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Seca

Vendaval

REGIÃO NORTE

Com a seca na 
Amazônia, tartarugas e 
peixes-boi viram alvo 

fácil de caçadores.

Vendaval
Dia 30/9-Vilhena(RO)
Dia 01,11,13,14,18/10 em Manaus e 
no dia 11-Tefé(AM)
Dia 02- Belém(PA) Dia 25-Juriti(PA)
Dia 18- P.Velho(RO)

26/10/2010-Pesquisadores constatam redução de 50% no 
nível dos rios do Amazonas 

DURANTE MAIS DE 12 HORAS, PESQUISADORES, FOTÓGRAFOS 
E CINEGRAFISTAS SOBREVOARAM NA SEGUNDA-FEIRA (25) 
NOVE CIDADES DO AMAZONAS SITUADAS ÀS MARGENS DE 
RIOS AFETADOS PELA SECA. RACHEL BOTELHO DE SÃO PAULO

Na orla de Manaus, algumas 
embarcações estão ancoradas na 
grande faixa de areia. O rio 
Negro  bateu o recorde de 
vazante neste domingo(24)

Imagem de satélite 
divulgada pelo Inpe 
mostra a diminuição 
dos leitos; seca no AM.



Dia16- Estiagem deixa quase metade do Amazonas em situação de emergência
Em razão do baixo nível dos principais rios do Amazonas, causado pela

Estiagem que atinge a região, 29 dos 62 municípios do Estado decretaram situação de emergência. 
Pelo menos 44 mil famílias estão isoladas. A situação é mais grave nos municípios do Alto e Médio Solimões, como São 
Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé. 

Situação + grave

Situação de emergência

A situação é mais grave nos municípios do Alto e 
Médio Solimões, como São Paulo de Olivença, 
Tabatinga e Tefé. Moradores de Tabatinga, Cruzeiro 
do Sul  (no Acre, perto da divisa com o Amazonas). 

16/10 
25 casas destruídas

39 danificadas



IMPACTOS E CONSEQUENCIAS
Seca no Amazonas- "O maior impacto da seca é na navegação : além de problemas na agricultura, 

Isolamento: Ao todo, são 38 municípios e mais de 62 mil famílias afetadas pela seca deste ano. O município de 
Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) está entre eles, da dificuldade em navegar por rios com pouca 
profundidade. Há lugares em que as balsas não chegam, e os moradores ficam sem combustível para gerar luz. 

Situação de emergência: 40 municípios decretaram situação de emergência.
Preço dos alimentos: as embarcações precisam fazer mais curvas, o que eleva o tempo de viagem.

Escolas: das cinquentas escolas ribeirinhas de Manaus, metade metade teve as aulas suspensas no segunda quinzena 

de outubro,  por falta de condições de transporte.
Vendaval em Manaus (AM) Derrubou outdoors e a marquise, atingindo cinco veículos. A porta de vidro de 
um shopping da cidade também teria quebrado com a força dos ventos,  
Destelhamento e queda de árvores. Telhas arrancadas  em galpões do Aeroclube, onde uma aeronave tombou após a 
queda das telhas de um hangar. Mais de 150 mil consumidores de Manaus sem energia elétrica. Não houve feridos. 
Portal Amazônia

Ventania Vilhena (RO)Torre de mais de 50 metros de altura interditou as duas vias de transito. A queda 
quebrou os cabos de energia do bairro deixando sem luz. Só houve danos materiais.

Dia 13-Temporal derruba 7 casas e muitos estragos na Zona Oeste de Manaus (AM)
Um galpão tombou sobre os telhados e muros de sete casas. Uma pessoa ficou presa entre as ferragens, sofreu ferimentos 
leves. O empurrador de uma das oito balsas que fazem a travessia no Porto (Manaus) para o Porto do Iranduba
colidiu com uma das vigas de sustentação da Ponte sobre o Rio Negro. (Foto: João Pedro Figueiredo) D24AM

14/10/2010-Tornado provoca estragos em Manaus (AM)  Cerca de 30 casas foram parcial ou 
completamente destelhadas, causando interrupção o tráfego de veículos, ficou sem energia

Deslizamento de terra - deixa famílias desabrigadas em S. Paulo de Olivença-AM, 106 casas foram atingidas.. 
Muitas pessoas estão desabrigadas. Não há informações sobre vítimas 

Dia 20-Deslizamento três crianças desaparecidas a cerca de 80 km de Manaus, no Amazonas. Na capital, 
prosseguem as buscas a duas vítimas de um desabamento no porto. Com a seca, o solo arenoso cede após a água baixar, o 
que provoca o deslizamento.



O rio Solimões --que se transforma em rio Amazonas após o encontro com o rio Negro--alcançou na última segunda-
feira (11) a marca de -86 cm, o seu menor nível desde que as medições começaram a ser feitas pelo Serviço Geológico 
do Brasil, na estação de monitoramento hidrológico em Tabatinga, em 1982.
O rio Negro - bateu mais um recorde no dia 24/10. Desta vez, o nível do rio desceu ao patamar mais baixo desde 1902, 
atingindo a vazante máxima histórica do nível d’água na cidade de Manaus (AM), com a marca de 13,63 m. Esta 
marca superou a de 13,64 m, registrada em 1963. Esse evento faz com que a seca deste ano seja a pior registrada 
desde 1902 na Amazônia ocidental, ano em que começaram as medições no sistema Solimões/Negro.
Os rios Purus e Juruá também estão com níveis mais baixos do que a média para o período de vazante. 

O rio Negro já bastante 
afastado na sua margem com 
a cidade de Manaus ao fundo 

24/10/2010-O Rio Negro Atingiu a Vazante Máxima Histórica de 13,63 Metros



A maior vazante histórica do Rio Negro desde 1963 reflete a pior seca que o Amazonas já enfrentou em 47 anos. Após 
registrar a maior cheia em julho do ano passado atingindo 29,77 metros no porto de Manaus, o nível do Negro desceu até a 
marca de 13,63 metros no último dia 24 de outubro, evidenciando o grave quadro de estiagem na região. A cota de alerta do 
Rio é determinada, para baixo ou para cima, quando o nível chega a 15,86 metros.

2/11/ 2010 - 07h58 Clima feroz: Amazonas enfrenta pior seca dos últimos 47 anos

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) que é responsável pelo monitoramento do sistema Solimões/Negro/Amazonas em parceria com a 
Agência Nacional de Águas (ANA) e o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) acompanha a evolução das cheias e vazantes na Amazônica 
Ocidental. Segundo o órgão, não se via uma situação assim desde 1902, ano em que começaram as medições. Segundo último 
levantamento da Defesa Civil do Estado, a seca atinge mais de 62 mil famílias em todo o Estado do Amazonas e 40 municípios decretaram 
situação de emergência. Com afluentes e rios completamente secos, algumas comunidades estão totalmente isoladas. Das cinquenta
escolas ribeirinhas de Manaus, metade teve as aulas suspensas no segunda quinzena de outubro por falta de condições de transporte. Os 

Institutos de Meteorologia ressaltam que estamos em ano de La Ninã, e portanto, a chuva abundante pode demorar mais para chegar. 
Normalmente, a chuva no Amazonas volta ser mais frequente no fim de novembro e durante o mês de dezembro. Nos últimos dias, o nível do Rio 
Negro subiu um pouco na medição no porto de Manaus, mas ainda está longe de uma recuperação. Fonte: apolo11

Fotos: No topo, a comparação da maior cheia do Rio Negro registrada no porto de Manaus em 2 de julho de 2009 e da maior vazante da história 
registrada em 24 de outubro deste ano. Na sequência, gráfico mostra as maiores vazantes do Rio Negro em Manaus, com destaque para os anos 
de 1997 e 2010. Crédito: Serviço Geológico do Brasil (CPRM).



"A chuva com raios e trovões veio acompanhada de uma forte 
ventania assustando a muitos vilhenenses que há muitos meses 
esperavam o final da seca. Temporal que caiu na noite desta quinta-
feira, 30 de setembro.
Consequencias: Torre de mais de 50 metros de altura interditou 
as duas vias da Av. 34 e derrubou o muro de uma residência 
particular. A torre de retransmissão da Tv Candelária, afiliada 
à Tv Record, desabou devido ao. A queda quebrou os cabos de 
energia do bairro deixando sem luz. Outra torre de menor 
tamanho pertencente a uma igreja evangélica Só houve danos 
materiais. Fonte; de olho no tempo

01/10/2010Ventania e chuva derrubam duas torres em Vilhena (RO)

Fotos: William Santos

02/10/2010Vendaval danifica casas em Belém (PA
Um vendaval na tarde deste sábado (02), causou estragos, em Belém (PA), O incidente aconteceu por volta de 16 horas, 
momento em que chovia muito no local. Os ventos fortes causaram danos.
Consequencias:  danos em residências e até em uma escola. casa totalmente destelhada e objetos quebrados, o 
telhado foi  levado pelo vento., inclusive a tampa da minha caixa d’água Diário do Pará

