
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 

FENÔMENO DATA CAUSA 
REGIÃO 

ESTADO 
IMPACTO AVISO  

Chuva forte, vento forte 
e granizo 

01 e 02, 
03 

Cavado, 
proximidade de 

frente fria; 
escoamento baixos 
níveis, cavado em 

altitude. 

RS 

A noite desta terça-feira (1º) foi marcada por temporal e queda de 
granizo em alguns municípios gaúchos, especialmente na região sul 
do Estado. Em Arroio Grande, moradores relataram que as pedras de 
gelo caíram com mais intensidade, por volta das 23h. Segundo a 
Coordenação Regional da Defesa Civil, 80 casas foram atingidas na 
cidade e três famílias estão desalojadas no município. A prefeitura 
fará um novo levantamento ao longo da tarde. Os efeitos do temporal 
também afetam a distribuição de energia elétrica na região. Em 
Arroio Grande, 3 mil clientes estão sem luz, mesmo número de 
pessoas afetadas em Herval e em Canguçu. Já em Pelotas, são 6 mil 
clientes desabastecidos. Fonte: gauchazh 
 
Em São Borja, na Fronteira Oeste, o vento chegou a 102,6 km/h 
durante a madrugada. Previsão é de que chova em todo o estado 
nesta quarta-feira. Algumas cidades do Rio Grande do Sul 
registraram queda de granizo, rajadas fortes de vento e chuva 
intensa na madrugada desta quarta-feira (2). Em São Borja, na 
Fronteira Oeste, o vento chegou a 102,6 km/h. Segundo a Somar 
Meteorologia, na madrugada, a chuva forte ocorreu, 
principalmente, na Região Sul do estado. Em Arroio Grande 
houve registros de granizo. Fonte: G1 

 
Acumulado de chuva no dia 03: São Luiz Gonzaga/RS: 32,0 mm; 

EA 
 

Chuva forte 03 VCAN SE, BA 
Acumulado de chuva no dia 03: Aracaju/SE: 73,0 mm; 
Valença/BA: 42,0 mm; 

EA 

Chuva forte 04 VCAN ES Acumulado de chuva: 85 mm em São Mateus-ES. EA 

Vendaval 05 

Escoamento em 
baixos níveis, 

frente fria, cavado 
em altitude. 

RS 
Mais de 40 casas foram danificadas após um forte vendaval 
atingir o bairro de Botucaraí, no município de Soledade, na região 
Norte do Estado, na madrugada deste sábado, 5. Fonte: O Diário. 

EA 

Chuva  06, 07 
Sistema frontal, 

cavado. 
SP, RJ 

Acumulado de chuvano dia 06: Pradópolis/SP: 56,0 mm; 
Acumulado de chuvano dia 07: Iguape/SP: 34,0 mm; 
Itatiaia/RJ: 34,0 mm; 
Bertioga/SP: 33,0 mm; 

EA 

Chuva e vento forte 10 Termodinâmica MT 

Um forte temporal atingiu a cidade de Lucas do Rio Verde (354 
km ao norte de Cuiabá) nesta quinta-feira (10) e causou prejuízos 
à população. Há relatos de que ao menos duas pessoas tenham 
ficado feridas com a tempestade. Além dos ventos, choveu 
granizo. 

Não 

Chuva e vento forte 11 
Cavado e 

termodinâmica 
PI 

Forte chuva com ventania provoca queda de estruturas em 
Teresina_PI. 

Não 

Granizo 13 
Cavado e 

termodinâmica 
SP 

Relato de queda de granizo em Ibitinga_SP na tarde desse 
domingo. F: Def. Civil de Itápolis_SP. 

EA 

Granizo, vendaval e 
chuva forte 

13 e 14 SC, RS  

O temporal no domingo (13) causou estragos em cidades do 
Oeste, Serra e Sul catarinense. Foram registradas queda de 
granizo e fortes rajadas de vento pontuais. Também houve 
destelhamento de casas e quedas de árvores, segundo informou 
a Defesa Civil e os bombeiros. Ninguém ficou ferido. Segundo a 
Epagri/Ciram,as estações meteorológicas localizadas em Campo 
Belo do Sul, na Serra catarinense, as rajadas de vento atingiram 
até 85 km/h, em Siderópolis, no Sul catarinense, de 72 km/h e 
São Miguel do Oeste de 62 km/h. F: G1 
 
Pelo menos sete municípios tiveram queda de granizo no 
domingo (13). Em Doutor Maurício Cardoso, na Região Noroeste, 
40 residências tiveram estragos por conta do mau tempo. Em 
Candelária, no Vale do Rio Pardo, algumas localidades tiveram 
queda de granizo por volta das 14h30 de domingo. De acordo 
com a Defesa Civil Municipal, o fenômeno durou pouco tempo e, 

EA 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/chuva-no-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/chuva-no-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/sul-do-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/sul-do-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/energia/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/campo-belo-do-sul/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/campo-belo-do-sul/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sideropolis/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sao-miguel-do-oeste/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sao-miguel-do-oeste/


até por volta de 8h30 desta segunda-feira (14), apenas uma 
família havia comunicado prejuízo. "Ontem caiu granizo em 
algumas localidades, poucas pedras, mas de tamanho grande, 
tamanho de um ovo de galinha. Dano por enquanto de uma casa, 
na localidade de Sanga Funda. Danificou todo o telhado, mas já 
foi colocada uma lona", relatou o coordenador da Defesa Civil da 
cidade, Alcione Silva de Castro. Em Santa Maria, na Região 
Central, um morador registrou o fenômeno no bairro Lorenzi, no 
fim da tarde de domingo. 
 
