
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 

FENÔMENO DATA CAUSA 
REGIÃO 

ESTADO 
IMPACTO 

PREV. 

PROB. 

Chuva forte 2 

Divergência em 

altitude, 

termodinâmica 

AM 

Chuva forte causa alagamentos em vários 

pontos de Manaus. No Centro, veículos 

trafegavam com dificuldade e nível da água 

subiu rapidamente. No bairro Nova Floresta, 

água formou enxurrada. Fonte: G1. 

- 

Chuva forte 4, 5 
Convergência em 

baixos níveis 
AL 

Na madrugada desta quarta-feira (04/08), 

uma chuva forte derrubou uma grande 

árvore na Rua Senador Bernardo Sobrinho, 

no bairro do Poço, em Maceió. Apesar do 

susto, ninguém ficou ferido. Fonte: 

GazetaWeb. 

 

Chuva forte em Maceió deixa ruas e 

avenidas alagadas (05/08). Água acumula 

em ruas de vários bairros da capital. Fonte: 

G1. 

 

Chove em menos de uma semana o previsto 

para todo o mês de agosto em Maceió. 

Pluviômetro instalado na Chã da Jaqueira 

mediu 227 mm, quando eram esperados 201 

mm até o final do mês. Fonte: G1. 

 

No bairro Feitosa, uma barreira deslizou e 

atingiu o muro de duas residências que 

desabou sobre outros dois imóveis. Dua 

pessoas ficaram desabrigadas e uma 

desalojada.  

Acumulados 

Chuva forte 9, 10 
Convergência em 

baixos níveis 
PE 

Chuvas fortes que atingiram o Grande 

Recife desde a segunda-feira (9) deixam 

ruas alagadas, derrubam árvores e fazem 

trecho de pista de rodovia ceder no Grande 

Recife. Em Olinda, moradores que residem 

perto do Canal do Fragoso enfrentaram 

transtornos. Recife, Jaboatão dos 

Guararapes e Cabo de Santo Agostinho 

tiveram deslizamentos de barreiras. Fonte: 

G1. 

 

Chuvas intensas atingem várias localidades 

da Região Metropolitana do Recife e da 

Zona da Mata Sul e Norte do estado. De 

acordo com a Central de Operações, 3 

municípios reportaram ocorrências até o 

momento. Ao todo, 9 pessoas ficaram 

desalojadas e 3 feridas. A previsão é de 

continuidade das chuvas com intensidade 

moderada à forte ao longo do dia. 

Ocorrências registradas por município: 

Cabo de Santo Agostinho: 4 deslizamentos 

de terra. Ipojuca: 1 deslizamento de terra 

que atingiu 2 residências, deixando 9 

pessoas desalojadas. Recife: 1 deslizamento 

de terra que atingiu 6 residências, ferindo 3 

pessoas. Fonte: CODECIPE. 

Acumulados 

Vento forte 11 
Pré-frontal e 

cavado de onda 
RJ 

Segundo o Alerta Rio, houve registro de 

rajada de vento forte na estação Forte de 
- 



curta em níveis 

médios 

Copacabana (59,0km/h) e na estação 

Vidigal (57,5 km/h). Também teve rajada de 

vento moderado na estação Marambaia 

(40,7 km/h). 

Chuva forte, 

granizo 
16 

Divergência em 

altitude, cavado 

em níveis médios 

PR 

Temporal com granizo atinge Curitiba e 

região, e ruas ficam cobertas de gelo; 

Campo Largo e Balsa Nova, na Região 

Metropolitana, foram alguns dos lugares 

mais afetados pela chuva. Fonte: G1. 

Chuva 

Intensa, 

Acumulados 

Chuva forte, 

granizo, vento 

forte 

16 

Divergência em 

altitude, cavado 

em níveis altos, 

médios e baixos 

SP 

Santo Antonio do Pinhal registrou chuva de 

granizo; vento levou telhado em Cunha. 

Fonte: G1. 

 

Relatos de granizo em: Barra Mansa, Barra 

do Piraí, Resende, Volta Redonda, Rio 

Claro no RJ. Em MG também teve relatos 

de granizo. em Juiz de Fora, Lima Duarte, 

Dores de Campos e Bom Jardim de MG. 

Tempo 

Severo, Chuva 

Intensa e 

Acumulados 

Granizo 17 

Jato de baixo 

níveis, cavado em 

500 hPa e 

divergência em 

altitude 

RS 

Na noite do dia 17 houve queda de granizo 

no Balneário Cassino de Rio Grande-RS. 

Fonte: relato em comunicação pessoal. 

