
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 

FENÔMENO DATA CAUSA 
REGIÃO 

ESTADO 
IMPACTO AVISO  

Chuva forte, vento forte, 
granizo 

01 
Cavado em médios 

níveis e 
termodinâmica 

MG 

Tempestade com ventos fortes e granizo causa estragos em Campos Altos Casas 
foram destelhadas, árvores derrubadas e algumas ruas pareciam 
pequenos rios. A chuva começou por volta das 16h10 e durou 
aproximadamente 30 minutos. A tempestade chegou à cidade com fortes 
ventos e em alguns pontos caiu granizo. Fonte: tvkz.com.br 

EA 

Chuva forte, vento forte, 
granizo 

02, 03, 04 
Cavado em baixos e 
médios níveis, JBN, 

difluência em altitude 
SC, RS 

Um temporal, na tarde deste sábado, 2, com granizo e ventos fortes, 
atingiu a cidade de Videira-SC. Uma garagem de ônibus, próximo ao 
cemitério municipal, foi parar no meio da rua. Fonte: noticiahoje.net. No 
dia 03, Forte chuva alaga ruas em cidades do Norte de Santa Catarina.  
Acumulado de precipitação no dia 04: Soledade/RS: 103,0 mm; 
Alegrete/RS: 64,0 mm. 

EA 

Chuva forte, vento forte, 
granizo 

05 
Cavado em baixos, 

frente fria e 
difluência em altitude 

SC 

Uma chuva rápida acompanha de granizo e ventos fortes deixou estragos 
na cidade de Santa Mariana, a cerca de 80 km de Londrina, no fim da 
manhã desta terça-feira (5). Ninguém ficou ferido, mas houve danos 
materiais de grande monta em casas e comércios. Postes foram 
derrubados e um deles caiu sobre o telhado de uma casa. Uma árvore foi 
arrancada pela raiz e destruiu um muro. Parte da cidade está sem energia 
elétrica por causa dos postes derrubados.  Segundo a assessoria de 
imprensa da Copel, 814 domicílios estão sem luz no momento da 
publicação desta matéria. A chuva causou danos à rede elétrica também 
nas cidades vizinhas de Leópolis e Sertaneja. Em menor proporção, 
também há ocorrências em Rancho Alegre e Uraí, na mesma região. Em 
Santa Mariana, o serviço de telefonia das principais operadores privadas 
também ficou prejudicado. Moradores e funcionários da prefeitura 
trabalham na limpeza das vias e no reparo dos imóveis.  Fonte: 
tarobanews.com 

EA 

Chuva forte, vento forte 05 
Cavado em baixos 

níveis, JBN, difluência 
em altitude 

SP 
Mulher morre eletrocutada durante chuva em São Paulo. Fio se soltou de 
poste e atingiu a vítima no Capão Redondo, na Zona Sul da cidade. Fonte: 
G1. 

AME 

Chuva forte, vento forte, 
granizo 

06, 07, 08 

Escoamento de 
noroeste, 

termodinâmica, 
difluência em altitude 

GO, SP, RJ 

Chuva de granizo surpreende rio-verdenses. Na tarde desta quarta-feira 
(06), os moradores de alguns bairros de  Rio Verde foram surpreendidos 
com chuva de granizo. É importante lembrar que as previsões para o 
estado de Goiás previam tempestades no  Centro, Leste, Sul, Norte e 
Noroeste Goiano, além de regiões de outros estados. Essas chuvas 
estavam previstas de segunda-feira (04), até hoje (06). Com o calor do 
início da manhã, não era de se imaginar que a chuva chegaria ainda mais 
com granizo. Fonte: jornalsomos.com.br 
Granizo foi registrado em pontos de SP, como São joão da boa Vista. 
Acumulado no dia 08: Passos/MG: 75,0 mm; Campina Verde/MG: 58,0 

mm; Campos dos Goytacazes/RJ: 54,0 mm; 

EA 

Chuva forte e vendaval 09 
Convergência de 

umidade e difluência 
em altitude 

Sudeste 

Chuva e ventania deixam casas destelhadas em Barbacena. 
Fonte:g1.globo.com;  

