
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO PREV. PROB.

Granizo, vento forte 1 Cavado em 500 hPa, com VC MG A chuva de granizo, acompanhada de ventania, também foi registrada em outros municípios municípios 
vizinhos de Januária, como Brasília de Minas, São Francisco e Campo Azul (zona rural). Fonte: EM. -

Granizo, vento forte 4 Cavado em baixos, médio e altos níveis, 
e divergência em altitude RS Tapejara. Nesse sábado (04), uma tempestade com rajadas de vento e granizo provocou enchente no 

centro da cidade, causando destelhamentos parciais em 23 residências.

Tempo Severo, 
Chuva Intensa e 

Acumulados

Granizo 7 Cavado em baixos níveis, divergência 
em altitude RS

Municípios gaúchos, localizados na Fronteira Oeste e Noroeste do Estado, registraram queda de granizo 
entre a noite dessa segunda-feira e madrugada desta terça (07). A chuva forte foi registrada principalmente 

nas cidades de São Borja, Ijuí, Pejuçara, Panambi e Santana do Livramento. Em Panambi, informações 
preliminares da defesa civil local, registram 40 residências com pequenos danos atingidas pelo granizo. 

Em Ijuí, aproximadamente 250 residências tiveram telhados danificados. Em Guabiju, o evento de 
tempestade e granizo danificou parcialmente 14 residências, afetando 42 pessoas. O Hospital do 

município e 01 escola estadual tiveram parte do telhado danificado. Outros municípios relataram estragos 
em razão do temporal: Santiago, Júlio de Castilhos, Tupanciretã e São Vicente do Sul.

Tempo Severo e 
Chuva Intensa

Ventos fortes, granizo 8 Cavado em baixos níveis, 
termodinâmcia RS

Arroio Grande: Chuvas intensas atingiram o município nesta quarta-feira (08), afetando 56 pessoas e 
provocando o destelhamento de 14 residências e queda de 04 postes de luz. Nova Esperança do Sul 

(Atualização): A cidade foi atingida por um temporal com vendaval e granizo durante a madrugada desta 
quarta-feira (08), causando destelhamento de residências, de

prédio comercial, queda de árvores e postes; até o momento 08 residências foram atingidas, deixando 32 
pessoas afetadas. São José do Norte: Chuvas intensas atingiram o município nesta quarta-feira (08), 

afetando até o momento 03 famílias (no total de 12 pessoas), sendo duas devido a danos causados por 
galhos de árvores e a terceira devido a danos causados diretamente pelo vento. São Lourenço do Sul: 

Chuvas intensas atingiram o município na manhã desta quarta-feira (08), provocando pontos de 
alagamentos. São Pedro do Sul (Atualização): Uma tempestade local com vendaval e granizo atingiu o 
município nesta quarta-feira (08), provocando destelhamento de residências, falta de energia, queda de 

árvores e postes. 

Chuva Intensa e 
Acumulados

Ventos fortes, granizo 8 Cavado em baixos e médio níveis, 
termodinâmcia PR

14 municípios reportaram ocorrências relacionadas a vendaval e 06 registraram granizo, totalizando 20 
municípios afetados nesta quarta-feira (08/09). São 4.841 afetadas, 40 permanecem desalojadas e todos os 

desabrigados já retornaram para suas residências. Os eventos ocasionaram danos em 1.250 casas e 
destruíram, totalmente, 06 residências. 42 pessoas tiveram ferimentos leves. Não há óbitos.

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Ventos fortes, granizo 8 Cavado em baixos e médio níveis, 
termodinâmcia SP Martinópolis: Um temporal, que atingiu o município na noite desta quarta-feira (08/09), provocou 

destelhamento de residências, de uma escola e de um prédio público.
Tempo Severo e 
Chuva Intensa

Chuva intensa 9 Cavado em baixos, médio e altos níveis, 
e divergência em altitude RS Alegrete: Chuvas intensas provocaram alagamendos no município nesta quinta-feira (09), deixando 6 

famílias desalojadas. -

Vendaval 12 Cavado em médios níveis, divergência 
em altitude, termodinâmica AM

Codajás: Na tarde deste domingo (12/09), um vendaval atingiu o município causando destelhamento na 
comunidade Maçaranduba. Uma casa, uma igreja e uma escola ficaram totalmente destelhadas. O 

vendaval também causou danos na rede elétrica.

Tempo Severo e 
Chuva Intensa

Ventos fortes, granizo 13 Cavado em baixos e médio níveis, JBN, 
divergência em altitude RS

Santa Maria: A tempestade com rajadas de vento e granizo que atingiu o município nesta segunda-feira 
(13), provocou destelhamento em 05 residências, além de queda de árvores e postes. Barra do Quarai: 

Uma tempestade local com granizo registrada na madrugada desta segundafeira (13), provocou danos em 
20 residências. São Miguel das Missões: Nesta segunda-feira (13), uma tempestade com granizo provocou 
danos em 40 residências. Santo Ângelo: Nesta segunda-feira (13), uma tempestade com granizo provocou 

pontos de alagamentos e danos em 15 residências.