Tempo Severo 

Chuva intensa, 

granizo e vento 
18 

Frente quente, 

JBN, cavado em 

níveis médios e 

divergência em 

altitude 

RS 

Nesta madrugada e início da manhã desta 

quarta-feira (18) vários municípios 

reportaram chuvas intensas, queda de 

granizo e rajadas de vento de até 65km/h 

foram registradas em Bento Gonçalves e 

Canela. Dentre os municípios que 

registraram os eventos mencionados estão 

Pelotas, Arambaré, Amaral Ferrador, Arroio 

Grande, Arroio do Padre, Capão do Leão, 

Camaquã, Herval, Morro Redondo, Santana 

da Boa Vista, São José do Norte, Turuçu. 

Tempo Severo 

(nível 1) e 

Chuva Intensa 

(nível 0) 

Chuva forte, 

temporal 
21 

Divergência em 

altitude, 

termodinâmica 

AM 

O naufrágio de uma canoa de porte médio 

resultou na morte de duas crianças de 1 ano, 

neste sábado (21), próximo a cidade de 

Alvarães, no interior do Amazonas. O 

acidente aconteceu no Rio Japurá durante 

uma tempestade. Fonte: TeféNews. 

- 

Chuva forte, 

temporal, 

granizo 

22 

Divergência em 

altitude, 

termodinâmica 

AM 

Um temporal com queda de granizo, 

registrado entre às 15h30 até por volta de 

17h45, atingiu o município de Envira 

causando estragos. Foram afetados 

diretamente 04 bairros: Portelinha II, o mais 

afetado, Nova Esperança, Concórdia e 

Várzea. Nos 04 bairros constatou-se que 41 

residências foram atingidas, destas 05 foram 

totalmente destruídas, as demais tiveram 

danos parciais e apresentam risco de 

desabamento. 

- 

Chuva forte 24 Termdinâmica PA 

A chuva forte na tarde do dia 24 provocou 

alagamentos e transbordamentos de 

córregos em Belém-PA. Fonte: g1 

Chuva intensa 

Chuva forte  25, 26 
Frente 

estacionária 
RS 

A chuva de 113 mm em 48h provocou 

alagamentos em Porto Alegre-RS, e 

representa 96% da climatologia de chuva 

para agosto. Fonte Bom dia Rio Grande 

Tempo 

Severo, Chuva 

Intensa e 

Acumulados 



Chuva forte 30 

Divergência em 

altitude, 

termodinâmica 

AM 

A forte chuva que atingiu Manaus provocou 

vários pontos de alagamentos pela cidade no 

início da tarde desta segunda-feira (30). Até 

às 15h, a Defesa Civil de Manaus registrou 

seis ocorrências da chuva. Houve 

desabamento de casas de madeira na 

Comunidade da Sharp, e desabamento de 

muro no Distrito Industrial 1. Além disso, 

uma erosão foi registrada no bairro Nova 

Cidade. Alagamentos foram registrados pela 

Defesa Civil no conjunto Jardim Mauá, no 

bairro Santa Etelvina e no conjunto 

Presidente Vargas. Fonte: G1. 

 

Em decorrência da chuva, que atingiu a 

cidade de Manaus nesta segunda-feira 

(30/08), ocorreram desabamentos de casas 

de madeiras, desabamentos de muros, 

erosões, alagamentos de residências. O Rio 

Negro atingiu a cota de 52,2 mm nas últimas 

24 horas. 

 

Canutama - Em virtude da chuva forte, com 

rajadas de vento, os pilares do porto do 

município cederam. A estrutura precisou ser 

interditada para reparos. 

Chuva 

Intensa, 

Acumulados 

(Manaus) 

Chuva forte, 

vento forte 
30, 31 

Divergência em 

altitude, cavado 

em médios e altos 

níveis, 

escoamento 

convergente em 

baixos níveis 

SP 

São Sebastião: por volta das 12h de 

30/08/2021, em decorrência do acumulado 

de chuvas, houve um deslizamento de terra 

no bairro Itatinga, atingindo 01 moradia que 

foi preventivamente interditada para 

retirada da terra que se depositou na parede 

da residência. O deslizamento deixou 05 

pessoas desabrigadas. 

 

Ilha Bela: por volta das 00h30 de 

31/08/2021, houve um deslizamento de terra 

no bairro Itaguassu, atingindo 01 moradia. 

O imóvel teve sua interdição total 

preventiva, 07 pessoas ficaram desalojadas 

e foram encaminhadas para casa de 

parentes. 

Acumulados 

Chuva forte, 

vento forte 
31 

Divergência em 

altitude, cavado 

em médios e altos 

níveis, 

escoamento 

convergente em 

baixos níveis 

ES 

Fortes chuvas e ventania que atingiram a 

Serra ocasionaram em prejuízos durante a 

noite de segunda-feira (31). Em Praia de 

Carapebus, uma casa desabou e três 

moradores - um adulto e duas crianças - 

ficaram feridos. A Defesa Civil Municipal 

também registrou outras ocorrências na 

cidade. Já na região de Serra Dourada, a 

forte ventania acabou arrancando o telhado 

de uma casa, e não teve feridos. Fonte: 

Tempo Novo. 

Chuva 

Intensa, 

Acumulados 

 