Chuva intensa atinge Nova Friburgo. Fonte:RJINTER 
 

EA 

Chuva forte 10 
Cavado e 

convergência de 
umidade 

SC 

Bastaram 20 minutos de chuva torrencial para causar problemas de 

alagamentos em Lages. O temporal se iniciou por volta das 19h10, com 

fortes chuvas e descargas elétricas. O nível do Rio Carahá, que corta 

vários bairros de Lages subiu rapidamente. Fonte: https://clmais.com.br/ 

EA 

Chuva forte 11 Frente fria RJ 

     Chuva forte causa transtornos e Rio entra em estágio de atenção 
Defesa Civil registrou quatro deslizamentos, sem vítimas. Avenida 
Niemeyer foi totalmente fechada. Pela manhã, houve chuva muito forte. 
Fonte:g1.globo.com    

 

EA 

Chuva forte e vendaval 11 
Pré-frontal e 

convergência de 
umidade 

ES 
     Temporal causa transtornos e provoca estragos em Alegre-ES. 

Fonte:folhavitoria.com.br 
EA 

Chuva intensa 13 
Convergência de 

umidade, anticiclone 
pós-frontal 

ES 

Chuva provoca alagamentos na Grande Vitória nesta quarta-feira. 

EA 

https://g1.globo.com/busca/click?q=chuva&p=4&r=1573360521199&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8073974%2F&syn=False&key=a108801475154b93ab17942670539a25
https://g1.globo.com/busca/click?q=chuva&p=4&r=1573360521199&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8073974%2F&syn=False&key=a108801475154b93ab17942670539a25
https://g1.globo.com/busca/click?q=chuva&p=4&r=1573360521199&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8073974%2F&syn=False&key=a108801475154b93ab17942670539a25
https://clmais.com.br/


Fonte:folhavitoria.com.br 

 

Chuva intensa, rajadas de 
vento 

14 
Convergência de 
umidade, Frente 

Estacionária, Cavado 
ES, AC, SP 

Mãe e filho são resgatados com vida e pai morre soterrado após 
deslizamento no ES. Vitória tem 25 áreas de risco e registra dobro de 
chuva esperada para o mês em 24 h Nas últimas 24 horas, foi registrado 
245 milímetros de chuva no município, o dobro do esperado para o 
período. Dezessete pessoas estão desalojadas na capital. O rio que corta 
o município de Fundão, no Espírito Santo, transbordou e deixou uma 
ponte submersa, nesta quinta-feira (14), depois que chuvas intensas 
estão atingindo o estado. Uma chuva forte que atingiu o município de 
Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no fim da manhã desta quinta-feira 
(14), causou transtornos aos moradores que tiveram casas alagadas. 
Chuva e vento forte derrubam pelo menos quatro árvores em Sorocaba. 

EA 

Vendaval 14 Linha de instabilidade SP 

O temporal da noite desta quinta-feira (14) e madrugada de sexta (15) 
teve ventos de até 97,5 km/h em Campinas (SP) e provocou 42 quedas de 
árvores. Não há informações de feridos, segundo a Defesa Civil. A 
velocidade do vento foi medida pelo Cepagri da Unicamp. Fonte: g1.com; 
A forte ventania também é a causa mais provável da queda de passarela 
provisória na Marginal Tietê em São Paulo-SP. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos chegaram a 81 km/h e 
chovia no momento do acidente. Fonte: g1.globo.com  

EA 

Chuva excessiva 
13,14,15,1

6 

Frente Fria; 
Circulação pós-
frontal; ZCAS 

ES 

Chuva no ES deixou 664 pessoas fora de casa em 10 cidades. Segundo a 

Defesa Civil, 354 estão desalojados e 310 desabrigados. Os desabamentos 

e alagamentos deixaram dois mortos e 12 feridos no estado. Na BR-262 

na quinta-feira (15/11) mais de 50 barreiras deslizaram e bloquearam a 

pista. 

