
CASOS SIGNIFICATIVOS DOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte 01, 02
Cavado na média

troposfera, JBN, frente
fria sobre o oceano.

SP, PR, MS, MG,

Acumulado de chuva no dia 01: Barueri/SP: 72,0 mm; São
Paulo/SP: 59,0 mm; Diamante do Norte/PR: 62,0 mm;
Taubaté/SP: 65,0 mm. Chuva coloca SP em estado de
atenção para alagamentos e causa alagamentos na Grande
SP. Link: “https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2020/02/01/chuva-coloca-sp-em-estado-de-
atencao-para-alagamentos-neste-sabado.ghtml”.
Acumulado de chuva no dia 02: Ivinhema/MS: 71,0 mm;

São João Del Rei/MG: 57,0 mm; São Paulo/SP: 55,0 mm;

Ivaí/PR: 74,0 mm; Pitangueiras/PR: 67,0 mm;

EA

acumulado
03, 04,
05, 06

VCAN, umidade PE, PI, CE

Acumulado de chuva no dia 03: Ibimirim/PE: 112,0 mm;

Floresta/PE: 61,0 mm; Acumulado de chuva no dia 04:

Paulistana/PI: 70,0 mm. Acumulado de chuva no dia 05:

Teresina/PI: 87,0 mm; Fortaleza/CE: 61,0 mm; Acumulado

de chuva no dia 06: Floresta/PE: 59,0 mm; Luis Eduardo

Magalhães/BA: 52,0 mm.

EA

Chuva forte 04, 05, 06 Termodinâmica SP, PR, MS, MG,
AM, PA, PI, RJ

Acumulado de chuva no dia 04: Parintins/AM: 56,0 mm;

Rondon do Pará/PA: 63,0 mm; Paulistana/PI: 70,0 mm;

Rio Claro/RJ: 50,0 mm; Água Clara/MS: 80,0 mm;

Goianésia/GO: 73,0 mm; Guarantã do Norte/MT: 65,0

mm; Campos do Jordão/SP: 63,0 mm; Caldas/MG: 58,0

mm;

Acumulado de chuva no dia 05: Rondon do Pará/PA: 79,0

mm;Alto Taquari/MT: 88,0 mm; Machado/MG: 117,0 mm;

Acumulado de chuva no dia 06: Castanhal/PA: 67,0 mm;

Gurupi/TO: 65,0 mm; Morrinhos/GO: 132,0 mm; Belo

Horizonte/MG: 82,0 mm; Piracicaba/SP: 54,0 mm;

EA

Chuva forte 07
Termodinâmica e

Cavado na baixa e média
troposfera

SC, MT e SP

Parque temático de SC fica alagado após forte chuva,
Penha foi um dos municípios com prejuízos por causa da
chuva, que atingiu bo Litoral Norte, Norte do estado, Vale
do Itajaí e Grande Florianópolis. Chuva forte provoca
alagamentos e água invade casas em Jaciara (MT).
PiracicabaSP contabiliza prejuízos causados por temporal.
Chuva provoca alagamento no Centro de São Bernardo do
CampoSP.

Chuva forte 09
Termodinâmica e

Cavado na baixa e média
troposfera

PR, SC e ES

O temporal que atingiu Curitiba na noite deste domingo
(09) gerou um alagamento nas proximidades da Vila
Capanema. GuaramirimSC registra pontos de alagamento
e deslizamentos de terra. Chuva alaga rodovias e provoca
transtornos em cidades de Santa Catarina  Há registro de
queda de barreira e alagamentos em ruas e rodovias,
principalmente no Norte do Estado. Chuva forte assusta
moradores de Barra de São FranciscoES, o temporal,
acompanhado de ventos fortes e relâmpagos, durou cerca
de 30 minutos e provou interrupção de energia em bairros
da cidade.

EA

Chuva forte e chuva
intensa 10 Frente fria SP e RJ

São Paulo teve a maior chuva para o mês de fevereiro em
37 anos, com 114 mm de chuva entre o fim da tarde de
domingo (9) e 9h desta segundafeira (10). Foram
registrados alagamentos, deslizamentos e uma morte. A
cidade teve várias vias bloqueadas devido aos
alagamentos. Chuva deixou Rio de Janeiro em estágio de
atenção; Aeroporto Santos Dumont chegou a fechar por
cerca de uma hora; alagamentos em vários pontos da
região metropolitana.

EA e AE

Chuva forte e granizo 11 ZCAS RJ, SP e MG

Rocinha registra em um dia volume de chuva que supera o
esperado para todo o mês de fevereiro. Foram
aproximadamente 140 milímetros em 24 horas. Aeroportos
no Rio operam por instrumentos com chuva; cidade
registra menor temperatura máxima do verão.

EA



Sobe para cinco o número de mortes provocadas pela
chuva no estado de SP.
Chuva de granizo causa estragos em ruas de Governador
Valadares e derruba teto de ginásio em escola; Com a
força da chuva e dos ventos, foram registradas quedas de
árvores em vários pontos da cidade. O temporal durou
cerca de 15 minutos; ninguém se feriu.

