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FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva 5 convergência 
de umidade BA

Salvador – Devido às chuvas das últimas 24 horas, a Codesal 
informou que registrou 27 ocorrências; entre elas, 4 deslizamentos de 
terra, 1 destelhamento, 8 ameaças de desabamento e 8 ameaças de 
deslizamento.

Fonte: CODESAL/BA

-

Chuva 6 convergência 
de umidade BA

Ilhéus: o município foi atingido por forte chuva, foram registradas 
ocorrências de alagamentos, deslizamentos de terra, além do 
desabamento de 1 imóvel desocupado (não houve feridos). No 
momento diversas vias estão sem condições de tráfego. Fonte: Defesa 
Civil Municipal

Conde: o forte avanço do mar causou danos e erosões na praia de 
Siribinha, afetando algumas residências. Há desalojados, mas os 
dados ainda estão em levantamento. Fonte: CEDEC/BA.

-

Chuva 7 convergência 
de umidade BA

Salvador: desde a madrugada até o momento foram 45 chamados, 
sendo: 21 ameaças de desabamento, 10 ameaças de deslizamento, 05 
deslizamentos de terra, 03 ameaças de queda de árvores, 02 
destelhamentos, 02 infiltrações, 01 alagamento de imóvel e 01 
orientação técnica. Fonte: CODESAL.

-

Chuva 9 convergência 
de umidade BA

Salvador: nesta madrugada, em decorrência das chuvas que atingiram 
o município, foi registrado 01 ameaça de desabamento, 01 infiltração 
e 01 deslizamento de terra.

Fonte: CODESAL

-

Chuva forte e 
Acumulado 13

Frente fria no 
PR e 

Convergência 
de Umidade 

na BA

BA e PR

Cambé: por volta das 16h de hoje (13), chuvas e ventos fortes de 
curta duração causaram danos a 03 residências (Jardim das Torres e o 
Jardim Alvorada). Houve 01 queda de árvore sobre residências, na 
qual a prefeitura já deu resposta, fazendo a remoção da árvore e 
cobrindo a casa com lona (não deixando desabrigados); na segunda 
casa houve destelhamento total deixando a família de 04 pessoas 
desalojadas (foram para casa de parentes); e a terceira casa com danos 
leves, poucas telhas arrancadas, o proprietário já estava resolvendo a 
situação. Não houve feridos. Fonte: CEDEC/PR.

BAHIA

Salvador: desde a madrugada até o momento foram 58 chamados, 
sendo: 18 ameaças de desabamento, 09 ameaças de deslizamento, 16 
orientações técnicas, 04 deslizamentos de terra, 03 avaliações de 
imóveis alagados, 03 alagamentos de imóveis, 02 ameaças de 
desabamento de muro, entre outros. Fonte: Codesal.

EA



Granizo e vento 
forte e tornado 14,15

Frente 
estacionária, 

cavado
RS, SC e PR

A presença de uma frente estacionária e o avanço de um cavado na 
troposfera média provocou temporais intensos entre o norte do Rio 
Grande do Sul (RS), em Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). Houve 
ampla queda de granizo e vendavais entre o norte do RS, oeste e meio 
oeste de SC e pareas do  PR.                                                            
PARANÁ

Cambé (Atualização): Devido ao vendaval ocorrido na tarde desta 
quinta-feira (13), três casas ficaram danificadas e 10 pessoas foram 
afetadas. 04 pessoas encontram-se alojadas na casa de parentes.

Fonte: CEDEC/PR.

SANTA CATARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Durante a tarde de sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado (15), 
tempestades severas e pelo menos dois tornados foram registrados em 
Santa Catarina. As rajadas de vento atingiram velocidade acima de 
100 km/h e chegaram a derrubar caminhões. Segundo a Defesa Civil, 
ocorreu queda de granizo e chuva forte principalmente nas regiões 
Oeste e Norte catarinense.

O evento de tempo severo deixou uma pessoa morta e 16 ficaram 
feridas. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, 37 cidades 
do estado registraram danos com os temporais e 15 relataram 
prejuízos na agricultura e pecuária. O minicípios mais afetados foram: 
Vargem Bonita, Catanduvas, Água Doce, Tangará e Ibicaré. As 
rajadas de vento provocaram destelhamento e quedas de árvores. Em 
Catanduvas, 235 residências tiveram os telhados danificados e duas 
foram destruídas. No município de Ibicaré, foram registrados danos 
em três comunidades de interior, duas igrejas e dois pavilhões. 
Árvores foram cortadas com a força do temporal no município.Em 
Tangará, ocorreram destelhamentos em todos os bairros. A Defesa 
Civil estima que 90% das casas e empresas foram atingidas, e cinco 
pessoas ficaram feridas. Em Água Doce, aproximadamente, 700 casas 
foram destelhadas e 25 totalmente destruídas, deixando as famílias 
desalojadas. No município, 11 pessoas ficaram feridas. Fonte: g1.
globo.com/sc

EA

Onda de frio, 
geada e friagem 21, 22, 23, 24 massa de ar 

polar
RS, PR, SC, 

SP, MG

Em várias cidades do RS, SC e PR  foram registradas temperaturas 
negativas, com presença de neve, chuva congelada e chuva 
congelante. Cidades da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
registraram geadas, que chegaram a ser fortes. Na Região Norte a 
massa de ar frio provocou friagem em RO, AC e sul do AM.
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