
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 

FENÔMENO DATA CAUSA 
REGIÃO 

ESTADO 
IMPACTO 

PREV. 

PROB. 

Frio extremo, 

onda de frio 
1 

Alta pressão pós-

frontal 
RJ 

Temperatura chega a -14,8° C no Parque 

Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro. Fonte: 

CNN 

- 

Chuva 

volumosa 
2 

Divergência em 

altitude, 

convergência em 

baixos níveis 

CE 

Houve precipitações elevadas em várias 

regiões do Estado do CE. As dez maiores 

chuvas do dia foram registradas em Milhã 

(103mm), Pedra Branca (102), Porteiras 

(93.5mm), Lavras da Mangabeira e 

Solonópole (90.0mm), Barro (86.2mm), 

Caucaia, Maracanaú e Pedra Branca (85mm), 

Maranguape (84mm) e Aurora (80.5mm). Há 

registro de chuvas também em Milagres 

(80mm), Pacatuba e Senador Pompeu 

(78mm), Boa Viagem (76mm), Granjeiro 

(75.2mm), Iguatu (74mm), Cedro (72mm), 

Guaiúba e Crateús (65mm), Barro e Mombaça 

(64mm). Fonte: Diário do Nordeste. 

Chuva Intensa 

e Acumulados 

(parte dos 

municípios) 

Chuva forte 5 
Convergência em 

baixos níveis 
BA 

Em Salvador a chuva forte causou 

alagamentos em vários bairros. 
Acumulados 

Chuva forte 6 
Convergência em 

baixos níveis 
BA 

O município de Simões Filho ocorreu chuva 

intensa, e ocorreram alguns pequenos 

deslizamentos e ameaça de queda de árvores. 

Acumulados 

Chuva forte 10 
Convergência em 

baixos níveis 
SE 

Devido às fortes chuvas que atingiram o 

município, duas casas 

desabaram parcialmente. 

Acumulados 

Chuva forte 16 
Convergência em 

baixos níveis 
AL 

Na madrugada, uma chuva forte atingiu 

Maceió ocasionando o aumento de uma 

cratera localizada no bairro do São Jorge, e os 

moradores que residiam próximo ao local 

foram evacuados. 

- 

Vento forte 18 
Ciclone 

extratropical 
RS 

O vento forte, que atingiu o Estado neste 

domingo (18/07), causou ocorrências em 

municípios das regiões Sul e Metropolitana. 

Houve relatos de falta de energia e queda de 

árvores em algumas cidades, sem danos 

significativos. O Aeroporto Salgado Filho, 

localizado na capital, registrou rajadas de 

vento de 55,5 km/h. Durante a manhã desta 

segunda-feira (19/07), os ventos seguem entre 

40-60km/h. 

 

Ventos fortes devido ao ciclone fecha porto de 

Rio Grande no RS. Fonte: MetSul. 

- 

Onda de frio, 

neve 

18, 

19,20 

Cavado em 

altitude e médios 

níveis, sistema 

frontal, 

escoamento pós-

frontal 

RS, SC, 

PR, SP, 

MS, MG 

Ar polar que derrubou a temperatura no Sul 

do Brasil, trouxe até neve fraca na madrugada 

deste domingo (18/07) no nordeste gaúcho. 

Fonte:MetSul. 

 

Mínimas em algumas cidades no dia 19 

(dados: INMET): Em General Carneiro, no 

sul do PR,fez -5,2ºC e em Inácio Martins, -

2,4ºC; em Bom Jardim da Serra no planalto 

sul catarinense, fez -4,3ºC; em Santa Rosa, no 

noroeste gaúcho, fez -1,8ºC; em Rio 

- 



Brilhante, no sul de MS, -1,5ºC; em 

Rancharia, no sul de SP, -1 e em Valparíso, no 

noroeste do estado, 0,7ºC; em Monte Verde, 

na Serra da Mantiqueira em MG, fez -1,2ºC 

 

No dia 20, mínimas em algumas cidades de 

SP e do MS, com recordes nos últimos 10/15 

anos e geadas no interior do estado, segundo 

(INMET): Rio Brilhante /MS:-

2,2;Barueri/SP, 2ºC;Rancharia/SP, -2,8ºC e 

Valparaíso/SP, -0,1ºC;São Paulo , capital, 

4,7º (estação automática) e 6,3ºC (estação 

convencional).Taubaté/SP, São José dos 

Campos/SP, Guaratiguentá/SP, 1ºC, dados de 

aeroporto, com geadas leves 

observadas;Cachoeira Paulista/SP, 0,6ºC, 

dados de estação meteorológica particular, 

com geadas leves observadas; 

Neve caiu novamente na região Sul do Brasil 

e desta vez tanto no Rio Grande do Sul como 

em Santa Catarina. No começo do domingo, o 

fenômeno tinha sido registrado de forma 

muito fraca e passageira em pontos do interior 

do município de São José dos Ausentes, nos 

Campos de Cima da Serra do estado gaúcho. 

