
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Chuva forte 1

Termodinâmica; 
cavado em médios 

níveis e Pertubação 
no escoamento de 

leste 

Manaus - A forte chuva que caiu em Manaus, na manhã desta segunda-
feira (1º), deixou alguns bairros alagados, principalmente na Zona Norte. 
A Defesa Civil registrou dois pontos de alagamentos e um deslizamento 
de terra no bairro Cidade Nova. No bairro Nossa Senhora de Fátima 2, 
há uma ocorrência de desabamento de um muro e um desabamento 
parcial no bairro Jorge Teixeira. Fonte: Defesa Civil do Amazonas

Salvador (atualização): Até às 17h desta segunda-feira (1º), a defesa 
civil municipal registrou 68 ocorrências, sendo 25 ameaças de 
desabamento, 01 desabamento parcial, 12 ameaças de deslizamento, 
11 deslizamentos de terra e 01 imóvel alagado, entre outros. Fonte: 
Codesal

-

geada, chuva forte 2 onda de frio, cavado 
em médios níveis

SC, BA

Santa Catarina amanheceu com baixas temperaturas nesta terça-feira 
(2). Em Urupema, na Serra, os termômetros chegaram a – 0,74°C. Na 
região serrana também teve a presença de geada. Fonte: https:
//ndmais.com.br/

Simões Filho: Nesta terça-feira (02), o município registrou um 
deslizamento de terra em virtude da forte chuva que ocorreu no início da 
tarde. Cerca de 16 famílias tiveram que deixar as suas residências e 
foram alojadas na casa de parentes. Algumas pessoas ficaram feridas, 
sem maior gravidade. Segundo a defesa civil municipal, as famílias 
deverão ser transferidas para o aluguel social até que as obras de 
infraestrutura, para a estabilização do talude, sejam feitas. O poder 
público municipal decretou situação de emergência, em virtude das 
chuvas que atingem a região metropolitana desde o início de maio.
Fonte: COMPDEC – Símões Filho

-

geada 3 onda de frio RS, SC, BA

RS: registra geada e temperatura negativa. O dia começou gelado no 
Rio Grande do Sul. Teve geada e os termômetros chegaram a ficar 
negativos. Fonte: https://tvterraviva.band.uol.com.br/

A menor temperatura do ano: termômetros marcam -6,8°C nesta quarta 
em SC
Região da Serra e Sul do Estado foram os que tiveram o frio mais 
intenso; geada e nevoeiro também marcaram o começo do dia. fonte: 
https://ndmais.com.br/

Itaquara: A chuva forte registrada na noite desta quarta-feira (03), 
provocou o transbordamento do Rio Casca e enxurrada no centro da 
cidade. A defesa civil está fazendo a desobstrução das vias e a 
avaliação dos danos e prejuízos. Fonte: CEDEC/BA

-

Chuva forte/intensa 4 escoamento de 
leste BA

BAHIA
Até o momento são 05 municípios atingidos pelas chuvas iniciadas 
ontem (03/06). São eles: Simões Filho (Informativo 310), Ibicoara e 
Itaquara (Informativo 312), Maragogipe e Salvador.

Maragogipe: por volta das 15h de hoje (04/06) foram registrados vários 
deslizamentos de terra. Equipes em campo.Fonte: COMPDEC.

Salvador: desde a madrugada até o momento foram 106 chamados, 
sendo: 07 alagamentos de imóvel, 35 ameaças de desabamento, 19 
ameaças de deslizamento, 09 avaliações de imóvel alagado, 04 
desabamentos parciais, 17 deslizamentos de terra, 07 infiltrações, entre 
outros. Fonte: Codesal.

