura 2 - Acumulados de chuva em 24h (até as 16h do dia 17/12). Fonte: Cemaden. 

Uma das cidades mais afetadas foi a Presidente Getúlio, com volumes bastante 
expressivos em um curto espaço de tempo. A seguir os dados dos pluviômetros 
do Cemaden em diferentes pontos da cidade, que mostram os volumes de chuva 
maiores do que os 100 mm em apenas quatro horas. 

  

  

 

 



 

Figura 3 - Gráficos dos pluviômetros automáticos do município de Presidente Getúlio – SC. 
Fonte: Cemaden. 

 

 

A seguir algumas imagens de satélite no canal infravermelho, que englobam o 
horário do evento registrado. Nota-se atividade convectiva em parte do leste de 
SC nos primeiros horários. Nos horários posteriores, a nebulosidade apresenta 
característica mais estratiforme, mas que não deixou de provocar chuva intensa, 
porém sem raios associados. Por outro lado, o volume de chuva provocado por 
esta instabilidade foi significativo, como pode-se notar nas figuras anteriores. 
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Figura 4 - Sequência de imagens de satélite entre o final da noite do dia 16/12 e o início da 
madrugada do dia 17/12. Fonte: GOES 16 NOAA. 

      

   A seguir imagens de radar nos horários do evento, especificados em cada 
figura. Nota-se chuva entre fraca e moderada, porém constante em pontos do 
leste de SC, na região onde se encontram as cidades atingidas. As chuvas 
mais significativas podem ser observadas nas cores em amarelo, áreas que 
concordam bem com a localização das cidades mais afetadas. 
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Figura 5 – Sequência de imagens do RADAR do Morro Igreja – SC. Fonte: REDEMET 

 

 

 

 

 Análise Sinótica 

Nas cartas sinóticas abaixo dos diferentes níveis troposféricos, pode-se observar 
em altitude um escoamento quase zonal, com pouca atuação do Jato 
Subtropical.  

Já em níveis médios, observa-se perturbações ciclônicas de onda mais curta, 
com temperatura relativamente mais baixa, em torno de -6 e -9°C, que indicam 
condições dinâmicas favoráveis para páreas de levantamento em parte do 
Estado de SC. 

Em baixos níveis, observa-se uma frente fria no oceano, mais afastada do 
continente, porém direcionando o escoamento confluente em direção ao leste de 
SC.  

Nos dados de synop vistos na carta de superfície, observa-se valores de 23°C 
de temperatura e 22°C de temperatura do ponto de orvalho na cidade de 
Florianópolis, ou seja, uma massa de ar úmida e relativamente mais quente em 
relação aos níveis médios. 

Desta forma, conclui-se que o fator principal associado ao evento destacado, 
que provocou impactos significativos em diversas cidades do leste de SC foi a 
atuação de cavados de onda curta, que conseguiram ascender uma massa de 
ar quente e úmida, gerando toda a área de instabilidade mostrada nas imagens 
anteriores. 
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Figura 6 – Análise sinótica das 06Z do dia 17/12/2020. (03h local do dia 17/12/2020), a) nível 
de 250 hpa; b) nível de 500 hPa; c) nível de 850 hPa e d) superfície.  Fonte: GPT/CPTEC/INPE             
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