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FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte, vendaval e 
granizo 1 Cavado em 500 hPa ES, BA

ESPÍRITO SANTO
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa a INTERDIÇÃO 
PARCIAL na rodovia ES-164, entre Vargem Alta e a BR-262. O trecho ficou comprometido em 
diversos pontos devido à queda de árvores provocadas por chuvas de granizo e fortes ventos
ocorridos entre a noite de 31/03 e a madrugada de 01/04/2021.
As equipes estão atuando nos trechos desde a manhã de hoje e informa que o tráfego está 
ocorrendo em meia pista e sistema Pare e Siga. 
 Fonte: CEDEC/ ES

Ventania destelha casas e chuva de granizo assusta moradores de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. 
Segundo informações da Defesa Civil do município, ainda não há registro de feridos. Chuva de granizo 
também foi registrada na cidade de Guaratinga, a cerca de 94 km de Itamaraju. Fonte: https://g1.globo.
com/ba/bahia/noticia/2021/04/01/ventania-destelha-casas-e-chuva-de-granizo-assusta-moradores-de-
itamaraju-no-extremo-sul-da-bahia.ghtml

EA

Chuva forte 2

Difluência em altitude, 
cavado na camada média, 
convergência em baixos 

níveis

SC Precipitações por vezes torrenciais desde o fim da tarde causam transtornos como alagamentos -

Chuva forte e 
alagamentos 5 Cavado com divergência 

em altitude GO Na tarde do dia 05 houve chuva forte com alagamentos e transtornos com prejuizos materiais a população na 
cidade de Goiânia-GO. Um homem foi arrastado pela enxurrada. Fonte g1 EA

Chuva forte e vento 
forte 6 Divergência em altitude e 

termodinâmica RR Forte chuva derruba árvores no meio de avenidas e em cima de casa em Boa Vista. Fonte g1 EA

Chuva e vento forte 6
Cavado em 500 hPa, 

divergência em altitude e 
termodinâmica

MG
Uma chuva acompanhada de fortes ventos causou estragos em Uberaba na tarde desta terça-feira (6). Mais 
de 10 postes caíram próximo ao distrito da Baixa, causando um longo congestionamento e deixando um 
motorista preso sob os fios. Ele foi resgatado sem ferimentos. Fonte g1

EA

Chuva e vento forte 6

Cavado em 500 hPa, 
divergência em altitude e 
escoamento convergente 

em baixos níveis

SP Árvore é arrancada de calçada durante temporal e atinge casa em Praia Grande. Fonte: G1 EA

Chuva intensa 8  escoamento convergente 
em baixos níveis BA

BAHIA (CHUVA INTENSA)
Segundo a defesa civil estadual, em Salvador, a sirene de alerta do bairro Alto da Terezinha foi 
acionada, na madrugada desta sexta-feira (09/04), em virtude das fortes chuvas que atingem a 
capital baiana. Com o terreno encharcado, havia risco de deslizamento de terra na região. A 
chuva cai em Salvador desde quinta-feira (08/04). 06 adultos e 07 crianças foram acolhidos em 
um abrigo provisório. Até às 11h, a defesa civil municipal registrou 224 chamados relacionadas a 
alagamentos de imóvel, ameaças de deslizamento, ameaças de desabamento, queda de árvores, entre outros. 
Fonte: Monitoramento Cenad, Inmet, CEDEC/BA e Codesal.