EA

Chuva forte/intensa 5 escoamento de 
leste BA

Salvador tem mais um dia de chuva forte com diversos pontos de 
alagamentos. Nas últimas 24 horas, choveu 67,6 milímetros em Ondina. 
O bairro com maior acumulado de chuva nesse período foi Fazenda 
Grande do Retiro, como 76,6 milímetros, conforme boletim do 
acumulado de chuva da Codesal. Fonte G1

Salvador: desde a madrugada até as 17h35 de hoje foram 104 
chamados, sendo: 03 alagamentos de imóvel, 36 ameaças de 
desabamento, 15 ameaças de deslizamento, 13 avaliações de imóvel 
alagado, 04 desabamentos parciais, 20 deslizamentos de terra, 04 
infiltrações, entre outros. Fonte: Codesal.

BAHIA
Até o momento são 05 municípios atingidos pelas chuvas iniciadas 
ontem (03/06). São eles: Simões Filho (Informativo 310), Ibicoara e 
Itaquara (Informativo 312), Maragogipe (informativo 313) e Salvador. 
Fonte: CENAD

EA

chuva signigicativa 6
Sistema Frontal, 
escoamento de 

leste
SC, SP, BA

Florianopoilis tem acumulado superior a 50 mm em 24 horas. Em outras 
localidades também houve chuva significativa.

A chuva forte que atingiu São Paulo na noite de hoje (6) provocou 
ventos fortes e até granizo na região da Aclimação, segundo relatos de 
moradores. As zonas sul e oeste, além da Marginal Pinheiros, entraram 
em estado de atenção para alagamentos por volta de 22h. Vinte 
minutos depois, o risco de alagamentos foi estendido para toda capital, 
incluindo a Marginal Tietê. Fonte: https://spagora.com.br/

Salvador: Até às 17h deste sábado (6), a defesa civil municipal registrou 
39 chamados, sendo 19 ameaças de desabamento, 05 ameaças de 
deslizamento, 02 deslizamentos de terra e 01 imóvel alagado, entre 
outros. Fonte: Codesal 

EA

Chuva Forte 7 Termodinâmica e 
fluxo de leste CE, RS

Chuva frote em Fortaleza e Cascavel-CE. https://diariodonordeste.
verdesmares.com.br/metro/fortaleza-amanhece-com-chuva-neste-
domingo-cascavel-com-82-mm-recebe-maior-precipitacao-do-dia-
1.2952659 . 

Chuva causa alagamento em ruas periféricas de Uruguaiana
Precipitação em Alegrete já somou 78.4mm – 65% da média do mês de 
junho que é de 120mm. Fonte:https://www.correiodopovo.com.br

EA

VENTO FORTE 8 Termodinâmica e 
fluxo de leste MA

Foi registrato ventos forte em São Luis - MA, que ocadionou preluizos a 
sociedade local, como destelhamento de casa. https://g1.globo.
com/ma/maranhao/noticia/2020/06/08/forte-ventania-assusta-moradores-e-
arranca-telhados-em-sao-luis-videos.ghtml . https://oimparcial.com.
br/cidades/2020/06/tesoura-de-vento-quebra-vidracas-derruba-placas-e-deixa-
mais-estragos-em-tarde-de-chuva-na-capital-maranhense/. 



Chuva Forte, vento forte, 
raios, granizo 9, 10, 11

Difluência em 
altitude, cavados 

de ondas curtas na 
camada média, 
termodinâmica, 

JBN

PR, SC, RS

Temporal provoca alagamentos em Lages. Houve queda de um muro 
de uma escola. Subiu o nível do Rio Carahá, um dos principais que 
cortam a cidade. Fonte: O Momento.

Uma Chuva com granizo atingiu parte de Curitibanos por volta das 23hs 
desta terça-feira (09). A chuva não durou muito tempo, mas foi forte e 
acompanhada com rajadas de vento. O granizo chegou a acumular, as 
pedras de gelo em sua maioria eram médias. Fonte: Portal Via Pública.

Mais do que raios e trovões, o temporal no início da noite desta terça-
feira teve também uma chuva de granizo. O registro de granizo mais 
intenso foi feito na região de Vila Nova, onde, a intensidade da condição 
meteorológica afetou também a visibilidade dos motoristas. Fonte: 
Canal Içara.

Temporal provoca destelhamentos em casas em bairros de Campos 
Novos. Fonte: Jornal a Semana.