Cidades com queda de granizo: Caxias do Sul Farroupilha 
Garibaldi Santa Maria Candelária Novo Cabrais Três Cachoeiras. 
Granizo também em Vacaria. Em Vacaria, nos Campos de Cima 
da Serra, depois de os termômetros alcançarem os 32,7°C, a 
chuva chegou em forma de temporal. De acordo com a Defesa 
Civil, em algumas localidades, teve queda de granizo, mas não 
houve relatos de estragos em residências por conta do mau 
tempo. 
 
Danos em 40 casas no Noroeste: O vento forte e a chuva 
deixaram prejuízos em Doutor Maurício Cardoso, na Região 
Noroeste. De acordo com a Defesa Civil, 40 casas foram atingidas 
no domingo, por volta das 16h. A maior parte fica em localidades 
do interior. Foram casos pontuais, com telhados quebrados. 
Nenhum morador precisou sair de casa. De acordo com a Defesa 
Civil, a situação está controlada e as famílias atingidas estão 
recebendo ajuda. Houve queda de granizo em uma localidade no 
interior de Crissiumal, mas, segundo a prefeitura, sem registro de 
danos. F: G1 
 

Tempestade 
16, 17, 

18 

Jatos em baixo e 
altos níveis. 

Defluência. Área 
de baixa pressão. 

RS, SC, PR 

Acumulado de chuvano dia 16: Quaraí/RS: 55,0 mm;  
muitos raios. Acumulado de chuvano dia 17: Bagé/RS: 61,0 mm; 
Uruguaiana/RS: 54,0 mm; Acumulado de chuvano dia 18: 
Morretes/PR: 49,0 mm;  

EA 

Tempestade 19 Termodinâmica e   
Chuva de uma hora e meia derruba 31 árvores e arrasta 
motociclista na capital de MS. 

EA 

Acumulado de chuva 21 
Termodinâmicae, 

jato de baixo 
níveis,  

PR, MT, SP, 
TO, RO 

Acumulado de chuvano dia 21: Diamante do Norte/PR: 72,0 mm; 
Rondonópolis/MT: 121,0 mm; Votuporanga/SP: 52,0 mm; 
Gurupi/TO: 53,0 mm; Cacoal/RO: 50,0 mm; 

EA 

Acumulado de chuva 22 
Termodinâmica 
divergência em 

altitude 

PA, MA, PI, 
TO, GO 

acumulados pontuais entre 50mm e 80mm em algumas cidades 
desses estados 

EA 

Granizo, vendaval 23 
Cavado baixos 
médios níveis e 
termodinamica 

DF, MG 
Granizo reportado principalmente, dentre outros, no DF e em 
Pouso Alegre/MG 

Parte EA 

Granizo, vendaval 24 
Cavado baixos 
médios níveis e 
termodinamica 

SC, SP, MG 
Granizo reportado principalmente, dentre outros, em parte de SC, 
em São José dos Campos/SP e em Santa Rita do Sapucaí/MG 

Parte EA 

Granizo 25 
Cavado baixos 
médios níveis e 
termodinamica 

SC, SP, MG, RJ 
granizo reportado principalmente, dentre outros,  em 
Blumenal/SC,Cachoeira Paulista/SP, Belo Horizonte, contagem, 
Juiz de Fora em MG, Baixada Fluminense e serra do RJ 

Parte EA 

Chuva forte, vento forte 
e granizo 

26 
Cavado baixos 
médios níveis e 
termodinamica 

MG, MS, ES, 
PR 

Chuva forte e ventos de mais de 100 km/h provocam estragos 
em Belo Horizonte. Chuva forte e granizo causam alagamentos e 
estragos, em Guarapuava-PR.  Campo Grande - MS tem 
temporal com chuva de granizo Queda de árvore foi registrada 
devido a vendaval. Chuva de granizo atinge várias cidades no ES 
( em cidades da Região Serrana e também no Sul do Estado). 

