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Chuva forte 2 Convergência de 
umidade RJ

Chuva forte no fim da madrugada deixa ruas alagadas na 
comunidade da Muzema. Moradores enfrentam dificuldades para 
passar por ruas da região em função de grandes bolsões d'água na 
manhã desta quarta-feira. Fonte: G1

-

Chuva forte e 
granizo 3 e 4

- Convergência 
de umidade na 

BA
-Frente fria no 

Sul

BA, SC

Salvador – Em virtude de chuvas que atingem a cidade, a Defesa 
Civil do município registrou 16 ameaças de desabamento, 11 
ameaças de deslizamento, 1 risco de queda de árvore, 1 desabamento 
parcial e 1 avaliação de imóvel alagado. Fonte: CODESAL

O município de Aurora-SC foi o mais atingido pelo temporal de 
granizo que durou cerca de três minutos no início da noite dessa 
quinta-feira (3), a cidade já registrou perdas nas lavouras de cebola, 
fumo e trigo, além de estragos em galpões e estufas. Fonte: https:
//diarioav.com.br/

-

Granizo 5

Jato de Baixos 
Níveis e cavado 
de onda curta em 

níveis médios

RS

Para quem decidiu ir ao Litoral Norte para aproveitar o fim de 
semana seguido do feriado de 7 de setembro, a chegada da chuva 
com granizo foi uma surpresa desagradável. Moradores de Atlântida 
Sul, Osório e Imbé relataram neste sábado o fenômeno. Em alguns 
locais, a precipitação durou cerca de 40 minutos, em outros a chuva 
persistiu por apenas 10 minutos. Não há relatos de danos em casas 
ou prédios. De acordo com a MetSul, 21 cidades registraram queda 
de granizo nas primeiras horas da manhã. Fonte: Correio do Povo.

-

Chuva forte, 
granizo 6

Jato de Baixos 
Níveis e cavado 
de onda curta em 

níveis médios

RS

Moradores da Zona Norte de Porto Alegre e Região Metropolitana 
foram supreendidos na madrugada deste domingo com uma chuva de 
granizo. Em dois momentos – primeiro por volta das 2h e, depois, 
próximo das 3h30min –, o evento teve duração de cerca de seis 
minutos. Fonte: Correio do Povo.

Grande volume de chuva provocou estragos em Montenegro neste 
domingo. Houve transbordamento e aos atingidos a Defesa Civil 
realizou distribuição de colchões e roupas. Fonte: Jornal NH.

EA

Chuva forte 6, 7

Jato de Baixos 
Níveis, baroclinia 

e cavado em 
banixos níveis

RS

Municípios do Litoral Norte e próximos da Serra do Mar foram os 
mais atingidos pela chuva forte. Em Porto Alegre também ocorreu 
chuva forte. Níveis dos rios Caí, Sinos e Gravataí seguem subindo. 
Fonte: Gaúcha ZH.

EA

Chuva forte 8
Cavado de onda 
curta em níveis 

médios
SC A chuva forte na madrugada causou prejuízos em Praia Grande, 

casas foram afetadas por alagamentos. Fonte: G1. EA

vendaval 9 Termodinâmica PA Na região metropolitana de Belém-PA a ventania provocou estragos 
em um distrito do município na tarde do dai 09: Fonte: g1/jh

Chuva forte 10

Cavado de onda 
curta em níveis 
médios e jato de 

baixos níveis

RS

RIO GRANDE DO SUL

Na madrugada do dia 10/09 a chuva forte provocou muitos 
alagamentos em Porto Alegre- RS. Fonte G1/jh

Gravataí: Durante a madrugada desta quinta, a chuva que atingiu a 
região metropolitana de Porto Alegre provocou nova elevação no 
nível do Rio Gravataí. De acordo com a última medição, o nível da 
água chegou a 4,32m, na estação passo das Canoas. A Defesa Civil 
do município de Gravataí informou que já há pontos de inundação 
em algumas áreas, mas não há registro de desalojados ou abrigados. 
Ainda assim, o município segue em condição de alerta. Fonte: 
Defesa Civil de Gravataí/RS

- 12 e 13

RIO GRANDE DO SUL

Nas últimas 24h os acumulados foram significativos em toda a 
metade sul do RS (de 30 a 40mm). As instabilidades seguem pelo 
Estado trazendo risco de temporais.

A precipitação de ontem causou interrupção temporária no 
fornecimento de energia em Porto Alegre e em Camaquã. A Defesa 
Civil está apurando, mas até esta manhã não houve registro de 
danos, desabrigados ou desalojados.

Segue destaque para os rios Gravataí e Sinos. O Rio Gravataí tem 
últimas medições estáveis mas já apresenta alguns pontos de 
inundação em suas áreas de várzea. Já o Rio dos Sinos segue com 
uma elevação em Campo Bom e São Leopoldo. Fonte: CEDEC/RS

EA



Vendaval, chuva 
forte e granizo 16 e 18

Cavado de onda 
curta em níveis 
médios e jato de 

baixos níveis

RS

RIO GRANDE DO SUL
A Defesa Civil Estadual, por meio da assessoria de informação, 
informa que as 40 pessoas desabrigadas em decorrência do evento 
adverso vendaval, ocorrido em 16/09, já retornaram para suas 
residências.

Caiabaté: Chuva forte com granizo fino. Algumas residências 
ficaram destelhadas, sem muita gravidade. Duas pessoas ficaram 
feridas, mas já encaminhadas ao hospital.  Fonte:  Comdec

Entre-Ijuís: O Decreto Municipal 134, de 18/09/2020, declarou 
situação de emergência nas áreas do município afetadas pelo venval. 
Fonte: SEDEC/RS

EA

Chuva intensa 21 e 22 frente 
estacionária RJ

Rio de Janeiro: As chuvas desta terça-feira (22) causaram 
deslizamentos de barreira, pontos de alagamentos e quedas de 
árvores no município. Não há registro de feridos. Até às 11:00 de 
hoje, a Defesa Civil havia registrado 22 ocorrências; e houve o 
acionamento de 11 sirenes do Sistema de Alarme Sonoro, devido ao 
elevado volume de chuva em 3 comunidades com áreas de alto risco 
de deslizamento: - Rocinha (7 sirenes) - 08:10;- Formiga (3 sirenes) 
- 10:40;- Sitio Pai João (1 sirene) - 10:53. Fonte: COMPDEC

AME