A chuva que caiu em Curitiba no início da tarde desta quarta-feira (10) 
alagou ruas da região central e de alguns bairros como Tingui, 
Bacacheri, Jardim Botânico, Cajuru, Fanny, Sítio Cercado e 
Guabirotuba. Também foi registrada, conforme a administração 
municipal, a queda de uma árvore de pequeno porte no bairro Alto 
Boqueirão. Fonte: G1.

No oeste de SC um temporal causou estragos, alagamentos, 
destelhamentos, quedas de ponte e árvores, entre a tarde e a noite de 
quarta-feira (10). As rajadas de vento chegaram a aproximadamente 
130 km/h. Tempestade foi registrada em Iporã do Oeste, Descanso, 
Belmonte e Itapiranga. Fonte: G1. https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2020/06/11/temporal-causa-estragos-em-cidades-do-
oeste-de-sc-e-orgaos-avaliam-passagem-de-tornado-na-regiao.ghtml.

Volumes acumulados em dois dias superaram os 100 mm em muitas 
áreas do PR e de SC. Em alguns municípios catarinenses e também 
paranaenses, a chuva acumulada nas últimas 48 horas ou 72 horas  
equivaleram a toda a chuva média para o mês de junho. Os elevados 
volumes de chuva que caíram sobre o Sul do Brasil entre a manhã do 
dia 8 e a manhã de 11 de junho alcançaram ou até superaram a média 
histórica para junho em 48 horas ou 72 horas. Fonte: Terra.                

EA

chuva forte 9, 10
Zona de 

convergencia nos 
ventos Alisios

RN, PB Acumulados de chuva foram superiores a 50 mm em Natal e João 
Pessoa, com chuva principalmente durante a madrugada. EA

11 SC Em função dos fortes ven-tos e chuvas, a Celesc re-gistrou ocorrências nas regiões de Concórdia, São Miguel do Oeste e Chapecó. Cerca de 5,6 mil unidades consumidoras estavam sem energia por volta das 16h desta quinta-feira, 11, sendo 4,6 mil em Concórdia e 53 em Chapecó (fon-te:Vhttps://www.diariodocotidiano.com.br/

chuva forte 12 cavados de ondas 
curtas RS

Famílias ficam desabrigadas em Camaquã-RS devido aos temporais. 
Em torno de 1,2 mil clientes estavam sem luz nesta manhã. Em Cristal-
RS, árvores caídas era vistas pelas calçadas da cidade. Fonte: https:
//www.acusticafm.com.br/

EA

Chuva forte 13 Frente fria RS

Chuva forte em Porto Alegre desde a madrugada deste sábado (13) 
ganhou força no início da manhã e deixou diversos pontos da cidade 
alagados, principalmente em ruas da zona norte, e em algumas casas. 
Fonte: Gaúchazh.

A forte chuva com trovoadas alagou vários pontos de Porto Alegre entre 
o final da madrugada e amanhecer deste sábado. Trechos inteiros de 
via pública ficaram submersos. Fonte: Correio do Povo.

-

Chuva intensa 14 Ventos de SE em 
baixos níveis NE Ruas de Olinda ficaram alagadas neste domingo (14).Fonte:g1.globo.com EA

chuva forte/intensa 15 Fluxo de leste/POA AL, PE

ALAGOAS

Maragogi – Devido aos altos acumulados de chuva das últimas 48h e às 
fortes chuvas ocorridas hoje (15/06) houve vários pontos de 
deslizamento de barreiras e ruas ficaram alagadas no município. Até o 
momento 2 famílias estão desalojadas. A prefeitura procede com a 
retirada de barro de vias com máquinas e caçambas da prefeitura. A 
Defesa Civil segue fazendo o levantamento das ocorrências nas áreas 
críticas. Fonte: COMPDEC

PERNAMBUCO

Devido às fortes chuvas que atingiram o estado hoje (15/06) e ao 
acumulado de chuva das últimas 48h, vários municípios foram atingidos 
com alagamentos e quedas de barreira. Foram emitidos alertas altos do 
CEMADEN para vários municípios da mata sul do estado. A Defesa 
Civil Estadual ainda está fazendo o levantamento junto às COMPDECs.