06/10/2010-Chuva deixa consumidores sem energia elétrica em Manaus (AM)
A chuva desta terça-feira (5), que durou cerca de 30 minutos, deixou parte do conjunto Vieiralves, na zona centro-sul da 
cidade, sem energia por mais de duas horas, nas zonas sul e oeste de Manaus. "Na última sexta-feira (1), mais de 150 mil 
consumidores de Manaus ficaram no escuro, depois da chuva, que começou por volta das 15h30. No evento foram 
registradas rajadas de vento de até 83km/h. D24AM

01/10/2010-Vendaval provoca destelhamentos em Manaus (AM)
Casas foram destelhadas e o trânsito foi prejudicado em poucos minutos de chuva em Manaus. A forte precipitação da tarde 
desta sexta-feira (1)
Consequencias: derrubou outdoors e a marquise de uma drogaria da capital, atingindo cinco veículos. 
A porta de vidro de um shopping da cidade também teria quebrado com a força dos ventos,  
destelhamento e queda de árvores. Telhas arrancadas  em galpões do Aeroclube, onde uma aeronave tombou após a 
queda das telhas de um hangar. Não houve pânico, nem feridos. Os pontos de ônibus do local estão totalmente 
alagados e a área está sem energia elétrica. Várias ruas foram inundadas Portal Amazônia



09/10/2010- Rios da Amazônia ainda têm nível de água baixo durante seca
O nível dos rios na Bacia Amazônica ainda estão baixos mesmo com a volta da chuva nos últimos dias, que não conseguiu 
interromper o ciclo de vazante. Em Tabatinga, no Amazonas, o nível do Rio Solimões baixou 17 centímetros, 14 a mais do 
que a mínima já registrada no local. Segundo o (CPRM), a tendência ainda é de descida do nível de água nos rios do Alto 
Solimões. O nível atual é de 16,24 metros. A mínima histórica foi registrada em 1963, quando o Rio Negro atingiu a marca 
de 13,64 centímetros. A situação atual pode ser avaliada por meio da régua da estação hidroviária do Porto de Manaus. Já 
não é possível medir o nível do rio no lugar. "Daqui a um ou dois dias, essa parte estará já em terra. Então, nós vamos ter 
que fazer um trabalho de limpeza e escavação para que essa água alcance a régua e dê pra fazer a medição", diz Valderino
Pereira, engenheiro do Porto de Manaus. Portal Amazônia

11/10/2010-Instabilidade causa chuva forte entre o sul do Amazonas e norte de Rondônia
Fortes áreas de instabilidade no sul do Amazonas e norte de Rondônia. Houve registro de chuva intensa no Distrito de 
Jaciparaná, em Porto Velho pouco depois das 11 horas, no horário local. (Fonte: De olho no tempo)

11/10/2010-Tempestade severa atinge 75 dBZs na região de Tefé (AM)
Intensas áreas de tempestade se formaram na tarde desta segunda-feira (11) em parte do noroeste do Amazonas provocando 
chuva intensa, com raios, ventania e eventual precipitação de granizo. 
Dados de METAR do aeroporto de Tefé indicaram entre as 12 e 13 horas, no horário local, nuvens do tipo TCU, que também 
são indicadoras de tempo severo. De olho no tempo. 

06/10/2010-Chuva forte atinge Cacoal (RO)
Áreas de instabilidade se formaram nesta terça-feira no sul e leste de Rondônia provocando pancadas isoladas de chuva em 
alguns pontos. Na região de Cacoal choveu com forte intensidade no período da noite. 
Uma estação automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) na cidade registrou precipitação de 43,6 
mm em apenas duas horas, entre as 19 e 21 horas, no horário local. (Fonte: De olho no tempo) 

11/10/2010-Deslizamento de terra deixa famílias desabrigadas em S. Paulo de Olivença-AM
Um deslizamento de terra na madrugada de hoje (11) deixa dezenas de famílias desabrigadas no munícipio de São Paulo de 
Olivença, a 985Km de Manaus. De acordo com informações da TV Amazonas, 106 casas foram atingidas. Não há 
informações sobre vítimas. Muitas pessoas estão desabrigadas A chuva forte atingiu a cidade entre sábado (09) e domingo 
(10). Isso pode ter ocasionado o desmoronamento, mas a cidade é cheia de barrancos.. Portal Amazônia



A chuva que atingiu Manaus no início da tarde desta quinta-feira (14), ocasionou vários destelhamentos nos arredores do 
Alvorada, na zona centro-oeste. De acordo com a Defesa Civil, seis árvores foram derrubadas pelo vento e ninguém ficou 
ferido, no entanto, um meteorologista do Inpe observou imagens do fenômeno divulgadas na mídia e confirmou que se 
tratava de um tornado, não há registro de feridos. 
De acordo com a chefe do 1º Distrito do Inmet, Lúcia Gularte, não é possível afirmar se houve tornado, os radares do Sipam
estavam desligados hoje e não pudemos medir", explicou. Já o metereologista do Inpe em São José dos Campos (SP), Rui 
Koundraski, informou que viu as imagens na Globo News pode concluir que o fenômeno é um tornado. Ele disse 
quepelas imagens, deu para estimar que a velocidade do ventos ultrapassou os 100km/h. cerca de 30 casas foram parcial ou 
completamente destelhadas. No Alvorada II, Segundo moradores, telhas de alumínio da fábrica , foram arrancadas do local 

e voaram por mais de 500 m, houve queda de energia.

14/10/2010-Tornado provoca estragos em Manaus (AM)

Fotos: Caio Pimenta) 
(Fonte: De olho no tempo, com informações D24AM) 

23/10/2010Chuva intensa de mais de 90 mm provoca alagamentos em Palmas (TO)
Grandes áreas de chuva na região central do Tocantins nesta sexta-feira provocando alagamentos em Palmas. Diversos 
bairros da cidade ficaram alagados após fortes pancadas de chuva. Uma estação meteorológica automática operada pelo 
INMET registrou 90,2 mm de chuva entre as 16 horas de ontem e a 0 hora de hoje, sendo que a maior chuva, de 54,6 mm 
ocorreu em apenas 60 minutos, das 16 as 17 horas. (Fonte: De olho no tempo)



13/10/2010Temporal derruba 7 casas e muitos estragos na Zona Oeste de Manaus (AM

Um forte temporal fez um galpão de 120 metros de comprimento da empresa WP Engenharia 
tombar sobre os telhados e muros de pelo menos sete casas na noite de segunda-feira, zona oeste 
de Manaus. uma pessoa ficou presa entre as ferragens, ela foi socorrida com ferimentos leves. 
Dois postes de iluminação e uma árvore foram derrubados com a queda do galpão. o 
empurrador de uma das oito balsas que fazem a travessia no Porto do São Raimundo 
(Manaus) para o Porto do Pepeta (Iranduba) colidir com uma das vigas de sustentação da 
Ponte sobre o Rio Negro. (Foto: João Pedro Figueiredo) D24AM.

16/10/2010-Estiagem deixa quase metade do Amazonas em situação de emergência
Em razão do baixo nível dos principais rios do Amazonas, causado pela 
Estiagem que atinge a região, 29 dos 62 municípios do Estado decretaram situação de emergência. Pelo menos 44 mil 
famílias estão isoladas por conta da seca, de acordo com a Defesa Civil Estadual. A situação é mais grave nos 
municípios do Alto e Médio Solimões, como São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé. Moradores de Tabatinga, 
Cruzeiro do Sul (no Acre, perto da divisa com o Amazonas). Com a seca, o solo arenoso cede após a água baixar, o 
que provoca o deslizamento.

17/10/2010-Seca no Rio Negro perto de ser a maior da história do Amazonas
O nível do Rio Negro caiu 18 centímetros desta quinta-feira (14) para esta sexta-feira (15), atingindo a marca de 15,13 
metros – índice que já está a 38 centímetros da seca histórica de 2005, quando o nível do Rio Negro chegou 14,75 metros. De 
acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), apesar do processo de cheia já ter começado nas imediações do 
município de Tabatinga (distante 1.105 quilômetros da capital), a possibilidade de que o Rio Negro, na área da cidade de 

Manaus, supere a marca de 2005 é de mais de 70%. D24AM

18/10/2010-Temporal atinge parte de Porto Velho (RO)
Neste inicio de semana no norte de Rondônia, houve registro de chuva forte em Porto Velho. Dados de METAR do aeroporto 
"Governador Jorge Teixeira de Oliveira" registraram pancadas de chuva, com trovoadas pouco depois das 12 horas, no 
horário local. Às 12h20min foram registrada rajadas de 31,5 km/h. As 13 horas, a chuva apertou e a visibilidade ficou restrita 
a menos de 600 metros por conta da forte chuva.



