
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Rajadas de vento 3 frente fria PR

PARANÁ (Chuvas Intensas - Atualização)
Ibema: Um vendaval atingiu o município, no sábado (03/10), causando 

destelhamento de 03 residências. Não houve registro de desalojados/desabrigados. 
Fonte: Defesa Civil do Estado do Paraná

EA

Chuva e vento 
forte 7

Cavado em alto 
e médios níveis, 

além da 
convergência em 

baixos níveis

PR

PARANÁ
Um forte vendaval na noite de quarta-feira (7/10) causou prejuízos, como queda de 

árvores, destelhamentos em algumas cidades, a Defesa Civil está atendendo a 
chamados e levantando os danos causados.  Prudentópolis: 8 afetados, 2 casas 

danificadas. Ocorrência em andamento. Maringá: Até o momento foram registradas 
16 - quedas de árvores; 06 - postes padrões afetados; diversos galhos pendurados; 

01 - veículos atingidos pelas quedas (Sem vítimas); 05 - casa destelhadas. Guaragi: 
Diversos destelhamentos - foram distribuídos 1.100m2 de lona; e 25 cortes de 

árvore. Fonte: CEDEC/PR

EA

Granizo 8

Divergência em 
altitude e 

convergência em 
baixos níveis

MT
MATO GROSSO

Chove na região norte do Estado e a precipitação tem sido de granizo e 
acompanhada de vendaval. Fonte: CEDEC/MT 

-

Granizo e chuva 
intensa 9

Divergência em 
altitude, cavados 
de ondas curtas 

em médios 
níveis e 

convergência em 
baixos níveis

PR, MG, ES

PARANÁ
Guaraniaçu – Uma chuva de granizo foi registrada no município. 10 casas foram 

atingidas e tiveram dano nos telhados. Não houve feridos. Fonte: COMPDEC

MINAS GERAIS
Divinópolis 

Forte chuva atingiu o município no fim da tarde desta sexta-feira (9) e causou 
diversos danos materiais. Várias empresas tiveram prejuízos, carros foram 

atingidos, casas, estruturas de prédios, árvores caíram e a cidade ficou no escuro, 
com queda de energia em vários bairros. Fonte CENAD

ESPÍRITO SANTO
Guaçuí –  uma tempestade provocou estragos nos bairros Manoel Monteiro Torres, 
Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Várias casas ficaram destruídas 

e o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou 
bloqueado em decorrência de queda das árvores. Equipes estão no local prestando 

auxílio aos munícipes afetados e contabilizando os danos materiais e humanos. 
Aracruz – Temporal e vento forte atingiram o município durante a noite. O bairro 

Recanto Feliz, em Guaraná, e o bairro Nair Costa Belo foram os locais mais 
atingidos. As chuvas provocaram a queda de árvores, destruição de redes elétricas e 

destelhamento de casas, no entanto, não há registro de pessoas 
desabrigadas/desalojadas até o momento. De acordo com a defesa civil municipal, 

equipes estão trabalhando na mitigação dos danos desde o início desta manhã. 
Fonte: COMPDEC de Aracruz-ES

EA

Granizo 13 Termodinâmica MG, MS

Na tarde do dia 13/10 houve queda de granizo em áreas de Itajubá-MG. Fonte: 
TVAlterozasuldeminas

MATO GROSSO DO SUL
Ivinhema: ontem (13), devido às chuvas, algumas árvores e galhos caíram na rede 

elétrica causando apagão geral e fortes enxurradas no município. Fonte: Defesa 
Civil Municipal

Amambai: ontem (13), o município foi atingido por chuva de granizo, a defesa civil 
ainda está fazendo o levantamento dos danos causados. Fonte: Defesa Civil 

Municipal

EA

Granizo, vento 
forte 14

Termodinâmica 
e cavado em 500 

hPa
MS

Na tarde do dia 14/10 a cidade de Itaporã-MS teve rajadas de vento forte e queda 
de granizo causando estragos no município. Fonte: globoplay.globo.