Fonte: MetSul. Baixa Umidade do Ar no Vale 

do Paraíba na tarde do dia 19: fez 12% em São 

José dos Campos (dados de aeroporto) 

Chuva forte 21 

Divergência em 

altitude, 

termodinâmica 

AM 

Uma casa de madeira desabou durante a forte 

chuva que atingiu Manaus na madrugada 

desta quarta-feira (21). O desabamento 

ocorreu na área do igarapé Mestre Chico, no 

bairro Praça 14 de Janeiro. Fonte: G1. 

- 

Granizo, 

tempestade 

26 e 

27 

Cavado em 

altitude e médios 

níveis, sistema 

frontal, JBN 

RS 

Fortes tempestades na noite da segunda-feira 

(26/07) e na madrugada de terça-feira (27/07) 

atingiram cidades do Noroeste e do Norte do 

Rio Grande do Sul, trazendo queda de granizo 

e que em algumas localidades teve pedras de 

gelo de maior dimensão que causaram danos. 

Municípios como Sananduva, Santo Augusto, 

Erebango e Estação também foram atingidos 

por tempestades de granizo. As cidades de 

Getúlio Vargas e São Valério do Sul foram as 

mais castigadas pelas pedras de gelo. Fonte: 

MetSul. 

 

Em Getúlio Vargas, a chuva de granizo 

danificou a cobertura de 300 casas, 1.200 

pessoas afetadas e 01 escola municipal 

parcialmente danificada. Sananduva: 420 

casas e 50 galpões (no interior) danificados, 

1.600 pessoas atingidas, 8 pessoas feridas (7 

com ferimentos leves e 1 em estado grave). 

Erebango: 30 casas atingidas, 120 pessoas 

afetadas. Estação: 9 famílias atingidas (cerca 

de 36 pessoas afetadas). André da Rocha: 10 

residências parcialmente danificadas, 40 

pessoas afetadas e 01 desalojada. Guabiju: 14 

Residências atingidas, 42 pessoas afetadas, 01 

Tempo Severo, 

Chuva Intensa 

e Acumulados 

(parte dos 

municípios) 



pessoa desalojada. O hospital municipal e 

uma escola estadual tiveram parte do telhado 

danificado. São Valério do Sul: danos em 

telhados. Dois Irmãos das Missões: 

aproximadamente 40 casas tiveram os 

telhados danificados devido ao granizo. 160 

pessoas foram afetadas. Vanini: 50 casas 

atingidas parcialmente, 150 pessoas afetadas. 

Fonte: CEDEC/RS.  

Neve, chuva 

congelada, 

omda de frio 

28 

Cavado em 

altitude e médios 

níveis, alta pós-

frontal em baixos 

níveis 

RS 

Neve foi registrada em cidades como Pelotas, 

São Francisco de Paula, Gramado, Carlos 

Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do 

Sul, Marau e Farroupilha. Chuva congelada 

foi registrada pelo menos em Júlio de 

Castilhos, Nova Petrópolis, Itaara, 

Tupanciretã, Canguçu e Lavras do Sul. Fonte: 

G1. 

- 

Granizo, 

tempestade 
29 

Cavado em 

altitude e médios 

níveis, alta pós-

frontal em baixos 

níveis 

SC 

Acidente em pista congelada deixa policial 

militar morto em SC. Viatura onde o homem 

estava colidiu frontalmente com um outro 

carro na SC-390, em Anita Garibaldi, na Serra 

catarinense. Cinco pessoas ficaram feridas. 

Fonte: G1. 

- 

Geada forte 30 

Anticiclone em 

500 hPa e alta 

pressão de 1028 

hPa 

MG, SP 

No sul de MG a geada foi forte em várias 

cidades, onde houve perda nas plantações de 

café da região. Fonte: relatos e visto 

presencialmente. 

 

Agricultores do Alto Tietê registram perdas 

por causa da geada. Fonte: G1. 

- 

Onda de frio 30, 31 
Alta pressão pós-

frontal 

RS, SC, 

PR, SP, 

MS, MG, 

RJ 

São Paulo e Campinas têm maior frio em 20 

anos em julho. Mínima oficial na capital 

paulista hoje foi a segunda menor deste século 

e estações no Sul da cidade indicaram quase 

3°C negativos. Fonte: MetSul. 

 

-7°C NO RS; -10°C EM SC; -7°C NO PR; -

4°C EM SP, -9°C EM MG; -8°C NO RJ; E -

3°C NO MS. Frio extremo marcou o 

amanhecer desta sexta-feira no Centro-Sul do 

Brasil com mínimas em muitas estações que 

raramente foram registradas nos últimos 20 a 

30 anos e as mais baixas em algumas até agora 

neste século. A temperatura chegou a valores 

extremos entre -8ºC e -10ºC em Santa 

Catarina e no Sul de Minas Gerais, e bateu em 

marcas tão baixas quanto -7ºC a -8ºC no Rio 

Grande do Sul e no Paraná. Fonte: MetSul. 

 

Um morador de rua foi encontrado morto com 

sinais de hipotermia na fria manhã do sábado 

(31/07), no Centro da cidade de São Paulo. 

Fonte: MetSul. 

- 

 


