
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte 1 Cavado em médios níveis PR, SC

Chuva alaga pista e bloqueia estradas no interior de Mercedes-
PR. Fonte: https://www.portalnovasantarosa.com.
br/noticia/chuva-alaga-pista-e-bloqueia-estradas-no-interior-
de-mercedes

Chuva em Florianópolis causa alagamentos na região central da 
Ilha
Com um volume alto de chuva em pouco tempo, pontos de 
avenidas chegaram a ficar intransitáveis por alguns minutos. 
Fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/chuva-em-
florianopolis-causa-alagamentos-na-regiao-central-da-ilha

EA (Menos 
Florianópolis)

Chuva forte 2 Divergência em altitude e 
termodinâmica RS, SP

Com chuva forte, ruas ficaram completamente alagadas. 
Ocorreu um deslizamento dentro de um condomínio, na 
zona leste. Fonte: Band UOL.

O vento e a chuva que atingiram a Região Metropolitana 
na tarde desta terça-feira provocaram transtornos e 
prejuízos a moradores e comerciantes. Há registro de 
destelhamento, queda de árvores e destruição em cidades 
como Alvorada, Viamão e Gravataí.Fonte:https:
//gauchazh.clicrbs.com.br/porto-
alegre/noticia/2021/02/temporal-destroi-pavilhao-de-
empresa-em-viamao-ckkonaeu400a8017wqpakx0ja.html

EA

Chuva e vento forte 3 Divergência em altitude e 
termodinâmica DF

Temporal interrompe funcionamento do metrô no DF. Fonte : 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/temporal-
interrompe-funcionamento-do-metro-no-df

-

Chuva e vento forte 4 Ciclone, Frente fria RS

Chuva forte e vento atingem o Litoral Norte. Em alguns 
momentos, a chuva foi tão forte que era impossível ver a uma 
distância superior a 50 metros. Fonte: https://gauchazh.clicrbs.
com.br/pioneiro/geral/noticia/2010/02/chuva-forte-e-vento-
atingem-o-litoral-norte-2799357.html

EA

Chuva e vento forte 5 Frente fria RJ, MG, SP

A chuva causou estragos no Rio na noite desta sexta-feira e na 
madrugada deste sábado. Em diversos pontos do cidade, foram 
registrados bolsões d'água, além de quedas de árvores. Fonte: 
https://extra.globo.com/noticias/rio/chuva-causa-estragos-no-
rio-tempo-permanece-instavel-ate-terca-feira-24872274.html

Temporal interdita cachoeira e deixa estragos no Sul de MG. Em 
São Tomé das Letras, a cachoeira Véu da Noiva precisou ser 
interditada e em Três Pontas, ruas ficaram alagadas, casas 
destelhadas e carros danificados. Fonte: https://www.em.com.
br/app/noticia/gerais/2021/02/06/interna_gerais,
1235639/temporal-interdita-cachoeira-e-deixa-estragos-no-sul-
de-mg-veja-video.shtml

Temporal provoca quedas de árvores e alagamentos na região. 
Casos foram registrados em Taubaté e Tremembé. Em 
Pindamonhangaba, um acidente provocou a queda de um poste 
durante a chuva. Fonte: https://g1.globo.com/sp/vale-do-
paraiba-regiao/noticia/2021/02/05/temporal-provoca-quedas-
de-arvores-e-alagamentos-na-regiao.ghtml

EA

Chuva e vento forte 6 Frente fria e Canal de 
Umidade MG

Ipatinga: chuva de 105 mm em apenas 45 minutos provoca 
muitos estragos
Os locais que registraram maior número de ocorrências foram 
os bairros Bethânia, Canaãzinho e Canaã. Ao todo, 15 árvores 
caíram na cidade, obstruindo ruas. Fonte: https://www.em.
com.br/app/noticia/gerais/2021/02/06/interna_gerais,
1235693/ipatinga-chuva-de-105-mm-em-apenas-45-minutos-
provoca-muitos-estragos.shtml