18/10/2010-Forte tempestade atinge interior do Amazonas
Áreas de tempestade se formaram na tarde desta segunda-feira (18).no oeste e sudeste da capital amazonense. Olho no tempo

19/10/2010-Chuva causa danos em Belém (PA)
Choveu pouco mais de trinta minutos para causar vários alagamentos em Belém. "Isso é um absurdo. O pior é que a situação 
só vai piorar porque a partir de agora vai ser só chuva. Nossos futuros governantes deveriam dar uma passada por aqui", 
disse o empresário João Feitosa, que teve que desviar o caminho por outra rua para chegar ao destino que queria. 
Moradores da avenida que convivem todos os dias com os transtornos causados pelos alagamentos contaram que não
aguentam mais a situação. Ou seja, a gente acaba tendo que se adaptar com essa triste realidade", desabafou a 
estudante Mariana Fonseca. Na avenida João Paulo II, próximo à rua Mauriti, a chuva também "atrapalhou" os planos de 
muitos condutores. "Não tem como passar com meu carro nesse rio. Diário do Pará

20/10/2010-Novo deslizamento de terra deixa 3 desaparecidos no Amazonas
Um novo deslizamento de terra deixou três crianças desaparecidas a cerca de 80 km de Manaus, no Amazonas. Na capital, 
prosseguem as buscas a duas vítimas de um desabamento no porto. A direção da empresa tomou medidas para evitar novos 
desmoronamentos e mandou construir uma barreira de tijolos para evitar que a água da chuva desça e resulte em novos 
deslizamentos de terra. (Fonte: De olho no tempo, com informações Band

22/10/2010-Nível de água sobe no Rio Solimões, ma Negro está próximo de mínima histórica
No município de Tabatinga (AM), no Alto Solimões, a estiagem começa a dar uma trégua aos ribeirinhos, já que o rio subiu 
64 cm. "Desde julho de 2009 até junho de 2010 choveu bem abaixo da média em toda Bacia Amazônica. A influência 
do clima castiga a população ribeirinha de 4 municípios banhados pelo Rio Negro, entre eles Manaus, capital do 
Amazonas. A previsão é de que 2010o rio Negro registre a maior vazante da história já neste fim de semana. A primeira 
medição do rio negro foi feita em 1902. Em 1963, foi registrada a marca mínima histórica de 13,64 metros. A marca atual é 
de 14,09 metros, a segunda maior da história. Olhar Direito

23/10/2010Linha de instabilidade provoca vendavais no interior de Rondônia
Uma intensa linha de instabilidade avançou para o interior de rondoniense provocando chuvas e ventos fortes. A linha de 
tormentas atingiu o Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, ventania também em parte de Porto Velho e Candeias do
Jamarí. Plataformas de coleta de dados indicaram precipitação acumulada em 24 horas de 10 mm em Ji-Paraná, 19,7 mm em 
Cacoal, 25,5 mm em Guajará-Mirim e 32,5 mm em Porto Velho. Já em Cacoal e Vilhena, estações meteorológicas 
automáticas operadas pelo Inmet 29,4 mm e 43 mm, respectivamente. (Fonte: De olho no tempo



Um vendaval de grandes proporções trouxe prejuizos e morte nesta quinta-feira, no distrito de Jardinópolis, há 25 km de 
Castanheiras, na região da Zona da Mata rondoniense. As rajadas de vento derrubaram o barracão da Cooperativa de 
Produtores Rurais da localidade. No momento do acidente, cinco pessoas estavam debaixo da estrutura. Uma pessoa 

morreu.e outras duas pessoas também tiveram ferimentos. Rol News

23/10/2010Intenso vendaval provoca destruição e mata uma pessoa em Castanheiras (RO)

Fotos: Denis Farias)

24/10/2010-Rio Negro próximo a atingir seca histórica no Amazonas
Relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) aponta que o rio Negro deve ultrapassar ainda neste fim de semana o nível 
histórico registrado em 1963. O órgão registra vazante média de 20 centímetros por dia. Caso esta marca não diminua, até 
este domingo (24), o rio Negro deve ficar abaixo do recorde anterior, quando o nível das águas chegou a 13,64 centímetros. 
O nível do rio Negro neste sábado (23) está em 13, 69 centímetros. Faltam 5 centímetros para que o rio Negro chegue a seca 
histórica. Segundo o gerente de hidrologia da CPRM, Daniel Oliveira, apenas nesta sexta-feira (22), o rio Negro baixou 13 
centímetros. Na última semana, a vazante desceu em 1,13 m o nível das águas. Para atingir a marca de 1963, faltariam apenas 
16 cm. Daniel lembrou que a vazante da década de 60 chegou ao pico no dia 30 de outubro. A CPRM explicou que a 
descida das águas no rio Negro é influenciada pelo rio Solimões, que já registrou vazante recorde. Em Parintins, 
relatório do órgão aponta baixa recorde do Rio Amazonas, com 10 centímetros abaixo do menor já visto anteriormente, em 
1997. 

A fig 1 mostra o local da 
área de instabilidade

Fig1



Foto: TV Amazonas

Pouco mais de um ano após a cheia recorde registrada em julho de 2009, nível do Rio Negro ultrapassou a marca histórica 
da maior seca já registrada. No último domingo (24), o rio chegou a 13,63 metros, um centímetro a menos 
que o recorde de 1963. Este é o menor índice registrado nos 108 anos de medição. No ano anterior, o Rio 
Negro chegou a medir 29,77 metros, batendo o recorde de 1953, quando atingiu 29,69 metros. A diferença da medição 
entre a maior cheia e a maior seca já medida é de aproximadamente 16 metros. 
O Amazonas é o estado da região Norte mais afetado pelas enchentes. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil 
(Sedec). Ao todo, são 38 municípios e mais de 62 mil famílias afetadas pela seca deste ano. O município de Boca do 
Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) está entre eles. Durante a cheia de 2009, os moradores do mesmo município 
precisaram se adaptar à subida dos rios levantando o piso das casas. Portal Amazônia

25/10/2010-Depois de cheia histórica, comunidades enfrentam seca recorde no Amazonas

24/10/2010- Dos 62 municípios do Amazonas, 32 decretam estado de emergência por  estiagem
A seca no Amazonas já fez com que 38 dos 62 municípios do Estado decretassem situação de emergência, segundo informou 
a Defesa Civil. Mais de 62 mil famílias foram afetadas pela estiagem e pelo baixo nível dos rios, informa o governo. Os 
municípios mais afetados seriam: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, 
Tabatinga, Tonantins, Caapiranga, Boca do Acre, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Borba, Alvarães, Coari, Fonte 
Boa, Jutaí, Tefé, Uarin, Beruri, Manacapuru, Itacoatiara, Barreirinha, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, Anamã,
Carauari, Manaquiri, Altazes, Boa Vista do Ramos, Anori, Manicoré, Nhamundá, Silves e Novo Airipuanã. 
Portal Amazônia



25/10/2010Deslizamento de terra atinge comunidades em Careiro da Várzea (AM)
Pelo menos três comunidades do município de Careiro da Várzea (a 102 quilômetros de Manaus) registraram 
desmoronamentos de terras nas últimas 24 horas. Apenas na comunidade Curari, 21 famílias estão isoladas. Eles 
moravam em flutuantes parcialmente soterrados durante a noite de ontem (24) e a manhã de hoje (25). Não há registro de 
vítimas.. Para a vice-prefeita, a comunidade mais prejudicada é a Curauri. Segundo ela, ainda há riscos de deslizamento 
no local. Ela explicou que as famílias retiradas estão sendo levadas para casa de parentes e amigos. Outra área considerada 
crítica, segundo a vice-prefeita, é a costa do Curari. "O canal é o único acesso para quem quer e precisa navegar até ao 
município de Manacapuru e agora está complemente seco", disse. Portal Amazônia
26/10/2010-Chuva e ventania fazem estragos em Belém (PA
Por volta das 3h da manhã de ontem, o município de Juruti, oeste do Pará, foi atingido por um temporal que provocou o 
naufrágio de pelo menos duas embarcações no rio Amazonas, em frente à cidade, além de várias bajaras (barcos 
pequenos).Na tarde de ontem, Belém voltou a ficar alagada.. No bairro do Bengui, uma árvore caiu e destruiu toda a estrutura 
de uma casa de dois andares. Pai e filho, que moravam no local, estavam dentro da residência no momento do incidente. O 
senhor de 66 anos conseguiu sair ileso do susto, mas seu filho, de 34 anos, quebrou o braço e foi encaminhado para o 
Hospital de Pronto-Socorro da 14 de Março.Diário do Pará. 

01/11/2010 -Com a seca na Amazônia, tartarugas e peixes-boi viram alvo fácil de caçadores

COM A SECA DOS RIOS DO AMAZONAS, A MATANÇA DE ANIMAIS COMO 
PEIXES-BOI, BOTOS E TARTARUGAS SE INTENSIFICOU. SÓ NAS DUAS 
ÚLTIMAS SEMANAS, AOS MENOS 13 PEIXES-BOI FORAM MORTOS NA 
REGIÃO DE MANACAPURU (80 KM DO CENTRO DE MANAUS), SEGUNDO 
REPORTAGEM DE KÁTIA BRASIL- PUBLICADA  FOLHA UOL).