EA 

Chuva forte, vento forte 
e granizo 

27 
Cavado baixos 
médios níveis e 
termodinamica 

GO,MG,RS,SC
,PR 

Temporal com ventos e granizo provoca estragos e deixa 
moradores de Bonsucesso /MG sem energia.Algumas árvores 
caíram sobre carros que estavam estacionados. 
Temporal causa destelhamentos e queda de árvores em Porto 
União/SC.Telhado de uma casa desabou em Porto União com o 
temporal deste domingo/Divulgação/Bombeiros de Porto União 

EA 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/10/13/depois-do-calorao-chuva-chega-ao-rio-grande-do-sul-com-alerta-de-temporal-e-granizo.ghtml


Chuva forte e granizo causam estragos em Caldas Novas/GO  
neste domingo (27) 
Temporal causa estragos em várias cidades do Sudoeste do PR 
Temporal destelha casas e escolas em Alegrete e causa 
alagamentos em São Leopoldo/RS . Em Agudo, vento danificou 
estruturas montadas para uma feira 

Chuva forte, vento forte 
e granizo 

28 
Cavado baixos 
médios níveis 

PR 
Granizo, chuva forte e vento forte atingirão Paranavaí-PR na 
manhã do dia 28/10. Também Campo Mourão e Maringá tiveram 
prejuízos com a tempestade. FONTE: G1 

EA/AME 

Chuva forte, vento forte 29 
Cavado baixos 
médios níveis 

RS, PR 

Chuva forte com vento forte em Pelotas - RS, Morro Redondo - 
RS, Dom Pedrito RS, Londrina-PR, Francisco Beltrão-PR. Fonte G1. 
 
A chuva e rajadas de vento que chegaram a 145 km/h, 
registradas nesta terça-feira, atingiram 1.220 residências no Rio 
Grande do Sul. Os dados constam no último relatório da Defesa 
Civil divulgado no final da tarde desta terça. Conforme o último 
levantamento da CEEE, divulgado às 18h desta terça, a falta de 
luz atinge 97,6 mil residências do Estado. A Região Metropolitana 
(Viamão, Alvorada e Arroio dos Ratos) registra o maior número 
com 35 mil pontos sem energia. A região da Campanha (Pedrito e 
Bagé) são ao todo 20 mil sem luz. O mesmo número de 
residências sem luz está localizada na região Centro Sul, na 
cidade de Costa Doce. Já o Litoral Norte tem 12,5 mil pontos sem 
energia até o momento. A região Sul (Pelotas e Canguçu) tem o 
menor número de locais afetados com 2,6 mil pontos sem luz. 
Fonte: Correio do Povo. 

EA 

Chuva forte, vento forte 
e granizo 

30 
JBN, cavado em 
baixos e médios 

níveis 
RS, SC 

5.984 pessoas afetadas pelos temporais registrados desde a 
madrugada dessa terça-feira no Rio Grande do Sul. Conforme 
atualização da Defesa Civil Estadual, divulgada no fim da tarde 
desta quarta-feira, 13 municípios informaram estragos ao órgão, 
em função de alagamento e vendaval. Em relação a danos 
materiais, 1.359 residências foram atingidas pelo excesso de 
chuva. A cidade com situação mais crítica segue sendo Dom 
Pedrito, onde mil residências foram atingidas e 4,2 mil pessoas 
afetadas, um total que, conforme a prefeitura, é ainda maior. A 
segunda mais afetada é Bagé, onde 840 pessoas tiveram prejuízo 
em função de um vendaval que chegou a 125km/h. Já São 
Gabriel registrou 16 pessoas desalojadas e 126 afetadas pelo 
temporal que durou cerca de três minutos e causou 
destelhamentos e alagamento. Pelo menos cinco residências 
foram inundadas no município. Fonte: Correio do Povo. 
 
Um temporal com chuva de granizo causou estragos na tarde 
desta quarta-feira (30), em Almirante Tamandaré, na Região 
Metropolitana de Curitiba. A chuva forte caiu entre 16h20 e 
16h40, atingindo de maneira mais significativa as regiões do 
Jardim Gramados e Jardim Roma. Fonte: Gazeta do Povo. 

EA 

Chuva forte, vento forte 31 

Sistema frontal, 
cavado em médios 
níveis, difluência 

em altitude 

RS, SC, PR 

RIO GRANDE DO SUL (Chuvas Intensas) - Nas últimas 72 horas, 
um total de 30 municípios reportou danos em virtude das fortes 
chuvas e ventos que atingem o Estado. Ao todo, 20 pessoas 
permanecem desabrigadas e 244, desalojadas. Cinco municípios 
decretaram situação de emergência: Dom Pedrito, Lagoa 
Vermelha, Santana do Livramento, São Gabriel e Ibarama. Fonte: 
Defesa Civil do RS / CENAD. 
 
Temporal causa estragos em ao menos 5 cidades da Serra de SC e 
deixa 25 mil usuários sem luz. Lages, Otacílio Costa, Capão Alto, 
Cerro Negro e Bocaina do Sul estão entre as cidades afetadas 
pela chuva e os fortes ventos registrados na madrugada desta 
quinta. Fonte: nsctotal. 
 

Salas ficaram alagadas e as aulas foram suspensas após parte do 
bloco administrativo da Universidade Tecnológica Federal do 

EA 



Paraná (UTFR), no campus de Toledo, no oeste do Paraná, ser 
destelhado com o temporal desta quinta-feira (31), segundo a 
instituição. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná 
(Simepar), na tarde desta quinta-feira foram registrados 51 
milímetros de chuva. A maior rajada de vento foi de 58,7 km/h. 
Segundo o instituto, a média para outubro é de 230. Fonte: G1. 

 