AE

Chuva intensa 9 escoamento convergente 
em baixos níveis BA

Chuva provoca deslizamento de terra em bairro de Salvador e casas são invadidas pela lama: ‘Estamos 
correndo risco'. Fonte: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/04/09/chuva-provoca-deslizamento-de-
terra-em-cajazeiras-e-casas-sao-invadidas-pela-lama-estamos-correndo-risco.ghtml

Sirene de emergência é acionada no bairro do Castelo Branco - Slavador-BA, nesta sexta-feira. Fonte:https:
//globoplay.globo.com/v/9423377/

AE

temporal e rajadas de 
vento 9 divergência em altitude, 

termodinamica e ZCIT PA
População contabiliza o prejuízo provocado pela forte chuva e o vendaval na sexta, 9.https://g1.globo.com/pa/para/

AE

Chuva intensa 10 escoamento convergente 
em baixos níveis BA

Casas são atingidas por barro após deslizamento de encosta no bairro de Paripe, em Salvador. Caso aconteceu na manhã deste sábado (10).https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/04/10/casas-sao-atingidas-por-barro-apos-deslizamento-de-encosta-no-bairro-de-paripe-em-salvador.ghtml
EA

Chuva intensa 15
Escoamento convergente 

em baixos níveis e cavado 
em 500 hPa

AL, PE

Alagamentos em dia de chuva forte em Alagoas; FOTOS. Vários bairros de Maceió ficaram com ruas 
alagadas. Em Rio Largo, os moradores enfrentaram transtornos. Fonte: https://g1.globo.
com/al/alagoas/noticia/2021/04/15/imagens-mostram-alagamentos-em-ruas-e-avenidas-apos-chuvas-em-
alagoas.ghtml

Grande Recife tem alagamentos e transtornos em mais um dia de chuvas fortes. Nesta quinta-feira (15), 
houve relatos de água invadindo imóveis e vias na capital, em Jaboatão, no Cabo e em Abreu e Lima. Apac 
emitiu alerta de possibilidade de chuvas fortes. Fonte: https://g1.globo.
com/pe/pernambuco/noticia/2021/04/15/com-fortes-chuvas-grande-recife-tem-alagamentos-e-transtornos.
ghtml

EA

Chuva intensa 16
Escoamento convergente 

em baixos níveis e cavado 
em 500 hPa

AL

Deslizamento de barreira destrói casa em Chã de Bebedouro, em Maceió. Morador disse que estava na 
cozinha quando ouviu o barulho. Não houve feridos. Fonte: https://g1.globo.
com/al/alagoas/noticia/2021/04/16/deslizamento-de-barreira-destroi-casa-em-cha-de-bebedouro-em-maceio.
ghtml

EA

Chuva intensa 17
Escoamento convergente 

em baixos níveis e cavado 
em 500 hPa

PE

Em mais um dia de chuva, ruas do Grande Recife ficam alagadas e moradores enfrentam transtornos. Houve 
registros de alagamentos na Zona Oeste do Recife e em Olinda, neste sábado (17). Fonte: https://g1.globo.
com/pe/pernambuco/noticia/2021/04/17/em-mais-um-dia-de-chuva-ruas-do-grande-recife-ficam-alagadas-e-
moradores-enfrentam-transtornos.ghtml

EA

Chuva intensa 18
Escoamento convergente 

em baixos níveis e 
Termodinâmica

PE e PA

Chuvas provocam alagamentos em vários pontos do Recife, neste domingo (18). Além dos alagamentos, 
algumas áreas de morro tiveram lonas de proteção danificadas. Fonte: https://www.folhape.com.
br/noticias/chuvas-provocam-alagamentos-em-varios-pontos-do-recife-neste-domingo/180543/

Chuva forte e maré alta causam alagamento em diversos pontos de Belém. Ruas de vários bairros ficaram 
alagadas, causando complicações no trânsito em diversos pontos. Fonte: https://www.oliberal.
com/belem/chuva-forte-e-mare-alta-causam-alagamento-em-diversos-pontos-de-belem-1.376858

EA

Chuva intensa 19 Cavado em médios níveis ES Chuva causa alagamentos em Vitória, Vila Velha e Viana - Fonte: https://tribunaonline.com.br/chuva-causa-
alagamentos-na-grande-vitoria EA