O DADO FOI CONFIRMADO À FOLHA PELO COMANDANTE DO BATALHÃO AMBIENTAL, MAJOR MIGUEL MOUZINHO MARINHO. A SITUAÇÃO É MAIS 
GRAVE COM O PEIXE-BOI, POIS ELE É CONSIDERADO PELO IPAAM (INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS) O MAMÍFERO AQUÁTICO 
MAIS AMEAÇADO DE EXTINÇÃO DO BRASIL. 
NESTA ÉPOCA DO ANO, O ANIMAL BUSCA REFÚGIO NOS LAGOS, QUE SÃO BRAÇOS DE RIOS. COM O BAIXO NÍVEL DAS ÁGUAS, OS PEIXES-BOI, QUE 
ATINGEM 3 M DE COMPRIMENTO E PESAM ATÉ 450 KG, VIRAM PRESAS FÁCEIS. "OS ANIMAIS FICARAM CONFINADOS [NOS LAGOS] E VULNERÁVEIS 
AOS ATAQUES DOS CAÇADORES", AFIRMOU MARINHO. 
A REGIÃO CENTRAL DA BACIA AMAZÔNICA ENFRENTA UMA ESTIAGEM ATÍPICA DESDE AGOSTO. NO AMAZONAS, OS RIOS NEGRO E SOLIMÕES 
BATERAM RECORDES HISTÓRICOS DE VAZANTES (BAIXA DAS ÁGUAS). A POPULAÇÃO SOFRE AINDA COM A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL E DE 
ALIMENTOS. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas/Divulgação



26/10/2010-Pesquisadores constatam redução de 50% no nível dos rios do 
Amazonas 
RACHEL BOTELHO DE SÃO PAULO 
DURANTE MAIS DE 12 HORAS, PESQUISADORES, FOTÓGRAFOS E CINEGRAFISTAS 
SOBREVOARAM NA SEGUNDA-FEIRA (25) NOVE CIDADES DO AMAZONAS SITUADAS ÀS 
MARGENS DE RIOS AFETADOS PELA SECA.

Barcos afetados pela seca em igarapé que deságua 
no rio Negro, que bateu o recorde de vazante 
neste domingo 

"O QUE ME CHAMOU ATENÇÃO, ALÉM DA QUESTÃO DO NÍVEL D'ÁGUA, FORAM OS DESLIZAMENTOS 
DE TERRA", CONTA. 
ATÉ ONTEM, A BAIXA DOS RIOS DEIXOU 37 DOS 62 MUNICÍPIOS DO ESTADO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. O RIO NEGRO, EM MANAUS, ATINGIU UM NÍVEL MÍNIMO HISTÓRICO NO DOMINGO 
(24). + NOTÍCIAS EM COTIDIANO

Imagem de satélite divulgada pelo Inpe mostra a 
diminuição dos leitos; seca no AM deve durar até 
novembro. 



Seca provoca redução drástica das reservas de água na Bahia.
Providências: água p/lavouras só 2 vezes por semana e  20 litros p/consumo 
humano.

20/10/Chuva causa alagamentos e 
deslizamentos em Salvador (BA)
Consequencias: 2 acidentes com 2 
p. feridas, 11deslizamentos de 
terra, 2 desabamentos de imóveis 
e 8 pontos de alagamentos.

23/10/2010-na região do 
Cariri, no Ceará

Depois de três meses e 12 dias 
de estiagem voltou a chover no 

Cariri na madrugada de 
ontem.  Em Cedro-CE

Ruas alagadas, pane nas linhas 
telefônicas, desabamento de 

barracos na zona rural e até o 
sangramento de um açude.

26/10/2010-chuva retorna  no sertão da Paraíba Vários 
reservatórios encheram e alguns açudes chegaram a transbordar, 
para alegria dos moradores. As chuvas atípicas também serviram 
para garantir um pouco de pasto para o gado, que já estava sem 
ter o que comer.

22/10/2010-Homem morre ao ser 
atingido por raio em S Desidério-BA

Consequências da estiagem deste ano: mortandade de animais, perda da produção 
agrícola.   A diminuição dos níveis de açudes e mananciais, ficando impróprios para 
consumo humano. Nos 133 açudes monitorados pela Cogerh no Estado, a reserva 
hídrica chega a apenas 60,9% da capacidade total

A partir da última semana do mês 
choveu em várias cidades da região.

No município de Cedro os pontos de 
fiscalização mantidos pela Fundação 
Cearense de Meteorologia (Funceme) 

registraram as duas maiores 
precipitações dos últimos dias no 

Estado. Foram verificados 244 
milímetros e 239 milímetros, em 

Cedro e Lagedo, respectivamente.

REGIÃO NORDESTE



16/10/2010-Seca provoca redução drástica das reservas de água na Bahia
Quando o verde começa a se transformar em cinza é sinal de que a seca castiga o sertão, e o quadro é exatamente este 
nas comunidades agrícolas em torno das barragens dos perímetros irrigados do Estreito e da Cova da Mandioca, no 
município de Urandi, a 867 km de Salvador. 
Barragem do Estreito Construída para armazenar 76 milhões de metros cúbicos de água, sustenta somente 5% dessa 
capacidade.
Cova da Mandioca, com capacidade para 126 milhões, tem apenas 2,5 milhões. 
Providências: Os gestores do Distrito Irrigado do Projeto do Estreito (Dipe) foram forçados a adotar uma medida 
extrema, suspendendo o fornecimento diário para lavouras desde o começo de setembro deste ano. Água para lavoura 
só duas vezes por semana, e para consumo humano, está limitada a 20 litros/dia para cada uma das 553 famílias 
assentadas. Além da zona rural baiana, a água do Estreito também é captada para consumo humano no município de 
Espinosa, norte de Minas Gerais. A região sudoeste da Bahia, integrante do semiárido do Estado, dos 69 municípios 
que estão atualmente em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, (Sedes). "Quase todos os municípios 
da região, que normalmente não têm chuva nesta época do ano. As chuvas são esperadas a partir de novembro", 
explica o coordenador interino da Defesa Civil, Paulo Sérgio Menezes. Quando começar a chover no sudoeste, a 
tendência é que a estiagem se transfira para o norte do Estado. A Tarde Online

20/10/2010-Chuva causa alagamentos e deslizamentos em 
Salvador (BA)
A forte chuva que caiu na capital baiana - deste a madrugada até a manhã desta quarta-
feira (20) - causou dois acidentes com vitimas e vários pontos de congestionamento 
pela cidade.O acidente deixou duas pessoas feridas. Entre os registros, estão 11 
deslizamentos de terra, dois desabamentos parciais de imóveis, uma queda de muro e 
oito pontos de alagamento. Até o fim da manhã, não havia registro de vítimas com 
ferimentos gravesFoto:Almiro Lopes- Correio 24 horas



21/10/2010-Chuva forte causa estragos em Ourolândia e Riachão do Jacuípe (BA)
As fortes chuvas que caíram nos últimos dois dias, seguidas por relâmpagos e trovões, causaram estragos em várias regiões 
do estado. Em Ourolândia, município localizado na região de Jacobina, a chuva começou por volta das 17h40 da terça-feira 
(19), e caiu até às 07h30 desta quarta-feira (20). Como conseqüência, o forro do teto da sala da Superintendência de 
Finanças da prefeitura não suportou o peso da água que vazava por uma telha e desabou, o que causou avarias em 
algumas máquinas e danificou vários documentos. Durante esta quarta-feira, as fortes chuvas também 
causaram estragos em Feira de Santana e prejudicaram o trânsito em ruas como a Castro Alves e Barão do Rio 
Branco em Riachão do Jacuipe. Bahia Notícias

21/10/2010-Chuva forte contribui para desabamento de teto ferindo 15 pessoas em 
Arapiraca (AL)
O teto da academia KL 10, inaugurada no final de agosto, desabou na tarde desta quarta-feira na rua Paulo Afonso, no bairro 
Primavera, em Arapiraca (a 122 km de Maceió). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente deixou 15 
pessoas feridas. Dessas, três sofreram fraturas ou escoriações mais sérias, mas ninguém foi internado em estado grave. 
- por volta das 18 horas o teto desabou por completo. Segundo a Unidade de Emergência do Agreste, 15 pessoas deram 
entrada no hospital, mas todas sem problemas graves. Correio Povo de Alagoas

21/10/2010-Temporal causa estragos em Santa Luzia do Itanhy (SE)
Por volta das 15h00 desta quarta-feira, 20, os moradores da cidade de Santa Luzia do Itanhy, distante 76 km de Aracaju se 
assustaram com as chuvas e ventos fortíssimos que ocorreram por lá e também na região Sul do Estado. De acordo com 
informação do morador, várias residências foram atingidas com esses fatos naturais, localizados no fundo da DESO. 
Faxaju

22/10/2010-Homem morre ao ser atingido por raio em São Desidério (BA)
Foi enterrado na manhã desta quinta-feira (21) no cemitério São Pedro, em São Desidério, na região oeste da Bahia, o 
trabalhador rural José Pereira de Jesus, de 37 anos, que morreu atingido por um raio na tarde de ontem em uma fazenda no 
municipio. O acidente foi na fazenda Mutamba, no povoado de Mutamba, a cerca de 35km da cidade de São Desidério.  
Correio da Bahia