Rio Formoso - Houve 10 deslizamentos de Barreiras, alagamentos em 
vários pontos do município deixando 8 famílias (22 pessoas) 
desalojados  nos bairros Olho d'água, lotes, entra-apulso e rua da 
Lama. Abrigo disponibilizado na escola Pedro de Albuquerque ( Centro). 
Mas ainda não há famílias no abrigo. Fonte: CEDEC-PE

Barragem em Sairé

Após forte chuvas, nesta segunda-feira (15), uma barragem no 
município de Sairé, no Agreste de Pernambuco, se rompeu. A água se 
somou ao curso do Rio Sirinhaém que corta as cidades de Barra de 
Guabiraba e Cortês, zona da mata. A prefeitura de Sairé informou que 
está comunicando os ribeirinhos e os municípios vizinhos. A Defesa 
Civil estadual está entrando em contato com os municípios para 
levantamento dos dados, mas já há registro de inundação de casas e 
pontos comerciais no centro de Barra de Guabiraba. Fonte: Prefeitura 
de Sairé e CEDEC- PE

Jaboatão dos Guararapes. Em decorrência de chuvas intensas, houve 
queda de uma árvore em via pública, sem vítimas. Uma coberta se 
desprendeu caindo sobre algumas residências, também sem vítimas. 
Fonte:  CODECIPE

Quipapá. Em decorrência de chuvas intensas, houve deslizamento de 
uma barreira, sem vítimas. Fonte:  CODECIPE

EA



chuva forte/intensa 16 Fluxo de leste/POA AL, PE

PERNAMBUCO

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado  foram 
registradas, entre o dia 15/06/2020 e o dia 16/06/2020,  as seguintes 
ocorrências:

Água Preta -  Cerca de 100 residências afetadas pelas chuvas.
Barra de Guabiraba - Diversas casas inundadas, 1.200 pessoas 
desalojadas.
Barreiros - Diversas casas inundadas, 800 pessoas desalojadas.
Gameleira - Diversas casas inundadas, 7 pessoas desabrigadas.

A Defesa Civil estadual enviou para a região duas equipes do Grupo de 
Apoio em Desastres (GAD), com a finalidade de ajudar na coordenação 
dos esforços municipais para a atenção humanitária às famílias e 
dimensionar a necessidade de fornecimento de meios para apoio 
imediato a essas famílias. Fonte: CODECIPE

ALAGOAS

Maceió - Foram abertos 34 chamados de ocorrências de variados tipos: 
deslizamento de barreira, ameaça de queda de árvore, queda de árvore, 
infiltração em edificação, ameaça de deslizamento de barreira, ameaça 
de desabamento de edificação, edifício com problema de estrutura e 
cratera, distribuídos em diferentes regiões do município. Fonte: Defesa 
Civil Municipal

União dos Palmares - Encontrado corpo de adolescente que tentava 
atravessar rio do município, o nível da água estava alto devido as 
chuvas. O corpo estava desaparecido desde o dia 14/06/2020. Fonte : 
Corpo de Bombeiro Municipal

Porto da Pedra - Devido as fortes chuvas que atingiram o município 
houve elevação do volume do rio e alagamento de diversas ruas do 
município. Diversas famíliastiveram que deixar suas casa, a defesa civil 
ainda está contabilizando o total. Fonte: Defesa Civil Municipal

Japaratinga - Devido as chuvas o nível do rio Copaoba subiu e atingiu 
diversas casas , a defesa civil municipal esta levantando dados acerca 
da quantidade de atingidos. Fonte: Defesa Civil Municipal

EA

Chuva forte 18/19

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

PB
A capital João Pessoa-PB teve chuva forte que provocou alagamentos e 

transtornos a população e foram 68,8 mm em 24h até a manhã do dia 
19. Fonte G1/PB