Chuva intensa 21
Escoamento convergente 

em baixos níveis e cavado 
em níveis médios

BA e PE

BAHIA
Ilhéus: Devido à chuva que atingiu o município, há vários pontos de alagamento na cidade, e, por
conta disso, 1 casa foi interditada e 4 pessoas ficaram desalojadas. Também foram registrados
deslizamentos de terra, porém sem danos. Fonte: COMPDEC

PERNAMBUCO
Garanhuns: No dia 21/04, por volta de 20:00hs um veículo foi arrastado pelas águas. Os dois
ocupantes do veículo tentaram contê-lo para que não fosse arrastado. Uma das pessoas acabou
caindo em um córrego e desapareceu. Hoje, 22/04, pela manhã, o corpo foi encontrado.
Atualização do Estado: Devido às fortes chuvas que atingem o Estado, houve o registro de
ocorrências apuradas entre 07h do dia 21/04 a 07h de 22/04. Segundo a Defesa Civil do Estado,
no momento há 6 pessoas desalojadas. Fonte: CEDEC

Chuva de granizo é registrada no Agreste sergipano. O fenômeno ocorreu após o temporal que caiu nas 
regiões Leste, Agreste e Sertão. Fonte: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/04/22/chuva-de-granizo-
e-registrada-no-agreste-sergipano.ghtml

EA



Chuva intensa 22
Escoamento convergente 

em baixos níveis e cavado 
em níveis médios na BA

SP e BA

Ruas ficam alagadas após fortes chuvas na Baixada Santista. Fonte:https://globoplay.globo.com/v/9456387/

Queda de barreira interdita a rodovia Anchieta após fortes chuvas em Cubatão. Fonte: https://globoplay.
globo.com/v/9456348/

BAHIA
Araci - A Barragem de Serra Branca está sendo monitorada pela defesa civil municipal. Há o risco
de 2 duas barragens menores, localizadas acima dela, romperem-se e o ajuntamento do volume de
água ultrapassar o limite de suporte da Barragem de Serra Branca, pois o vertedouro não tem
capacidade para o escoamento em excesso. Para isso, a equipe de engenharia está concluindo o
projeto para a construção de um novo vertedouro. No final da tarde de hoje (22), uma equipe foi até
o local para acompanhar a situação.; Fonte: COMPDEC

EA

Chuva intensa 28, 29
Divergência em altitude e 
cavado em altos, médio e 

baixos níveis
RJ

A forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro, entre a noite de quarta-feira (28/04) e a madrugada 
desta quinta-feira (29/04), deixou ao menos quatro famílias desalojadas na comunidade Pavão-Pavãozinho, 
na Zona Sul. Os imóveis foram interditados pela Prefeitura do Rio depois de um deslizamento de terra. A 
maior concentração de chuva foi na Zona Sul. A Avenida Niemeyer, que liga o Leblon até São Conrado, foi 
fechada. Uma moradora ficou presa na lama que deslizou e precisou ser resgatada. Fonte: O Dia.

-

Chuva intensa 28, 29 Divergência em altitude, 
termodinamica CE

Ceará tem chuva em todas as regiões e maior acumulado (entre 7h de quarta-feira, 28, até às 7h de quinta-
feira, 29) é registrado em Barro: 160.0 mm, Iguatu: 93.0 mm, Potiretama: 85.0 mm, Cedro: 84.0 mm, 
Aurora: 74.0 mm, Umari: 73.0 mm, Iracema: 70.0 mm. Fonte: Diário do Nordeste.

-

Chuva intensa 30 Convergência em baixos 
níveis PE

O Recife e a Região Metropolitana registraram, durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (30), 
chuvas que causaram diversos pontos de alagamento. O o maior índice de precipitação nas 24 horas contadas 
até as 8h20 desta sexta foi no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, onde choveu 60,22 
milímetros. No Alto do Céu, também Zona Norte do Recife, a chuva foi de 55,32 mm. Em Olinda, o maior 
acumulado foi no bairro de Aguazinha, com 50,64 mm. Fonte: Folha de Pernambuco.

-