RAIOS



23/10/2010-Seca prejudica agricultores e criadores de gado no Rio Grande do Norte
Agricultores e criadores de gado de algumas regiões do Rio Grande do Norte estão enfrentando as consequências de quase 
seis meses de seca. Só no mês passado, 70 incêndios foram registrados na região oeste do Rio Grande do Norte. No 
povoado de Baixa Verde, a 325 quilômetros de Natal, a situação é grave. 74 municípios potiguares, a água só chega por 
meio de caminhões-pipa. Pra matar a sede, todos os animais vêm em busca do único reservatório existente na área."A 
água daqui só dá pros animais, porque é salgada, ninguém bebe", conta um criador. Depois de quase 200 dias sem chuva, 
tudo o que foi plantado se perdeu. Jornal Naconal

23/10/2010-Frente Fria provoca chuva de até 132 mm na região do Cariri, no Ceará
Depois de três meses e 12 dias de estiagem voltou a chover no Cariri na madrugada de ontem. De acordo com a Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foram registradas chuvas em 24 postos do Cariri. As maiores 
precipitações ocorreram em Milagres, 132 mm; Barro, 103 mm e Baixio 63. No Município do Crato, o índice pluviométrico 
variou entre 2mm e 12 mm. "Onde as precipitações foram acima de 50mm, melhora a pastagem para o gado", ressalta o 
agrônomo.. Milagres 132mm Barro 102mm, Baixio 63mm Lav. da Mangabeira 41.5mm, Mauriti 40mm ,Aurora 39.3mm 
,Ipaumirim 31mm, Missão velha 30mm, VárzeaAlegre 19.2mm, Cedro 19mm (Fonte: De olho no tempo, com informações 
Diário do Nordeste

24/10/2010-Chuva retorna com força e acumula 100 mm em Florânia (RN)
Chuvas que chegaram a 100 milímetros em algumas localidades, muitos relâmpagos e trovões. Esses são alguns dos 
registros feitos por blogueiros do Seridó e do Oeste, as duas regiões onde as chuvas foram mais freqüentes nas últimas 24 
horas. Em Janduís, a 286 quilômetros de Natal, na região Médio Oeste, foram duas horas de chuva forte no início da noite de 
ontem, Em Janduís, segundo o pluviômetro da Emater – Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – foram 82 
milímetros do início da noite de ontem até as 7 horas deste sábado. De acordo com registro feito pelo blogueiro Marcos 
Dantas, a maior chuva no Seridó foi no município de Florânia: 100 milímetros. Choveu também em Ipueira (90), Caicó
(84,2), São João do Sabugi (28) e Timbaúba dos Batistas 18 milímetros. (Fonte: De olho no tempo, com informações 
Tribuna do Norte



Uma chuva de mais de 100 milímetros caiu na madrugada de sábado (23) em Valença 
e trouxe muitos transtornos, principalmente para os feirantes do Mercado O Xerém. 
De acordo com os números da estação meteorológica de Valença de 02h da manhã 
até as 10h de sábado choveu 113 milímetros em Valença. A enxurrada ajudou a 
amenizar o forte calor e criar uma expectativa de um bom inverno. Apesar do grande 
volume a chuva não causou maiores problemas à população. (Fonte: De olho no tempo, 

com informações Portal Elesbão)

25/10/2010-Chuva intensa de 113 mm provoca alagamentos em Valença(PI)

25/10/2010-Chuva forte de 56 mm provoca alagamentos em Recife (PE)
Na manhã deste domingo (24), o trânsito parou em vários pontos do Recife: Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do 
Recife- Codecir, desde a noite deste sábado , choveu 56 mm no Recife e nenhuma ocorrência foi registrada até o momento. O 
Corpo de Bombeiros também não recebeu chamados, assim como a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de 
Pernambuco - Codecipe, que informou ainda um volume maior de chuvas na Região Metropolitana do Recife do que no 
interior do Estado, e que o local com maior incidência foi o município de Jaboatão dos Guararapes, registrando 65 mm de 
chuva. Pernambuco.com

26/10/2010-chuva retorna com acumulado de mais de 200 mm no sertão da Paraíba
A chuva chegou antes do esperado no sertão da Paraíba. A água serviu para encher açudes e trazer alívio aos agricultores. De 
acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, desde a última quinta-feira, choveu em mais de 25 
municípios da Paraíba. Em Pombal, que fica a 370 quilômetros da capital, João Pessoa, foram registrados mais de 200 
milímetros de chuva até agora. Vários reservatórios encheram e alguns açudes chegaram a transbordar, para alegria dos 
moradores.  As chuvas atípicas também serviram para garantir um pouco de pasto para o gado, que já estava sem ter o que 
comer. .(Fonte: De olho no tempo, com informações Globo Rural



26/10/2010Chuva acumula em 24 horas, 244 mm em Cedro (CE)
Ruas alagadas, pane nas linhas telefônicas, desabamento de barracos na zona rural e até o sangramento de um 
açude. Os moradores do Cedro, a 408 quilômetros da Capital, sofrem as consequências das fortes chuvas que caíram nos 
últimos três dias no município localizado no Centro-Sul do Ceará. O volume de água, que chegou aos 244 milímetros entre 
sexta-feira e sábado últimos, fez sangrar o açude Várzea da Conceição, no distrito de mesmo nome, e aumentou em quase 
meio metro o volume do açude Ubaldinho. O reservatório é o maior do município e está com 60% de sua capacidade total -
cerca de 32 milhões de metros cúbicos de água, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).. Apenas 
cinco dos 133 açudes monitorados pela Cogerh sangraram este ano: Tijuquinha (Baturité), Colina (Quiterianópolis),
Quixeramobim (Quixeramobim), Riacho do Sangue (Solonópole) e Jatobá (Milhã). Ele recorda que a maior chuva fora de 
época, no Cedro, ocorrera em 1984. Choveu em cerca de 50 municípios cearenses desde sexta-feira passada. Da manhã 
de domingo até a manhã ontem, havia chovido em 18 municípios do Estado. A maior precipitação foi em Araripe (65mm) 
na Região do Cariri. Por causa da frente fria, choveu mais de 100 milímetros em Milagres e Barro, também no Cariri, Sul 
do Estado. No município de Cedro os pontos de fiscalização mantidos pela Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) 
registraram as duas maiores precipitações dos últimos dias no Estado. Foram verificados 244 milímetros e 239 
milímetros, em Cedro e Lagedo, respectivamente.O Povo Online

26/10/2010Chuva volta a cair após seis meses de estiagem em Barreiras (BA)
Após seis meses de clima seco, Barreiras sofre com fortes chuvas que deixam várias ruas alagadas, nesta terça-feira, 26. A 
situação, que se repete todos os anos devido a problemas estruturais da cidade, se agrava este ano porque diversos bairros 
tiveram ruas escavadas para implantação do sistema de esgotamento sanitário, o que expõe a população a transtornos. A 
demora no recolhimento do lixo de algumas áreas, já que a coleta havia sido interrompida desde o final de semana por 
causa do atraso no pagamento dos salários dos garis (que começaram a receber salário na manhã de hoje), influenciou para 
o entupimento de bocas de lobo e o conseqüente acúmulo de água em regiões mais baixas, na região das lavouras os 
produtores se apressam em semear para aproveitar a umidade da terra, facilitando a germinação. A Tarde Online



Consequencias. 
Um funcionário  ficou soterrado após um pequeno desmoronamento. 
Não houve aulas nas escolas públicas e faculdade o comercio fechou.
sem energia elétrica por mais de seis horas.árvores e antenas parabólicas foram ao chão. destelhamentos, placas 
foram arrancadas

Juína

Deslizamento e sem energia

Consequencia: Acidente  Os Bombeiros resgataram Bruno e, agora, esperam a 
chuva passar para retirar o carro do córrego. Bruno teve ferimentos leves

Falta de chuva pode atrasar ainda mais o plantio de soja em 
Mato Grosso

Chuva de granizo danificou 
telhas de mais de 200 casas em
Carlinda,

Vendavais estão causando estragos 
em cidades de Mato Grosso

Sem energia
Destelhamentos
danificou sete transformadores
da Rede Cemat

Chuva de granizo danificou casas.

REGIÃO CENTRO OESTE



01/10/2010-Vendaval deixa rastro de destruição em Juína (MT)
A chuva que caiu (30) no município de Juína por volta das 14h, Noroeste de Mato Grosso, deixou rasto de destruição. Ventos 
fortes, trovões, raios e um temporal causaram estragos. Por volta das 17 horas o dia parecia noite e fortes ventos atingiram 
vários locais com rajadas de até 50 km/h.
Consequencias Uma arvore de grande porte caiu na linha de transmissão de energia elétrica, causando sem energia 
elétrica por mais de seis horas.– 4 pelo menos quatro residências foram invadidas pela enxurrada, arvores e antenas 
parabólicas foram ao chão. – casas e destelhamentos, placas foram arrancadas-, a lama chegou com força e invadiu o 
interior das casas. um funcionário do departamento de água de Juína que fazia reparos em canos, ficou soterrado 
após um pequeno desmoronamento. Não houve aulas nas escolas públicas e faculdade o comercio fechou. Fontew: 
24horas news

01/10/2010Vendaval provoca danos em Chapadão do Sul (MS)
Depois de cinco meses sem chuva, ela finalmente chegou a Chapadão do Sul, mas, veio acompanhada de um forte vendaval 
que causou enormes transtornos na cidade.
Consequencias:  O forte vento causou o destelhamento de grande parte das casas construída pela a CEF. No bairro 
Esperança, uma moradora sofreu um corte na cabeça, devido a queda de um telha. Houve a queda de um pedreiro de 
uma escada no Parque União. Em toda cidade, houve vários rompimentos de fios de alta e baixa tensão Jornal O Correio

02/10/2010Chuva forte provoca deslizamento de terra em Brasília (DF)
A chuva desta manhã (2/10) causou prejuízos e transtornos para os moradores do DF
Consequencias: com a falta de energia em algumas regiões e a queda de uma árvore no bloco J/H da 306 Sul.  
provocou ainda um deslizamento de terra que derrubou parte do muro de um condomínio no setor de chácaras. Correio 
Braziliense

02/10/2010-Chuva forte faz carro cair em córrego em Campo Grande (MS)
Com a força das águas (chovia muito no momento do acidente).