EA

Chuva Forte 20

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

PB Chove 44 milímetros em 12h e João Pessoa registra pontos de 
alagamento. Fonte:https://www.clickpb.com.br/ EA

Chuva Forte 21

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

PE

PERNAMBUCO
Nazaré da Mata: O nível do rio Tracunhaém está acima da cota de 
alerta, devido às chuvas registradas nas últimas 24h. No momento, o 
nível do rio continua com tendência a subir e já atingiu algumas 
residências da área ribeirinha. São 12 pessoas desabrigadas e 88 
desalojadas. A defesa civil estadual e a Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac) analisam a possibilidade do extravasamento de 
canais ou córregos, em especial, os localizados em zona urbana. Os 
órgãos municipais e estaduais permanecem em nível de atenção e 
acompanham as condições meteorológicas. Fonte: Codecipe

EA

Chuva Forte 22

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

PE

Barragem Pedro Moura, no Agreste de Pernambuco, começa a verter. 
Por causa das chuvas recentes na região, nessa segunda-feira (22) a 
barragem chegou a 34 milhões de metros cúbicos e atingiu 99,66% da 
sua capacidade máxima. Fonte: https://jc.ne10.uol.com.br/

EA

Chuva Forte 23

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

BA

Salvador: até às 18h foram 37 chamados, sendo: 09 ameaças de 
desabamento, 05 ameaças de deslizamento, 04 avaliações de imóveis 
alagados, 02 deslizamentos de terra (bairros Pau da Lima e Valéria), 05 
infiltrações, 02 ameaças de muro cair, entre outros. Fonte: Codesal.

EA

Chuva Forte 24

Cavado de leste, 
convergência de 

umidade em baixos 
níveis

SE

A Prefeitura de Riachuelo-SE, através da coordenadoria municipal de 
Defesa Civil, informa que, nesta terça-feira, 23, e na madrugada desta 
quarta-feira, 24, o volume de chuva foi intenso e já há o registro de  
famílias desabrigadas na Rua do Caixão, por conta de inundação nas 
respectivas casas. Fonte: https://www.nenoticias.com.br/

EA

Chuva forte, vento forte 25 Frente fria, JBN SC

Chuva e ventos de 54 km/h derrubam 32 árvores em Curitiba. Fonte: 
Paraná Portal.

Após a ventania registrada na tarde desta quinta-feira (25) em Joinville, 
moradores do bairro Comasa registraram uma árvore caída sobre um 
carro estacionado depois de ser arrancada com a força do vento. Fonte: 
NSCTotal.

EA em parte do leste (incluindo 
Curitiba) e sul do Estado

Vento forte 26
Cavado nas 

camadas média e 
baixa

RJ
Na madrugada desta sexta-feira (26), as rajadas de vento acabaram 
derrubando uma árvore no Grajaú, atingindo um veículo. Fonte: Portal 
Grande Tijuca.

-



Chuva forte, vento forte, 
declínio de temperatura, 

granizo
26 e 27

Frente fria,cavado 
na camada média, 
baixa pressão no 
oceano adjacente

SP

A chuva forte que atinge a Baixada Santista, no litoral de São Paulo, 
desde a noite desta sexta-feira (26) causou vários pontos de 
alagamentos em algumas cidades da região e até mesmo um 
deslizamento. Em Santos, o acumulado de chuva das últimas 72 horas 
é de 117,4 mm. As rajadas de vento foram de 65 km/h na manhã deste 
sábado (27) e a maré chegou a 1,49 m, com ondas de 1,64 m.  Fonte: 
G1.

Frente fria provoca chuva forte e queda de temperatura em SP neste 
sábado. Foram registrados 128 milímetros de chuva entre sexta (26) e 
sábado (27), índice acima da média para o mês, que é de 50 milímetros. 
O nível dos rios Tietê e Pinheiros se elevaram. O solo encharcado 
provocou um deslizamento em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, 
nesta manhã. Oito pessoas estavam dentro de um imóvel na Rua 
Fortaleza no momento do deslizamento e não conseguiram sair do 
local. Fonte: G1.

