
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 

FENÔMENO DATA CAUSA 
REGIÃO 

ESTADO 
IMPACTO AVISO  

Chuva forte com granizo 01 

Cavado, 
proximidade de 

frente fria; 
escoamento baixos 

níveis 

Sul MG,SP, RJ 

Chove forte no Rio; bairros da Zona Oeste ficaram sem energia 
elétrica ;Chuva coloca cidade de SP em estado de atenção para 
alagamentos; Resende e Mendes registram chuva de granizo na 
noite de domingo; Gelo cobre passeios e ruas após chuva de 
granizo em São José do Alegre, MG. 

Não 
 

Chuva intensa 02 
Circulação baixos 

níveis 
PE 

Chuva causa alagamentos e complica trânsito no Grande Recife 
Em seis horas, choveu o esperado para duas semanas. 

Não 

Chuva forte com granizo 03 

Cavado, 
proximidade de 

frente fria; 
escoamento baixos 

níveis 

SP,RJ 

Chuva de granizo deixa estrada e ruas cobertas de gelo em 
Piedade/SP; Bairros do Rio têm chuva forte nesta terça-feira; 
trânsito chega a 225 km de congestionamento; Chuva de granizo 
é registrada em Paraíba do Sul/RJ. Árvore cai e atinge carro 
durante chuva em Araçatuba/SP 

EA 

Chuva forte, vendaval 04 Termodinâmica AC 
Temporal derruba árvores e causa prejuízos em carros, imóveis e 
unidades de saúde em Rio Branco. Finte: EXTRA 

Não 

Chuva forte com granizo 05 

Termodinâmica, 
cavado de ondas 
curtas em médios 

níveis 

MG 

Bondinho de teleférico cai após chuva de granizo no Sul de 
Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou 
ferida. Cidade foi tomada pelas pedras de gelo que caíram na 
tarde desta quinta-feira. Fonte: EM 

Não 

Chuva forte, vendaval 06 Termodinâmica RO 

Um barco virou durante um vendaval no rio Madeira, entre 19h e 
20h de sexta-feira (6), em Porto Velho. Segundo informações 
iniciais do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na 
embarcação e seguem desaparecidas. Um helicóptero do Núcleo 
de Operações Aéreas (NOA) também está sendo usado nas 
buscas. Fonte G1 

Não 

Chuva forte, vendaval 07 Termodinâmica AC 

Forte chuva derrubou árvores e fez casa desmoronar na cidade 
de Capixaba, no interior do Acre. Em Rio Branco, temporal 
também causou transtornos. Uma vítima ficou em estado grave. 
A forte chuva com ventania que caiu na tarde deste sábado (7) 
trouxe vários estragos em diversos pontos da capital, Rio Branco, 
e também na cidade de Capixaba, no interior do Acre. Fonte: G1 

Não 

Granizo 15 cavado RS 

Uma forte chuva de granizo atingiu o extremo sul do estado RS no final da 
noite do dia 15/09. Em Santa Vitória do Palmar mais 200 casas forma 
atingidas, sendo que algumas tiveram quase todas as telhas quebradas, 
deixando diversas famílias desalojadas. Fonte: g1.com 

 

Granizo 17 Frente fria RS 

Caibaté-RS (granizo): aumentou para 65 o número de residências 
danificadas pelo granizo dessa última madrugada. A Defesa Civil 
Estadual segue acompanhando, prestando todo o suporte e 
distribuindo lonas. 
Fonte: CEDEC/RS. – CENAD. 
Morrinhos do Sul-RS (granizo): 100 residências ficaram 
danificadas. A Defesa Civil Estadual segue acompanhando, 
prestando todo o suporte e distribuindo lonas. 
Fonte: CEDEC/RS. – CENAD. 
Temporal com granizo causa transtornos na Grande Porto 
Alegre 
Diversos pontos da Capital têm trânsito prejudicado por acúmulo de 
água. Fonte: Correio do Povo. 
 