Consequencia: um motorista perdeu a direção e teve seu carro atirado dentro dos córregos de Campo Grande. 
chocando-se com o meio-fio o carro foi arrastado por quase 100 metros. Os Bombeiros resgataram Bruno e, agora, 
esperam a chuva passar para retirar o carro do córrego. Bruno teve ferimentos leves A Crítica de Campo Grande



02/10/2010Após 6 meses de seca, chuva cai em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde (MT)
Após aproximadamente 6 meses de seca, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde no norte de Mato Grosso registraram a primeira 
chuva após o período de estiagem, ontem (1º), em Nova Mutum por volta das 23h, a primeira chuva do segundo semestre do 
ano. Hoje da manhã em Lucas do Rio Verde por volta das 10:00hs a cidade foi privilegiada com uma pancada de chuva.  
Consequencias: A mudança de tempo anima, em especial, os agricultores do município. Mesmo com o fim do vazio 
sanitário, no último dia 15 de setembro, poucos arriscaram iniciar o plantio de soja até agora. Hoje, o atraso do 
plantio está completando 17 dias. Expresso Mato Grosso

02/10/2010Chuva constante acumula mais de 35 mm em São Gabriel do Oeste (MS)
O sábado foi com chuvas no setor norte de Mato Grosso do Sul. Em São Gabriel do Oeste, uma estação automática operada 
pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou acumulado de chuva de 39,4 mm entre as 3 e 21 horas, no 
horário local. (Fonte: De olho no tempo) 

05/10/2010-Temperatura chega a 38,7°C em Confresa (MT)
A semana começou com grandes contrastes de temperatura em Mato Grosso. Enquanto na metade norte os termômetros 
beiraram 39°C, na divisa com Mato Grosso o Sul, a máxima pela tarde não passou de 32°C. Estações meteorológicas 
automáticas operadas pelo INMET  registraram temperatura máxima nesta segunda-feira de 38,7°C, em Confresa, 37,4°C, 
em Sorriso e 34,1°C, em Tangará da Serra. 

02/10/2010-Acumulado de chuva significativo em GO
Entre às 9hs do dia 02/10 e às 9hs do dia 03/10 a estação meteorológica convencional do INMET registrou um acumulado de 
149 mm em Jataí-GO. 

06/10/2010-Granizo e ventania provocam danos em Lucas do Rio Verde (MT)
Após  estiagem, hoje (05) uma forte chuva ocorreu em  Lucas do Rio Verde. O temporal começou, por volta das 16h30 e com  
falta de luz em vários pontos da cidade. Em algumas regiões chegou a chover granizo. Dezenas de casas foram destelhadas 
ou tiveram os telhados furados pelo granizo e especialmente no distrito industrial. A equipe do ExpressoMT presenciou 
árvores caídas, inclusive sobre veículos. Houve queda do muro e do portão em torno do estádio. A cobertura da arquibancada 
ficou completamente destruída. Expresso MT

07/10/2010-Granizo atinge Goiânia (GO)
Uma forte chuva de granizo atingiu Goiânia, por volta das 15h30min desta terça-feira (06) deixando várias ruas cobertas de 
gelo. Segundo a Defesa Civil local não houve registro de danos maiores em decorrência do fenômeno. De olho no tempo



09/10/2010-Vendavais estão causando estragos em cidades de Mato Grosso
Ventos de até 90 km por hora. "Redemoinhos" que torcem coberturas metálicas. Temperatura próxima aos 40 graus. Chuvas 
de granizo e tempestades,ninguém ficou ferido. Alguns danos causados pelos fortes ventos aconteceram em estádios de 
futebol. 
Em Rondonópolis e Lucas do Rio Verde as praças esportivas foram atingidas por ventanias. 
Em Lucas, na terça-feira (5), o estádio Passo das Emas teve a cobertura arrancada, parte do muro caiu e a cabine de 
imprensa também sofreu danos por causa de um temporal. 
Na mesma terça-feira um posto de combustível em Juara teve a cobertura metálica retorcida por um redemoinho.
Na quinta-feira (7), uma forte chuva também causou estragos em Sorriso, com quebras de árvores e fios de energia. 
Ainda ontem, em Rondonópolis, um temporal destruiu a cobertura do estádio Luthero Lopes e danificou torres da 
iluminação. O vento também arrancou telhas de dezenas de residências na cidade. 
Em Cuiabá, um vendaval ontem à noite danificou sete transformadores da Rede Cemat – nas proximidades do Detran -
deixando parte da cidade sem energia. 
Há poucos dias, uma chuva de granizo danificou telhas de mais de 200 casas em Carlinda, no extremo norte do Estado. 
Olhar Direito

09/10/2010-Chuvas irregulares são registradas no interior de Mato Grosso
O calor marcou presença nesta sexta-feira em Mato Grosso. Estações meteorológicas automáticas operadas pelo INMET  
registraram temperatura máxima nas últimas 24 horas de 37,2°C em Carlinda, 37,8°C em Sinop, 36,8°C em Paranatinga e 
35,2°C em Juína. Segundo dados do AGRITEMPO (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura), os maiores volumes de chuva acumulados nos últimos 7 dias foram registrados no noroeste, região de Aripuanã
e leste, região de Nova Xavantina, com volumes variando entre 80 e 110 mm. Nas áreas produtoras de grãos de Confresa, 
Colíder e Brasnorte, o índice pluviométrico não passou de 30 mm no mesmo período. (Fonte: De olho no tempo) 



11/10/2010-Falta de chuva pode atrasar ainda mais o plantio de soja em Mato Grosso

O atraso no plantio da safra de soja 2010/11 em Mato Grosso deve se intensificar. Segundo o Imea, duas semanas após o 
início do plantio a situação é preocupante, por causa da irregularidade das chuvas, em pequenos volumes e apenas em regiões 
pontuais. O Imea alerta que o atraso do plantio da soja afetará a tomada de decisão dos agricultores em 
relação às áreas de milho safrinha e de algodão. O levantamento divulgado pelo Imea na sexta-feira 
mostra que até a semana passada foram cultivados 106 mil hectares de soja em Mato Grosso, que 
corresponde a 1,7% da área estimada. 
No mesmo período do ano passado, 14% da área de soja estava semeada em Mato Grosso, o que 
correspondia a 847 mil hectares. Dois dos maiores polos produtores, Lucas do Rio Verde e Sapezal, que 
estavam com 30% e 25% da área semeada no mesmo período de 2009, estão nesta safra com 3% e 6%, 
respectivamente. 
Em Sorriso, maior produtor brasileiro de soja e milho, o plantio da oleaginosa avançou de sexta-feira até esta segunda, dia 
10. Ele afirmou que choveu bem nos últimos três dias em alguns bolsões de Sorriso e os agricultores aproveitaram para 
acelerar o plantio. O levantamento divulgado na sexta-feira pelo Imea mostrou que em Sorriso o plantio da soja havia 
atingido 12 mil hectares, que representam 2% da área de 600 mil hectares. Em igual período do ano passado já 
estavam plantados 150 mil hectares (25%). Com o avanço nos últimos três dias, Pozobon acredita que o plantio atingiu 6% 
da área (36 mil hectares) estimada para esta safra. Canal Rural

27/10/2010 -Chuva causa estragos em Brazlândia (DF)
A chuva da noite dessa terça-feira no Distrito Federal causou estragos em Brazlândia. Por pouco, o Restaurante Comunitário, 
inaugurado há apenas um ano, não fechou as portas hoje. Como não há rede de escoamento da água da chuva, toda a 
enxurrada entrou no restaurante.  Na quadra 6 do Setor Veredas, um muro desabou sobre um carro e uma moto. O Globo



27/10/2010-Célula convectiva provoca vento de 73 km/h em Sinop (MT)

Chuvas de grande acúmulo em diversos pontos de Mato Grosso. A água caiu com mais intensidade nas regiões de São Félix 
do Araguaia, Guarantã do Norte e Juína. No município de Confresa choveu 57,6 mm entre as 17 e 22 horas, no horário 
brasileiro de verão. Os dados foram computados em uma estação automática operada pelo INMET. Em Cotriguaçú, outra 
estação do INMET acumulou em 24 horas, 47,2 mm de chuva. Entre as 19 e 20 horas, outra estação do INMET reportou para 
rajada máxima de vento de 73,8 km/h em Sinop. No interior do município casas foram destelhadas e árvores caíram com a 
força dos ventos. Entre as 21 e 22 horas choveu forte em Gaúcha do Norte, com acumulado de 24,8 mm, também segundo o 
INMET. 
(Fonte: De olho no tempo)