EA 

Chuva Intensa 16,17 
Divergência em 

altitude, 
termodinâmica 

PA 

Em razão das fortes chuvas que caíram no município de Monte Alegre, 

oeste do Pará, na noite de sábado (16) e madrugada de domingo (17) a 

Prefeitura local pode decretar situação de emergência em razão dos 

estragos nos bairros Planalto, Pajuçara e Surubeju. Cinco casas foram 

destruídas, 12 famílias ficaram desalojas e duas famílias desabrigadas. 

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil de Monte Alegre, 

Leomar Araújo, choveu 240mm em apenas quatro horas, o volume de 

água ficou acima do previsto para o mês inteiro, e deixou um rastro de 

destruição na periferia, principalmente nas áreas consideradas de risco, 

onde o solo arenoso favorece a erosão. Fonte: g1.globo.com 

EA 

Chuva intensa 18 
Cavado, convergência 

de umidade. 
MG 

Uma forte chuva causou pontos de alagamento em Santa Rita do Sapucaí 

(MG) na tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Defesa Civil, 70% da 

área urbana foi alagada. Moradores registraram alagamentos no Centro 

da cidade, onde uma caçamba chegou a ser arrastada. Também houve 

pontos nos bairro Juquita e Maristela, onde além de inundação houve 

enxurrada forte. Ainda conforme a Defesa Civil, choveu cerca de 40 

milímetros em 20 minutos. Fonte: g1.globo.com 

EA 

Chuva intensa, vento forte 
e granizo 

21 
Cavado, VCAN, 
termodinâmica 

SP, PA, RS, MG 

Chuva forte e ventania causa estragos em cidades da região noroeste 
paulista 
Poste de iluminação pública caiu e casas ficaram destelhadas em 
Riolândia (SP). Chuva forte deixa vários pontos de alagamento em Belém-
PA. Santa Maria-RS tem chuva rápida com vento forte e granizo. Chuva 
de Granizo e vento forte em Três lagos - MG 

EA (menos RS) 

Chuva intensa, vento forte 
e granizo 

22 

Cavado, VCAN, 
convergência de 

umidade e 
termodinâmica 

MS, ES e SP 

Chuva forte, acompanhada de ventos fortes e granizo, atingiu alguns 
pontos de Ponta Porã-MS na metade da manhã desta sexta-feira.  
Chuva forte deixa vários pontos de alagamento na Grande Vitória-ES. Em 
SP, na tarde desta sexta-feira, houve alagamento nas zonas sul, sudeste, 
leste e marginal Pinheiros devido às fortes chuvas. Em algumas regiões, 
como Tatuapé a Aricanduva, houve precipitação de granizo. No Itaim 
Paulista, há ruas alagadas. Na zona oeste de São Paulo também está 
sendo registrada chuva forte. Nos Jardins, há registro de queda de 
árvore. Segundo o Corpo de Bombeiros, já São 17 árvores caídas na 
Capital. 

EA (menos MS) 

Chuva intensa e vento forte 23 
Frente Fria, Cavado, 

convergência de 
SP, MG e ES 

A chuva voltou a cair no Estado no início da noite deste sábado (23). 
Em Anchieta e Guarapari, o temporal caiu forte. Já em Cachoeiro de 

EA 



umidade e 
termodinâmica 

Itapemirim a chuva  forte deixou algumas ruas alagadas. E o tempo ruim 
já chegou na Grande Vitória. Nos municípios de Cariacica, Vila 
Velha, Viana e Vitória já chove forte em alguns bairros. O telhado de 
uma casa em Guarapari caiu e a família escapou por um triz. Duas 
mulheres e duas crianças, um bebê de 15 dias e outra de 5 anos, estavam 
no local quando o teto desabou. Tudo aconteceu no final da tarde deste 
sábado (23), na região de Itaúnas na Cidade Caúde, após um temporal 
atingir a cidade.  A chuva forte que atingiu Itu (SP) no fim da tarde deste 
sábado (23) causou transtornos aos moradores em diversos pontos da 
cidade. O Córrego Taboão transbordou e invadiu a Avenida Octaviano 
Pereira, a marginal, alagando três pontos, entre eles o cruzamento da 
Avenida Antonio Gazzola. Chuva em BH: rajadas de vento e raios 
transformam dia em noite na capital mineira. 