Tempo Severo e 
Chuva Intensa



Vendaval 14 Cavado em baixos e médio níveis, JBN, 
divergência em altitude PR

VITORINO - Vendaval. Danos Humanos: 08 afetados. Danos Materiais: 02 Residências. AMPERE - 
Tempestade Local/Convectiva - Vendaval. Danos Humanos: 32 afetados. Danos Materiais: 08 

Residências. MANFRINOPOLIS - Tempestade Local/Convectiva - Vendaval. Danos Humanos: 80 
afetados. Danos Materiais: 20 Residências. ASTORGA - Tempestade Local/Convectiva - Vendaval. 

Danos Humanos: 32 afetados. Danos Materiais: 08 Residências. MARINGA - Tempestade 
Local/Convectiva - Vendaval. Danos Humanos: 80 afetados. Danos Materiais: 20 Residências. - CAMBÉ 
- Tempestade Local/Convectiva - Vendaval. Danos Humanos: 120 afetados, 5 pessoas desalojadas. Danos 

Materiais: 30 Residências. 

Tempo Severo e 
Chuva Intensa

Chuva e ventos fortes 14 Divergência em altitude, termodinâmica AM
Nesta tarde (14/09), vendaval destelhou e destruiu casas na localidade de Monte Sinai, comunidade do 
Município de Autazes. Em Novo Airão, ocorreu chuva torrencial com duração de 30 minutos. Foram 
atendidas até o momento 5 ocorrências de queda de árvores, algumas interromperam o fluxo de vias

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Ventos fortes 15 Divergência em altitude, termodinâmica AM
Guajará: Um vendaval registrado na última quinta-feira (16) destelhou casas no município. A Defesa Civil 

juntamente com Prefeitura e Assistência Social, deram o suporte necessário para que os afetados não 
ficassem desalojados ou desabrigados de suas moradias.

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Chuva e ventos fortes 15 Divergência em altitude, termodinâmica PI

A chuva desta quarta-feira (15) em Teresina causou uma interrupção do abastecimento de água nas Zonas 
Leste, Sudeste e Sul da capital. De acordo com a Águas de Teresina, a interrupção aconteceu por conta de 

uma queda de energia, que aconteceu durante a chuva. Fonte: https://g1.globo.
com/pi/piaui/noticia/2021/09/15/chuva-forte-causa-falta-de-agua-nas-zonas-leste-sudeste-e-sul-de-

teresina.ghtml

-

Chuva e ventos fortes 16 Divergência em altitude, termodinâmica MT

A chuva forte que atingiu Cuiabá e Várzea Grande, nesta quinta-feira (16), causou estragos na 
Universidade de Várzea Grande (Univag). Acompanhada de ventos fortes, a tempestade arrancou 

estruturas metálicas e outras armações da instituição.Fonte: https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/noticia/2021/09/17/chuva-forte-derruba-estrutura-de-faculdade-e-aulas-presenciais-sao-suspensas-

em-mt.ghtml

-

Chuva, ventos fortes 
e granizo 16 Termodinâmica e cavado de onda curta 

em níveis médios MS

Com granizo e vento forte, chuva no interior tem alagamento e quedas de árvores
Choveu granizo em Fátima do Sul, Laguna Carapã e em Dourados, avenida recém revitalizada ficou 

alagada. Fonte: https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/com-granizo-e-vento-forte-chuva-
no-interior-tem-alagamento-e-quedas-de-arvores

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Chuva intensa 17
Convergência em baixos níveis, 

cavados de ondas curtas em médios 
níveis, divergência em altitude

SC Blumenau: As chuvas registradas na noite desta sexta-feira (17) provocaram deslizamentos de barrancos e 
taludes; quedas de árvores e de muro; além de pontos de alagamento.

Chuva Intensa e 
Acumulado

Chuva intensa 18 Divergência em altitude, termodinâmica AM
Manaus: As chuvas registradas na manhã deste sábado (18) causaram pontos de alagamentos no 

município. No bairro da Compensa III um igarapé transbordou e um carro acabou sendo arrastado para 
dentro de um rip-rap.