31/10/2010-Vendaval de 104 km/h provoca estragos em Rondonópolis (MT)

O sábado foi marcado por inúmeras pancadas de chuva em Mato Grosso. Como previsto choveu e ventou forte em 
diversos municípios, principalmente no sul e oeste do Estado. Uma estação meteorológica automática operada pelo 
INMET registrou rajada máxima de vento de 63,3 km/h em Itiquira. Já em Rondonópolis, o vento chegou a 104,4 km/h em 
outra estação do INMET provocando estragos como destelhamentos de construções e queda de árvores, postes e muros, 
principalmente na zona rural do município e nos bairros Jardim Europa, Vila Ipiranga e Jardim Nilmara. 
(Fonte: De olho no tempo)

31/10/2010-Vendaval chega a 95 km/h em Chapadão do Sul (MS)

Intensas áreas de instabilidade atuaram neste sábado em Mato Grosso do Sul provocando chuva forte, raios e ventania em 
diversos municípios. Estações meteorológicas automáticas operadas pelo INMET registraram rajada máxima de vento nas 
últimas 24 horas de 60,1 km/h em Campo Grande, 65,4 km/h em São Gabriel do Oeste, 68,7 km/h em Amambaí, 69,8 
km/h em Itaquiraí, 75,2 km/h em Dourados e 82 km/h em Água Clara. Em Chapadão do Sul foi registrado o vendaval 
mais intenso do Estado, com rajada máxima de vento de 95,4 km/h em outra estação do INMET. Foram verificados 
estragos como destelhamentos de construções e queda de árvores e de postes em diferentes pontos do município. Em 24 
horas, o acumulado de chuva chegou a 52,2 mm em Ivinhema, 53,6 mm em Três Lagoas e 54,6 mm em Rio Brilhante. 
(Fonte: De olho no tempo)



01/10/2010-Árvore cai sobre carro e mata homem 
durante temporal em São Carlos (SP).

01/10/2010-Tornado, com ventos de 
129 km/h pode ter atingido cidade de 
J. de Fora (MG)
Consequencias: Uma árvore caiu em 
cima de um carro e matou um homem Ao 
todo, 10 árvores caíram no centro da 
cidade, atingindo três carros.

Temporal provoca alagamentos e deslizamentos 
de terra em Guaxupé (MG)
Consequencias: Quatro municípios  sem energia 
elétrica, cerca de 10 casas foram alagadas. O barracão 
da Cooperativa dos Cafeicultores, foi destelhado e 
cerca de 50 sacas de café foram atingidas.

Vendaval provoca estragos e
deixa feridos em Belo Horizonte (MG)
Consequencias: Duas pessoas tiveram 
ferimentos leves . 

Junqueirópolis (SP) Um homem 
morreu e outro ficou gravemente 

ferido, causado por um raio.

Em Assis(SP) Consequencias:casas 
foram destelhadas e árvores caíram 
sobre telhados e a fiação elétrica nas 
ruas. Em Echaporã, destelhou pelo 

menos, dez casas na zona rural, 
divisa com o município de Platina.

RAIOS:. Segundo informações da RINDAT (Rede Integrada Nacional de 
Detecção de Descargas Atmosféricas), no dia 16 em 24 horas, os sensores 
detectaram 12173 raios só no Estado de São Paulo, sendo a grande
maioria no eixo entre os municípios de Assis, Paraguaçu Paulista e 
Marília. 
Consequencias: mais de 200 municípios paulistas sem energia

Granizo provoca estragos 
em lavouras de 
Louveira(SP) 

Consequencia: comprometeu a 
safra do circuito das frutas.

30/10/2010-Vendaval atinge 
Taubaté e São José dos Campos 
(SP)Consequencias: queda de árvores, 
sem energia. 

Vendaval derruba 9 torres na 
maior hidrelétrica de São Paulo 
diversas casas e dois restaurantes 
tiveram o teto destruído, árvores caíram 
sobre carros e casas. 

REGIÃO SUDESTE



VENDAVAIS

Dias 7 e 16
80km/h

63km/h

68km/h

62km/h

50km/h
89km/h

80km/h

72km/h

80km/h

75km/h

71km/h

76km/h

52km/h
50km/h

Dia 16

7-Juiz de FóraMG- 129km/h
7-Ibireté-MG- 88km/h
5-Rio Janeiro-RJ 70 km/h
30-R.Janeiro-RJ 91 km/h



01/10/2010-Chuva provoca alagamentos e deslizamento de terra em Ribeirão Preto (SP)
As chuvas do mês de setembro em Ribeirão Preto chegaram ao nível mais alto do ano desde março. Segundo a Defesa Civil 
do Estado de São Paulo, as precipitações ultrapassaram os 80 mm e só ontem choveu 20% do total do mês —com mais de 30 
mm, segundo a Agrosystem. Após os dias de temperatura mais alta do ano no Inverno (o dia mais quente do ano foi o último 
dia 24, quando os termômetros da cidade registraram 39,5ºC, segundo a Cetesb)
Consequencias: alagamentos. A Defesa Civil registrou um deslizamento de terra na Rua Júlio de Mesquita, que logo foi 
contido. Gazeta de Ribeirão

O temporal durou cerca de 15 minutos e os ventos atingiram uma velocidade de 70 km/h.
Consequencias: Uma árvore caiu em cima de um carro e matou um homem durante a
forte chuva que atingiu São Carlos, a 232 km de São Paulo, na tarde desta sexta-feira 
(1º). A vítima é um homem de 53 anos. Ao todo, 10 árvores caíram no centro da cidade, 
atingindo três carros. (Foto: Fernando Bertolini) (Fonte: De olho no tempo, EPTV

01/10/2010-Árvore cai sobre carro e mata homem durante temporal em São Carlos (SP)

01/10/2010-Chuva forte provoca danos em Sorocaba (SP
A chuva que caiu na manhã desta sexta-feira em Sorocaba derrubou uma árvore. Já a chuva caiu sob a cidade por volta das 
9h, contabilizou 10 milímetros de água em toda a cidade, segundo o site Clima Tempo. Jornal Cruzeiro do Sul

01/10/2010Ventos de 80 km/h derrubam cerca de 20 árvores em Ribeirão Preto (SP)
Os ventos atingiram 80 km/h nesta sexta-feira à tard e e houve pancadas de chuva em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 
A velocidade foi registrada na torre do aeroporto Leite Lopes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 20 árvores caíram 
pela cidade. Ninguém ficou ferido. EPTV

03/10/2010-Chuva passa de 50 mm em várias cidades de Minas Gerais
O sábado foi marcado por chuvas em parte de Minas Gerais. De acordo com estações convencionais operadas pelo INMET, 
em 24 horas choveu em Araxá, 65,6 mm, seguida de Capinópolis, com 51,0 mm, Uberaba, com 48,4 mm e Ituiutaba, com 
40,0 mm. (Fonte: De olho no tempo) 



01/10/2010-Tornado, com ventos de 129 km/h pode ter atingido cidade de J. de Fora (MG)
Uma chuva, seguida de granizo, inundou ruas e deixou o trânsito lento na noite desta sexta-feira (1º), em Juiz de Fora, na 
Zona da Mata mineira. A velocidade do vento chegou a 130 quilômetros por hora. Diante dessas informações e os dados 
aferidos por uma estação meteorológica automática operada pelo INMET é possível que Juiz de Fora tenha sido atingida por 
alguma célula tornádica ou até mesmo microexplosão. Os dados da estação automática do INMET aferiram para rajada 
máxima de vento de incríveis 129,6 km/h, com precipitação de 23 mm em apenas 60 minutos. 
Consequencias: Com as enchentes, carros estragaram. Com o vendaval, árvores caíram e casas foram destelhadas. 
Postes e placas de publicidade foram derrubados. Para evitar estragos com o granizo, motoristas cobriram o carro 
com uma proteção. Um telhado de aço caiu sobre a cobertura de uma casa e atingiu um quarto. Os destroços ficaram 
em cima da cama. Vários bairros ficaram sem energia elétrica. (Fonte: De olho no tempo)

02/10/2010Vendaval atinge 88 km/h em Ibirité (MG)
Após meses de estiagem e baixa umidade relativa do ar, o tempo virou em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. Dados de uma estação meteorológica automática operada pelo INMET  indicaram rajada 
máxima de vento de 24,6 m/s ou 88,6 km/h entre 23 e 0 hora de hoje (02). Dados preliminares da Defesa Civil 
Consequencias: vários pontos da cidade sofreram danos com o vendaval.(Fonte: De olho no tempo) 