Chuva Forte 12, 13 Canal de umidade, ZCAS MG

Chuva causa alagamentos e enchente em Varginha. A forte
chuva que atingiu Varginha no início da noite desta quarta-
feira (12/02) deixou alguns pontos de alagamentos e
enchentes na cidade. Acumulado de chuva no dia 13: Pontes
e Lacerda/MT: 108,0 mm; são joão del rei/MG: 150,0 mm;
Cambuci/RJ: 87,0 mm.

EA

Chuva forte 14 Termodinâmica AM, MA, ES

Acumulado de chuva no dia 14:Caxias/MA: 61,0 mm;

Parintins/AM: 56,0 mm; Venda Nova do Imigrante/ES:

49,0 mm.

Chuva forte 14
Baixa pressão, JBN,
difluência em altitude

RS Acumulado de chuva no dia 14:São Borja/RS: 52,0 mm; EA

Chuva forte 15
Difluência em altitude e
convergência em baixos

níveis
MG

Chove forte em quatro regiões de BH na noite deste sábado.
Fonte: hojeemdia.com.br; Pancada de chuva derruba
árvores e postes em Uberlândia; alguns bairros estão sem
energia. Duas avenidas do Bairro Tibery estão interditadas.
Fonte:g1.globo.com

EA

Chuva forte 16

Difluência em altitude,
onda curta e

convergência em baixos
níveis

RJ
Chuva forte coloca Rio em estágio de atenção, duas árvores
caíram em cima de carros. Zona Norte da capital foi a mais
afetada. Fonte:g1.globo.com

EA

Chuva Forte 17 Difluência em altitude PB, CE

Municípios do sertão paraibano registram mais de 80 mm.

Chuva forte em diversos municípios do CE. EA

Vento forte 18 Sistema frontal RS Ventos fortes de 84 km/h em Santana do Livramento-RS EA

Chuva forte
19, 20, 21,
22, 23

Difluência em altitude,
confluência em baixos
níveis e frente fria
oceânica ou sistema

frontal

Sudeste

Chuva alaga Vale do Anhangabaú e interdita trecho da
Avenida 23 de Maio em São Paulo. Fonte:g1.globo.com;O
temporal que atingiu Limeira (SP) na tarde desta quarta-feira (19)
alagou oMercadoMunicipal e outros pontos da cidade. De acordo
com aDefesaCivil, choveu 60milímetros de 13h30 até
16h30. Fonte:g1.globo.com; Forte chuva causa alagamentos
e estragos em Uberlândia. Foram registrados pontos de
alagamento e destruição de asfalto; vídeo mostra queda de
árvore durante o temporal.
Fonte:diariodeuberlandia.com.br;Chuva forte em São José
do Rio Pardo causa alagamentos e derruba muro de
biblioteca; Chuvas alagam linhas da CPTM e causam
enchentes na Grande SP. Até esta quinta-feira (20) choveu
20,3% mais do que o esperado para o mês de fevereiro. São
Paulo registou maior congestionamento do
ano.Fonte:g1.globo.com.
Acumulado de chuva no dia 22: Afonso Cláudio/ES: 61,0
mm;

Acumulado de chuva no dia 23: Aimorés/MG: 99,0 mm;
Pirapora/MG: 58,0 mm;

EA

Chuva forte 20 VCAN Nordeste

Chuva e ventania causam transtornos no Grande Recife
Houve registro de quedas de árvores e postes, resultando
em falta de energia elétrica. Em Olinda, fachada de banco
'despencou' e decoração de carnaval foi danificada.
Fonte:g1.globo.com

EA

Chuva forte 22, 23, 24 Termodinâmica AC, MT, GO, MG,
PA,

Acumulado de chuva no dia 22: Feijó/AC: 76,0 mm; Alto

Araguaia/MT: 85,0 mm; Goiânia/GO: 72,0 mm; Conceiçao

das Alagoas/MG: 70,0 mm. Acumulado de chuva no dia 23:

Cametá/PA: 60,0 mm. Acumulado de chuva no dia 24:

Brasnorte/MT: 67,0 mm; Silvânia/GO: 60,0 mm;

Aragarças/GO: 71,0 mm; Votuporanga/SP: 49,0 mm;

EA

Chuva forte, vento forte e 25 Termodinâmica RS, SP, PI Chuva forte provoca alagamentos e água invade residências EA



granizo em Presidente Prudente-SP. Chuva e ventos fortes deixam

caos em Teresina: árvores caídas e alagamentos. Chuvas

causam alagamentos e colocam SP em estado de atenção.

Forte chuva de granizo e fortes ventos causam prejuízo e

destelha 100 casas em Camargo- RS

Chuva forte 26
Canal de umidade,
termodinâmica SP

Chuva forte provoca alagamentos em diversos municípios
do Estado de SP, principalmente na RMSP

EA

Chuva significativa 27, 28, 29 ZCAS, termodinâmica MT, MG, ES, GO,

Acumulado de chuva no dia 27: Carlinda/MT: 107,0 mm;

Rio Branco/AC: 62,0 mm. Acumulado de chuva no dia 28:

Nova Maringá/MT: 82,0 mm; Salinas/MG: 55,0 mm; Vila

Velha/ES: 52,0 mm;

EA
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