EA
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Temporal com chuva forte e vento forte e granizo causaram 
transtornos e prejuízos a população de Capão do Leão-RS na 
tarde do dia 10. Fonte diariopopular.com.br

                    sem noticias relevantes 11
sem noticias relevantes 12
sem noticiaa relevantes 13

temporais e tornados 14 termodinamica e cavado RS

Tornados na Lagoa dos Patos ,  a sul de Tavares,  no 
município de São Francisco de Assis  e em Mostardas. 
Fonte: ConexãoGeoclima no Instagram.Litoral Norte do 

RS registrou chuva forte no domingo (14).Chuva e ventos 
fortes surpreenderam os turistas.Fonte:G1

EA

chuva forte com alagamentos 14 termodinamica e cavado SP Chuva forte deixa vias alagadas e causa interdições em Bauru. Fonte G1 EA

chuva forte com alagamentos 15 circulação baixos niveis, 
cavado invertido PE

Água invade casas e ruas ficam alagadas devido à chuva no Grande Recife. Fonte g1
-

chuva forte 16, 17
cavado, divergencia em 
altitude, jatos de baixos 

niveis

SP, RJ, MS, PR, 
ES, MG

Chuva forte com granizo em SJC. https://diariodonordeste.
verdesmares.com.br/metro/fortaleza-registra-chuva-na-tarde-
desta-terca-feira-veja-a-previsao-1.3047947. https://www.
metropoles.com/distrito-federal/chuva-invade-garagens-de-
predios-na-402-norte-e-alaga-tesourinha . https://www.
agazeta.com.br/es/cotidiano/chuva-deixa-ruas-alagadas-e-
provoca-transtornos-em-cidades-do-es-0221 . https://www.
itatiaia.com.br/noticia/chuva-deve-continuar-pelos-proximos-
15-dias-em-minas-bh-tem-alerta-de-risco-geologico . https:
//g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/02/16/forte-chuva-
alaga-casas-e-deixa-desabrigados-em-ipixuna-do-para.ghtml . 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-
regiao/noticia/2021/02/17/video-arvore-cai-sobre-carro-em-
araras-durante-chuva-forte.ghtml . https://www.
campograndenews.com.br/cidades/interior/com-chuvas-fortes-
imasul-alerta-para-risco-em-trecho-do-rio-miranda-transbordar 
.  

EA

Chuva forte 19 Cavado E divergência em 
altitude SP Chuva forte provoca alagamentos em Peruíbe_SP. Fonte: 

JORNAL TRIBUNA 2ª EDIÇÃO EA

Chuva forte 25 Cavado e divergência em 
altitude SP

Temporal causa alagamentos e deslizamento de terra em 
Taubaté. No bairro Residencial Paraíso, um muro cedeu com o 
deslizamento de terra. Ninguém ficou ferido. A água desceu e 
chegou até a rodovia Oswaldo Cruz e houve lentidão no trecho. 
Fonte: G1.

EA

Chuva forte, vento forte, granizo 25 Cavado e divergência em 
altitude GO Com granizo e queda de árvores, chuva provoca estrago em 

Goiânia. Fonte: Mais Goias. -

Chuva forte 26 Vórtice Ciclônico, 
convergência em baixos níveis PE, PB

A chuva forte que começou a cair na madrugada desta sexta-
feira causou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da 
Região Metropolitana do Recife. O trânsito ficou complicado em 
Olinda e na capital, com vias principais das duas cidades 
tomadas pela água. Fonte G1.

Um total de 8.124 unidades consumidoras ficaram sem energia 
por causa das chuvas em João Pessoa, Santa Rita e Lucena. 
Fonte: Tempo.com.

EA

Chuva forte 26
Cavado e divergência em 
altitude, VC e cavado em 

baixos níveis
SP

A chuva forte que atingiu São Paulo, a região metropolitana e 
cidades do interior deixou ruas inundadas e ao menos dois carros 
encobertos pela lama nos arredores do Estádio do Morumbi, na 
zona sul da capital. R7.

A chuva da tarde desta sexta-feira alagou vias em diferentes 
bairros de Campinas, além de ter derrubado árvores e inundado 
imóveis pela cidade. Fonte: G1.

EA

Sem notícias significativas até o momento 27
Sem notícias significativas até o momento 28