Chuva e ventos fortes em Matão derrubam árvore e deixam rua 
parcialmente interditada. Fonte: G1. Forte temporal entre a noite de 
sexta-feira (26) e a madrugada de sábado (27) causou estragos em 
vários bairros de Presidente Prudente. A chuva de granizo afetou várias 
casas, comércio e derrubou árvores. o Corpo de Bombeiros afirmou que 
atendeu oito ocorrências de quedas de árvores. Segundo dados do 
INMET, somando a chuva desta sexta-feira (26) e deste sábado (27), 
até às 7h, choveu 68,40 milímetros. As rajadas de vento registradas na 
cidade chegaram a 59,7 km/h, ainda de acordo com o INMET. Fonte: 
G1.

Temporal com ventos fortes causaram estragos na região de Marília; 
distrito de Tupã é o mais afetado. Casas foram destelhadas e famílias 
tiveram que ser retiradas de suas casas. Queda de árvore deixou região 
central de Marília sem energia. Fonte: G1.

EA

Vento forte 27 Baixa pressão no 
oceano adjacente RJ

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), foram registrados, 
entre 13h e 14h, vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (64,8 km/h), 
Copacabana (68 km/h) e Guaratiba (57,2 km/h); e moderado no 
Aeródromo de Jacarepaguá (40,7 km/h) e em Jacarepaguá (45,7 km/h). 
Fonte: O Dia.

EA

Vento forte e Chuva Forte 28
Cavado nas 

camadas média e 
baixa

MS

MATO GROSSO DO SUL
Ivinhema: A forte chuva que caiu na madrugada de ontem arrancou 
parte da tubulação de drenagem da BR-376 a 282 quilômetros de 
Campo Grande, e aumentou erosão já existente no trecho. O estrago 
interditou parte da rodovia.

EA

Vento forte e Chuva Forte 29
Cavado nas 

camadas média e 
baixa

PR

PARANÁ
Cianorte: na noite de 27/06 foi registrado o alagamento de 08 casas (30 
pessoas afetadas) devido às fortes chuvas e uma obra que acabou por 
represar a água. Foram realizados os atendimentos necessários pela 
Secretaria de Obras e Compdec.Fonte: CEDEC/PR.

Piraquara: na tarde de 25/06 chuva com vento derrubou uma árvore que 
atingiu 02 residências, deixando 04 pessoas desalojadas.Fonte: 
CEDEC/PR.

EA



Vento forte e Chuva Forte 30 Frente Fria e Linha 
de Instabilidade RS, SC, PR

SANTA CATARINA

A formação de um ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria 
provocou chuva e ventos fortes em todo o Estado, em algumas 
localidades também foi registrado granizo. O Governo do Estado, 
através da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros (CBMSC) e 
Polícia Militar (PMSC), está prestando auxílio aos municípios atingidos. 
Até o momento 38 municípios relataram prejuízos.

Os temporais provocaram três mortes, segundo levantamento do Corpo 
de Bombeiros Militar de SC até às 18h. Uma idosa de 78 anos faleceu 
em Chapecó atingida por uma árvore. Em Santo Amaro da Imperatriz 
um homem foi atingido por fios de alta-tensão. Já em Tijucas ocorreu 
um óbito em uma estrutura colapsada e outra pessoa segue 
desaparecida. 

Em diversos pontos de Santa Catarina os ventos causam queda da 
energia elétrica, mas equipes da Celesc e de cooperativas regionais 
trabalham no restabelecimento da distribuição. No total 1.360.962 
unidades consumidoras foram afetadas. Os coordenadores da DCSC 
em conjunto com os coordenadores municipais de defesa civil 
permanecem em campo realizando o levantamento dos estragos.

A partir da tarde de hoje (30), existe a possibilidade de temporais 
isolados com chuva forte, raios, rajadas de ventos e eventual queda de 
granizo, na faixa centro-leste do estado. Com a chegada da noite a 
chuva se torna mais contínua. Os acumulados devem variar de 10 a 40 
mm, ao longo da madrugada a chuva perde a intensidade.