Chuva intensa, vento forte 
e granizo 

24 

Frente Fria, Cavado, 
convergência de 

umidade e 
termodinâmica 

BA 

Chuva forte, fortes rajadas de vento e granizo nas cidades de Manoel 
Vitorino, Ibirataia, Ipiaú, Japorim e Nilo Peçanha na Bahia, foram 
registradas também quedas de árvores, destelhamentos, queda de muros 
e interrupção de energia 
Rajadas de vento fortes na Cidade de Vitória da Conquista-BA. 

EA 

Chuva intensa 25 
Frente Fria, Cavado, 

convergência de 
umidade 

BA 

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 52 ocorrências na 
cidade por causa da chuva que atingiu a capital baiana. Até por volta das 
22h, o órgão tinha registrado seis deslizamentos, quatro deles na região 
do subúrbio ferroviário, dois em Cajazeiras e um em Pau da Lima. Não há 
registro de feridos. Segundo a Codesal, também foram registradas uma 
queda de árvore, no bairro da Barra. Dois alagamentos de imóvel, 17 
ameaças de desabamento, 17 ameaças de deslizamento, duas árvores 
ameaçando cair, três infiltrações, uma avaliação de imóvel alagado e três 
orientações técnicas. 

EA 

Chuva intensa 26 
Frente Fria, Cavado, 

convergência de 
umidade 

BA 

Durante o forte temporal que atinge Salvador nesta terça-feira (26), o 
muro de um prédio de classe média desabou levando abaixo parte do 
estacionamento, que fica no bairro do Imbuí. Fonte: Notícias R7. 
 
A chuva intensa que atinge Salvador nesta terça-feira, 26, provocou a 
interrupção da Linha 2 do sistema metroviário da cidade. Fonte: UOL. 
 
As fortes chuvas que atingem Salvador desde ontem causaram 
alagamentos em algumas das principais vias da cidade nesta manhã. De 
acordo com a prefeitura, choveu 170 mm nas últimas três horas, o 
esperado para todo o mês de novembro. Segundo a Defesa Civil de 
Salvador (Codesal), 128 ocorrências haviam sido registradas até às 11h: 
foram oito alagamentos de área, 42 alagamentos de imóveis, sete 
ameaças de desabamento, 13 ameaças de deslizamento, duas árvores 
caídas, três desabamentos de imóveis, sete deslizamentos de muro, 
quatro desabamentos parciais, 40 deslizamentos de terra, um 
destelhamento de imóvel e uma infiltração. Fonte: UOL. 

EA 

Chuva intensa e vento forte 27 
JBN, cavado em 
médios níveis, 
termodinâmica 

SP 

A passagem de uma frente fria na cidade de São Paulo na tarde desta 
quarta-feira (27) deixou uma criança ferida por desabamento, trouxe 
fortes chuvas, alagamentos e causou dezenas de quedas de árvores. 
Fonte: G1. 
 
Uma chuva forte atingiu Sorocaba (SP) e região na tarde desta quarta-
feira (27), causando estragos em vários pontos das cidades. Fonte: G1. 
 
Vendaval de 40 minutos destruiu feira livre da avenida Bandeirantes, 
além de provocar outros danos. Fonte: Jornal Cruzeiro. 

EA 

Chuva intensa e vento forte 30 
JBN, cavado em 

médios e altos níveis, 
termodinâmica 

DF, SP 

Chuva forte causa transtorno na região central de Brasília, árvores e 
alagamentos modificaram a paisagem da zona central. 
As chuvas que atingiram Campinas-SP, na noite deste sábado (30), 
causaram diversos pontos de alagamento no Centro e no entorno. O 
forte temporal derrubou árvores e provocou alagamentos na região de 
Piracicaba (SP). 

EA 

Granizo 30 Cavado SC 

Uma forte precipitação de granizo na tarde do sábado (30/11) destruiu 
lavoras de fumo no oeste do estado de SC. Na região de serra do sudeste 
de SC o granizo que caiu na noite de sábado (30/11) foi responsável por 
destruir pomares de maça. Fonte: saojoaquimonline; 

EA 

 