com/v/8942911/
EA

Granizo e 
ventania 14 Termodinâmica MG, PR

Chuva forte e ventania com rajada de 98 km/h às 20h causam estragos no leste da 
capital Belo Horizonte na noite do dia 14. Também choveu granizo na tarde na 

zona noroeste da capital. Fonte g1

PARANÁ
Terra Roxa: em 14/10 chuva e vendaval danificaram 40 residências, 1 creche e 1 

ginásio, deixando 160 pessoas afetadas. Fonte: CORPDECs PR.
Maringá: no dia 14/10 por volta de 22h15, houve tempestade local convectiva/ 
vendaval, ocorrendo danos às residências de 13 famílias (52 pessoas). Não há 

desalojados e foram entregues lonas pela COMPDEC. Ocorrência em 
acompanhamento pela defesa civil local. Fonte: CEDEC-PR

Sarandi: no dia 14/10 por volta de 22h, houve tempestade local convectiva e 
tempestade de raios causando alguns transtornos ao município. Foram danificadas 
05 casas e o muro de uma escola municipal. Houve ainda a queda de 19 árvores. A 
Defesa civil local fez os atendimentos. Não há desalojados ou desabrigados. Fonte: 

SISDC

EA

Vendaval e chuva 
forte 15 Termodinâmica AC Vendaval e chuva forte atingiram os municípios de Brasileia e Epitacionlândia na 

tarde. Folha do Acre. -

Chuva forte 16
Termodinâmica 
e cavado em 500 

hPa
MG

No inicio da noite desta sexta-feira (16/10/2020), um temporal que durou mais de 
uma hora causou inundação e alagamentos em diversos bairros de Montes Claros. 

Fontes: G1; Jornal Montes Claros. 
-

17
18

Acumulado 19 frente 
estacionária BA

Salvador – Devido à chuva que está ocorrendo na cidade, a Defesa Civil de 
salvador registrou na manhã desta segunda, 19/10, 4 ameaças de desabamento e 1 

ameaça de deslizamento. Fonte: CODESAL
-



Chuva forte e 
vendaval 20

Termodinâmica 
e Cavado em 

500hPa
SP

SÃO PAULO (Chuvas)
Pelo segundo dia seguido, há registros de vários pontos de alagamentos na região 
metropolitana, devido às fortes chuvas. Houve lentidão no trânsito, interrupção do 
fornecimento de energia elétrica em algumas áreas e vários registros de quedas de 

árvores. Não há registro de ocorrências com danos humanos. Na capital, as 
marginais Pinheiro e Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos. Fonte: 

Monitoramento CENAD e CEDEC/SP

EA

Chuva forte e 
rajadas de vento 30 Frente fria SP Chuva intensa e ventos fortes causaram transtornos na Baixada Santista, muitos 

pontos de alagamentos. Fonte G1; Diário do Litoral. EA

Chuva forte 31 ZCAS ES

Chuva forte em Vargem Alta causa alagamentos, deslizamento de terras em 
Jaciguá, ponte danificada em Córrego Alto e em Prosperidade. Fonte Folha Vitória.

Restaurante e casa desabam após chuva forte em Itapemirim. Fonte G1.

EA

Chuva forte, 
granizo 31 Cavado em 500 

hPa RS

Forte chuva foi registrada no inicio da tarde deste sábado (31) em Passo Fundo. Em 
alguns pontos da cidade teve inundação nos bueiros e queda de granizo, foi 

registrada. Fonte: site da Rádio Uirapuru.

Tempestade de granizo atingiu a região de Lagoa Vermelha, no Norte gaúcho. 
Houve grande acúmulo de gelo, sobretudo na ERS-126 entre Lagoa Vermelha e 

Sananduva e ainda na região de Ibiaçá. Em áreas rurais de Lagoa Vermelha, 
segundo a Rádio Cacique, também caiu granizo. A chuva veio acompanhada de 

grande volume de granizo também na região de Sananduva e Ibiaçá, igualmente no 
Norte do Estado. Fonte: METSUL.

-