Jaborá: rajadas de vento provocaram destelhamento em diversas 
residências e pavilhões no município. Foi realizada a distribuição de 
lona para as residências atingidas.

Chapecó: rajadas de vento provocaram queda de uma árvore que 
atingiu uma pessoa que veio a óbito. A ocorrência foi registrada nas 
proximidades do aeroporto de Chapecó.

Ouro: rajadas de vento provocaram destelhamento em algumas 
residências. Foi realizada a distribuição de lonas para a população.

Joaçaba: fortes ventos provocaram destelhamento em residências. Foi 
realizada a distribuição de lonas para a população.

Lages: fortes ventos provocaram destelhamento em várias residências, 
queda de árvores, muros e marquises. Foi realizada a distribuição de 
lonas para a população.

Curitibanos: fortes ventos provocaram destelhamento em várias 
residências e causou queda de árvores. Foi realizada a distribuição de 
lonas para a população.

Campos Novos: fortes ventos provocaram destelhamento de 
residências. Foi realizada a distribuição de lonas para a população.

Capinzal: rajadas de vento provocaram destelhamento de 14 
residências e 03 escolas. Foi realizada a distribuição de lonas para a 
população.

Canoinhas: rajadas de vento acompanhadas de chuva e granizo 
provocaram destelhamento de residências e do Posto da Polícia 
Ambiental, e causou quedas de árvores e antenas de transmissão. Foi 
realizada a distribuição de lonas para a população.

Major Gercino:  fortes ventos provocaram destelhamento de residências 
e quedas de árvores.

Blumenau: fortes ventos provocaram destelhamento em residências, 
quedas de árvores

Guabiruba: fortes ventos provocaram destelhamento em residências, 
quedas de árvores e destelhamento de um posto de combustíveis.

Bom Jardim da Serra: fortes ventos provocaram destelhamento de 
residências, queda de árvores e postes de energia. Foi realizada a 
distribuição de lonas para a população.

Indaial: fortes ventos provocaram destelhamento em residências, 
quedas de árvores e postes. Parte do município ficou sem energia 
elétrica.

Apiúna: fortes ventos provocaram destelhamento em residências, 
quedas de árvores e postes. Parte do município permanece sem 
energia elétrica.

Caibi: vento forte com chuva, causando queda de árvores e alguns 
detalhamentos.

Guaramirim: bairros com ocorrências de detalhamento e queda de 
árvores e placas.

Corupá: bairros com ocorrências de detalhamento e queda de árvores e 
placas.

São José do Cerrito: fortes ventos provocaram destelhamento de 
residências, quedas de árvores e postes. Parte do município ficou sem 
energia elétrica.

Cerro Negro: fortes ventos provocaram destelhamento de residências, 
quedas de muros e postes. Parte do município ficou sem energia 
elétrica.

Palmitos: a forte tempestade provocou destelhamentos. Foi realizada a 
distribuição de lonas para a população.

Içara: rajadas de vento provocaram destelhamento em algumas 
residências, quedas de árvores e danos na rede elétrica.

Brusque: fortes ventos provocaram destelhamento em residências, 
quedas de árvores e postes. Boa parte do município sem energia 
elétrica.

Governador Celso Ramos: fortes ventos provocaram destelhamento em 
residências e queda de árvores.

Nova Trento: fortes ventos provocaram destelhamento em residências e 
queda de árvores.

Riqueza: chuvas com fortes ventos que ocasionaram o destelhamento 
de 70 residências. Foi realizada a distribuição de lonas para as famílias 
atingidas.

Florianópolis: fortes ventos provocaram destelhamento em residências e 
queda de árvores.

Canelinha: fortes ventos provocaram destelhamento em residências e 
queda de árvores

Imbituba: rajadas de vento provocaram destelhamento de uma 
residência.

Ascurra: foram registrados danos em toda cidade, casas destelhadas, 
queda de postes e árvores em residências e vias públicas, algumas 
casas precisaram ser interditadas devido a danos. Fonte: CEDEC/SC – 
Relatório de 30/06 – 17h11.