EA 

Chuva forte, granizo 18, 19 
Cavado e Sistema 

frontal 
SC 

"Chuva com granizo alaga shopping e causa estragos em Curitiba 
nesta quarta". Fonte: www.gazetadopovo.com.br  

Temporal atinge região de Guarapuava nesta quarta-feira (18). Fonte: 
www.correiodocidadao.com.br; Chuva causa estragos na Capital 
Curitiba. Fonte:SBT 

EA 

Chuva forte, vendaval 22 Termodinâmica MT 

Temporal com ventos de até 50 km/h causa estragos em Sorriso. 
Cerca de cinco equipes da Prefeitura de Sorriso estão nas ruas, 
desde a noite de ontem (22), trabalhando para reduzir os 
impactos provocados pelo temporal que atingiu a cidade, com 
ventos que chegaram a até 51 quilômetros por hora, de acordo 
com a estação meteorológica do Instituto Federal de Mato 

Não 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/01/chuva-forte-deixa-bairros-do-rio-sem-energia-eletrica.ghtml
http://www.gazetadopovo.com.br/
http://www.correiodocidadao.com.br/


Grosso – IFMT. Fonte: Minuto MT. 
As fortes rajadas de vento e o granizo que atingiram o município 
de Alta Floresta, por volta das 20h neste domingo, causou 
estragos e prejuízos em várias partes da cidade. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, houve registro de queda de árvores na área 
central da cidade e nos bairros Cidade Alta, e Jardim Imperial. Na 
Unemat, Campus 2, poste e árvores caíram. Um incêndio em uma 
loja de materiais de construção também foi registrado, além do 
relato de várias residências que foram destelhadas. O 
fornecimento de energia elétrica também foi interrompido em 
diversos pontos do município. Fonte: Nativa News. 

 

Chuva forte, vendaval, 
granizo. 

23 Termodinâmica MT 
Cuiabá registrou chuva com vento e granizo na tarde desta 
segunda-feira (23), primeiro dia da primavera, após dias de 
tempo seco e altas temperaturas. Fonte: G1. 

Não 

Chuva forte, vendaval. 24 Chuva quente BA 

O mau tempo chegou em Salvador junto com a primavera e 
trouxe com ela ventos fortes, capazes de arrancar os telhados de 
doze imóveis e lançar sobre as casas vizinhas, no início da noite 
de terça-feira (24), na Rua da Rodovia A e Travessa Casemiro de 
Abreu, na Boa Vista de São Caetano. Segundo a Defesa Civil de 
Salvador (Codesal), foi preciso evacuar oito casas por conta do 
risco de infiltração resultantes das chuvas 

Não 

Chuva forte, vendaval, 
granizo. 

25 

Termodinâmica, 
difluência em 

altitude, 
convecção 

AM 

Uma forte chuva com vento e granizo causou destruição na 
cidade de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus. O 
vendaval teve início por volta das 12h30 desta quarta-feira (25). 
Diversas casas ficaram destelhadas. A região atingida fica na 
entrada da cidade, em uma área onde estão situados 
apartamentos de condomínios. Fonte: Correio da Amazônia. 

Não 

Chuva forte 26 Cavado MG 

Chuva e acidentes complicam a manhã desta quinta-feira em 
Belo Horizonte. Pistas escorregadias, imprudência e baixa 
visibilidade provocaram ao menos quatro colisões e diversos 
engarrafamentos pelas vias da capital. Fonte: EM. 

EA 

Chuva forte 27 a 30 

Termodinâmica, 
difluência em 

altitude, 
convecção. 

AM 

A forte chuva que caiu na noite desta sexta-feira (27) em 
Manaus, causou alagamentos, prejuízos e diversas ocorrências 
foram registras em bairros das zonas Leste e Norte. Fonte: Em 
tempo. 
Acumulado de chuva no dia 28: Abrolhos/BA: 70,0 mm; 
Governador Valadares/MG: 63,0 mm; Acumulado de chuva no 
dia 30: Monte Alegre de Goiás/GO: 49,0 mm; 
 

Não 

 