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

granizo, vento forte,
temporal 19 Cavado, escoamento 850 hPa RS,SC Porto Alegre/RS, Balneário Gaivota/SC.Fonte:Instagram:conexaogeoclima Chuva Intensa e 

Tempo Severo

granizo, vento forte,
temporal 20 Cavado, escoamento 850 hPa e sistema 

frontal RS Pelotas, Caxias do Sul/RS.Fonte:Instagram:conexaogeoclima 
Chuva Intensa.
Tempo Severo 
(Caxias do Sul)

Granizo 20 Divergência em altitude, termodinâmica AC
Caiu chuva de granizo no município de Mâncio Lima no final da tarde dessa segunda-feira (20), na cidade 
mais ocidental do Acre. Fonte: https://ac24horas.com/2021/09/21/mancio-lima-tem-chuva-de-granizo-na-

zona-rural-e-urbana/
-

granizo, vento forte,
temporal 21 Cavado, escoamento 850 hPa e sistema 

frontal SC,PR Bom Jesus, Palmitos, Xanxerê, Aberlado Luz/SC, Rio Azul, Pato Branco/PR. Fonte:Instagram:
conexaogeoclima 

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Ventos fortes 21 Frente fria RJ
Entre 15h e 19h30 desta terça-feira (21/09), vendaval arrancou quase 100 árvores no Rio de Janeiro e 

redondezas, destelhou casas e uma escola e até jogou um muro para cima de carros. Bairros em diferentes 
pontos do município ficaram sem luz, houve atraso nos trens e no metrô e a Ponte Rio-Niterói fechou.

Chuva Intensa e 
Tempo Severo



Chuva forte e granizo 25 Cavado em médios e altos níveis e 
aquecimento diurno SP

O tempo instável na Grande São Paulo provocou pancadas isoladas de chuva e até a precipitação de 
granizo neste sábado (25). Na região metropolitana, houve chuva mais intensa em Guarulhos, Suzano, São 
Caetano do Sul, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, de acordo com a Defesa Civil. 

Fonte: https://noticias.r7.com/sao-paulo/sao-paulo-registra-pancadas-isoladas-de-chuva-e-ate-granizo-
25092021

Tempo Severo

Chuva intensa, ventos 
fortes e nuvem de 

poeira
26 Cavado em médios e altos níveis e 

aquecimento diurno SP

Na tarde deste domingo, 26, uma forte chuva e rajadas de vento com muita terra atingem alguns pontos de 
Ribeirão Preto. Há informações sobre quedas de árvores e a falta de energia em alguns pontos da cidade. 
Fonte: https://www.revide.com.br/noticias/clima/forte-chuva-e-rajadas-de-vento-atingem-ribeirao-preto-
na-tarde-deste-domingo-26/  Uma espessa nuvem de poeira atingiu Ribeirão Preto, Franca, Barretos e 

outras cidades do interior paulista nesta tarde de domingo, 26. Também foram relatadas fortes rajadas de 
ventos. Fonte: https://exame.com/brasil/nuvem-de-poeira-atinge-cidades-do-interior-paulista-na-tarde-

deste-domingo/

-

Chuva forte e granizo 27 Cavado em médios e altos níveis e 
aquecimento diurno MG Fonte: https://defatoonline.com.br/segunda-feira-e-marcada-por-chuva-forte-e-granizo-na-

grande-bh/ Tempo Severo

Cuva e ventos fortes 27 Termodinâmica PI
Forte chuva derruba muros, barracas e telhados de casas em Monsenhor Gil. Fonte: https://g1.globo.

com/pi/piaui/noticia/2021/09/27/forte-chuva-derruba-muros-barracas-e-telhados-de-casas-em-monsenhor-
gil-norte-do-piaui.ghtml

-

Chuva forte e granizo 29 Divergência em altitude, termodinâmica RJ

Uma chuva forte atingiu cidades do Sul do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29) causando 
transtornos. Pelo menos em duas delas, Resende e Três Rios, o temporal foi acompanhado de granizo. 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2021/09/29/chuva-forte-atinge-cidades-do-
sul-do-rio-nesta-quarta-feira.ghtml  Chuva de granizo assusta moradores da Região Serrana do Rio; 

telhados ficaram destruídos
Pelo menos quatro cidades registraram chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (29). Há registro em 
Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Teresópolis e no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Fonte: 

https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2021/09/29/chuva-de-granizo-assusta-moradores-da-regiao-
serrana-no-rj.ghtml

Chuva Intensa e 
Tempo Severo

Granizo 30 Divergência em altitude, termodinâmica MG

Pelo segundo dia consecutivo, Belo Horizonte foi atingida por pancadas de chuva. Na noite desta quinta-
feira (30), houve inclusive registro de granizo na região Centro-Sul da capital mineira. Fonte: https:

//www.otempo.com.br/cidades/chuva-forte-e-granizo-atingem-belo-horizonte-na-tarde-desta-quinta-feira-
1.2549589

Tempo Severo

Granizo 30 Divergência em altitude, cavado de 
onda curta em níveis médios e JBN SC

A chuva de pedra assustou moradores e viajantes que passavam por São Cristóvão do Sul, no Alto Vale do 
Rio do Peixe, município próximo a Curitibanos, nesta noite de quinta-feira (30). Fonte: https://scc10.com.

br/cotidiano/tempo/video-intensa-queda-de-granizo-atinge-o-municipio-de-sao-cristovao-do-sul/

Chuva Intensa, 
Tempo Severo e 

Acumulados