PARANÁ

Chuvas intensas com vendaval atingiram vários municípios, danificando 
residências e derrubando árvores e postes de energia. Danos em 
levantamento.

Ponta Grossa: 20 destelhamentos e 12 quedas de árvore. Algumas ruas 
com queda de iluminação.

Boa Vista da Aparecida: 12 casas destelhadas e 01 casa cedeu. Sem 
vítimas.

Guarapuava: aproximadamente 35 residências  em  atendimentos 
devido destelhamentos sendo atendidos  pela 1 SGB e  equipe da 
COMPDEC. Sendo realizado distribuição de lonas as famílias afetadas.  
08 quedas de árvores. Danos ainda em levantamento.

Cantagalo: cerca de 300 residências destelhadas, ainda em 
levantamento pela COMPDEC. Lonas sendo distribuídas.

Virmond: algumas residências destelhadas, famílias já atendidas por 
lonas pela COMPDEC. Quedas de árvores. Detalhes ainda em 
levantamento pela COMPDEC.

Laranjeiras do Sul: algumas quedas de árvores, uma delas sobre rede 
de alta tensão causando falta de energia para algumas regiões da 
cidade. Alguns  destelhamentos, sendo atendidos pela 3 SGB e 
COMPDEC. Queda de uma estrutura (forro) em uma edificação 
comercial. Ainda em levantamento de números precisos.

Candoi: 30 residências na área rural atingidas por destelhamento. 
Atendimentos sendo realizado pela equipe do pbc Candoi e Compdec 
na distribuição de lonas. Sem registros de vítimas, desabrigados ou 
desalojados até o momento.

Campo Mourão: 02 cortes de árvores sobre pista, 03 cortes repassados 
à Defesa Civil Municipal. Entrega de lona à 02 famílias. Sem 
necessidade de cadastrar FIDE.

Goioerê: 06 casas destelhadas, entrega de lona para diversas famílias.

Ubiratã: atendidas mais de 10 residências. Muitas árvores na rua e 
sobre residências e vários postes caídos. Parte do município sem 
energia. Apoio de lona deslocando de Maringá para Goioerê e de 
Campo Mourão para Ubiratã. Fonte: CEDEC/PR.

RIO GRANDE DO SUL

Cambará do Sul: vendaval na tarde de 30/06 destelhou casas e 
derrubou postes de energia e árvores. Até o momento, 65 pessoas 
foram afetadas e 02 famílias ficaram desalojadas (08 pessoas). Foram 
atingidas 28 casas, 1 escola, o conselho tutelar e 2 pousadas. Houve 
distribuição de lonas, cortes de árvores (desobstrução de vias), 
assistência social com kit roupa de cama e roupas.
Fonte: CREPDEC 9.

Nova Roma: deslizamento de terra na RS 448 que liga os municípios de 
Farroupilha a Nova Roma. Fonte: COMPDEC.  

Capão Bonito do Sul: tempestade com vendaval causou 
destelhamentos, árvores caídas e danificação na rede elétrica. Houve 
distribuição de lonas e telhas e retirada de árvores das vias públicas. 
Cerca de 100 famílias estão desalojadas.Fonte: COMPDEC.

Lagoa Vermelha: vendaval atingiu 55 residências e derrubou postes de 
energia. Houve distribuição de lonas e desobstrução de vias. Há 04 
pessoas desalojadas. Fonte: COMPDEC.

Vacaria: 130 residências atingidas (telhas arrancadas e casas 
parcialmente destruídas), árvores, postes e fios de energia elétrica 
rompidos. Houve distribuição de lonas e desobstrução de vias. Há 
aproximadamente 520 desalojados.

Iraí: vendaval causou destelhamento de residências. Está havendo 
distribuição de lonas e auxílio assistencial. Há registro de 04 pessoas 
feridas tentando colocar lonas de cima dos telhados. Aproximadamente 
1.000 pessoas (250 famílias) afetadas. Fonte: CEDEC/RS.
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