02/10/2010Temporal provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Guaxupé (MG)
Sexta-feira (1º) por causa das chuvas que caíram no Sul de Minas. Juruaia, Nova Resende, São Pedro da União e Bom Jesus 
da Penha estão com o fornecimento de energia interrompido.
Consequencias: Quatro municípios estão sem energia elétrica Alguns bairros permanecem sem energia, onde ficam as 
torres de transmissão dos canais de TV e rádio da cidade, que estão fora do ar.  várias partes do muro do condomínio 
fechado caíram., cerca de 10 casas foram alagadas. O barracão da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé
(Cooxupé), no bairro Japy, foi destelhado e cerca de 50 sacas de café foram atingidas.  EPTV
02/10/2010Chuva forte faz dia virar noite em Bauru (SP)
Ontem, em uma típica chuva de primavera, às 14h já era noite em Bauru. Com vento forte, que chegou a 37 quilômetros por 
hora. Bauru, teve pancadas fortes por volta das 14h30. No acumulado do dia, até as 20h já somavam 32,3 milímetros. Para 
se ter uma idéia, no mês passado, que choveu no dia 7 e depois entre os dias 26 e 30, o acumulado foi de 92 milímetros, 
segundo o (IPMet). A máxima do dia foi de 22,3 graus às 12h40 e a mínima, de 17,8 graus às 15h45. Jornal da Cidade

02/10/2010Vendaval provoca estragos e deixa feridos em Belo Horizonte (MG)
Na madrugada deste sábado a chuva forte e a ventania Belo Horizonte (MG),da meia-noite às 4h, choveu 36mm.
Consequencias: Uma parede em construção caiu e atingiu a a residência vizinha. Duas pessoas tiveram ferimentos 
leves . Os dois moradores feridos foram encaminhados com escoriações leves e foram liberados.Terra



05/10/2010-Rajada de vento atinge 70 km/h na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ)
Ventos fortes, de quase 70 quilômetros por hora, atingiram o Rio no fim da manhã desta terça-feira. Uma medição feita por 
volta de meio-dia, na Zona Sul, registrou rajadas de 67 quilômetros. No Aeroporto Santos Dumont, o vento chegou a 46 
quilômetros. A agitação, de acordo com o instituto, é por conta da presença de um sistema de baixa pressão no oceano, 
entre o litoral de São Paulo e do Rio. Já a Marinha registrou, às 15h, ventos moderados, de 36 quilômetros por hora, 
também no Forte de Copacabana. O Globo Online

07/10/2010-Tempestade provoca raio em canavial matando uma pessoa e ferindo outra em
Junqueirópolis (SP Em Junqueirópolis, a 594 km de São Paulo, um homem morreu e outro ficou gravemente 
ferido em um incêndio em um canavial, causado por um raio. O Globo

Desta vez, as pancadas de chuva vieram, com raios, ventania e muita chuva em diversos 
pontos das regiões de Rancharia, Assis, Marília, Bauru e Avaré. Na região de Assis, entre 
13h15min e 13h30min (local), com pancadas de chuva e rajadas de vento que em 
determinadas regiões chegaram a 80 km/h. Casas foram destelhadas e árvores caíram 
sobre telhados e a fiação elétrica nas ruas em Assis e Cândido Mota. Em Echaporã, a 
rajada máxima chegou a 72 km/h, o vento forte destelhou pelo menos, dez casas na zona 
rural, divisa com o município de Platina. Em Ourinhos, uma estação meteorológica 
automática operada pelo INMET aferiu para rajada máxima de vento de 19,0 m/s, o que 
equivale a 68,4 km/h entre as 13 e 14 horas (local). árvores caíram com a força do vendaval. 
Jornal de Assis

(Fotos: Tiago Novo - Ricardo Amaro

07/10/2010-Vendaval destelha construções no centro-oeste de São Paulo

RAIO



07/10/2010-Granizo atinge parte de Fernandópolis (SP)
A Região Noroeste, recebeu chuva de granizo. As pequenas pedras de gelo não foram intensas e nem causaram prejuízos nas 
cidades e ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (7) no centro de Fernandópolis. O vento forte a alguns raios não trouxe 
conseqüência maiores para a população.. Jornal Bom Dia

07/10/2010-Chuva e ventania causam transtornos  Assis, Bauru, Garça e Pederneiras (SP)
Em Bauru, o temporal na tarde desta quinta-feira durou pouco mais de 20 minutos. Tempo suficiente para transformar a 
principal avenida da cidade, a Nações Unidas em um grande rio. 
Em Garça, a força do vento derrubou árvores e algumas casas foram destelhadas. Em Assis a chuva forte também 
provocou estrados. 
No distrito de Vanglória, em Pederneiras,uma árvore não resistiu a força do vento. E em uma casa parte do telhado 
desabou. Mais o pior aconteceu na quadra poliesportiva de uma escola estadual. A cobertura veio ao chão. A professora 
contou que os alunos estavam participando de uma festa na escola na hora do temporal. 
Em Jales, no noroeste do Estado, choveu quase 22 milímetros entre 16 e 17 horas. Na hora da chuva intensa, o vento 
chegou aos 63 km/h.
Em Votuporanga, também no noroeste, uma rajada de vento chegou aos 75 km/h, às 17 horas. 
Em Barra Bonita, na região central do Estado, a chuva começou ainda pela manhã. Entre 10 horas e 17 horas foram 
acumulados quase 35 milímetros, pela medição do Inmet. As rajadas de vento chegaram aos 62 km/h às 16 e às 16 horas. 
Em Bauru,  registrou cerca de 24 milímetros acumulados, até por volta das 17 horas. O vento máximo chegou aos 63 km/h, 
às 15h30. 
Em Pirassununga, no norte do Estado, uma rajada de vento alcançou 89 km/h na região. Na capital paulista, as rajadas de 
ventos alcançaram 63 km/h no Mirante de Santana, na zona norte, e 52 km/h no aeroporto de Congonhas, na zona sul. O 
aeroporto de Guarulhos também registrou ventos de até 63 km/h. TV TEM

07/10/2010-Rajadas de vento ultrapassam os 70 km/h no Rio de Janeiro e em Teresópolis 
(RJ)
A frente fria que chegou ao estado do Rio trouxe rajadas de vento de mais de 70 km/h na tarde desta quinta-feira (7). 
Segundo o (Inmet), a ventania chegou a 73 km/h em Copacabana, na Zona Sul da cidade, e em Teresópolis, na Região 

Serrana do Rio. G1



07/10/2010Vendaval provoca muitos estragos em Paraguaçu Paulista (SP)
No início da tarde desta quinta-feira (07), a chuva e o vento em Paraguaçu Paulista causou estragos em alguns bairros do 
município. Segundo dados metereológicos da Cocal I, até às 14h15 de hoje choveu 12mm, os ventos foram muito fortes, 
uma casa ficou destelhada..Ninguém ficou ferido.O bairro também ficou sem energia elétrica por uma hora. Já, no 
Departamento Municipal de Saúde, o telhado da sala de reuniões desabou.. A cobertura do posto de combustível da Rede 
Avenida pendeu com o vento. Foi necessário um guindaste para segurar a estrutura. Paraguacity

07/10/2010-Rajadas de vento chegam a 76 km/h em Campinas (SP)
A alta temperatura de quinta-feira (07/10), com máxima de 34 graus, uma frente fria com as rajadas de vento em Campinas 
atingissem a velocidade de 76 km/h por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (07/10), de acordo com o Cepagri da 
Unicamp, deixando diversos bairros da cidade e parte de Jaguariúna sem energia elétrica por até 30 minutos, segundo a 
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as árvores acabam tocando os fios de alta tensão e isso pode ocasionar curtos-
circuitos, informou a Assessoria de Imprensa da CPFL, que justificou o 'apagão' apenas às condições meteorológicas. Entre 
às 10h05 e 10h25, pelo menos cinco bairros ficaram sem luz, como por exemplo o distrito de Barão Geraldo. Cosmo Online

07/10/2010Vendaval derruba árvores em São Carlos e em Araraquara (SP)
Um vendaval derrubou sete árvores, nesta quinta-feira (7),.em Araraquara, duas caíram pela manhã e quatro durante a tarde. 
A chuva da tarde durou 30 minutos. Pelo menos dez casas ficaram sem energia durante o trabalho. Ninguém ficou ferido. 
Já em São Carlos, o vento, que chegou a 50 km/h. Fios da rede elétrica foram arrancados na queda,. EPTV

13/10/2010-Chuva forte e vento de 56,8 km/h atinge Buritís (MG)
No período da noite choveu de forma moderada no extremo noroeste. Em Buritis, uma estação meteorológica automática 
operada pelo INMET aferiu para rajada máxima de vento de 56,8 km/h e precipitação de 15,2 mm entre as 20 e 21 horas, 
no horário local. (Fonte: De olho no tempo)

15/10/2010Célula de tempestade, com granizo atinge parte de Guareí (SP)
Uma intensa área de tempestade no sudoeste do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (15). Radares meteorológicos 
indicaram entre as 15h15min e 15h45min (local), nuvens cumulunimbus bastante desenvolvidas.Moradores locais relataram 
a precipitação de granizo, seguido de ventos fortes e muitos raios em parte do município. No município vizinho de 
Itapetininga, também houve registro de temporal no mesmo horário.Cotidiano



16/10/2010-Mau tempo deixa mais de 200 municípios paulistas sem energia
Áreas de instabilidade adentraram no território paulista pelo Vale do Paranapanema provocando chuvas e ventos fortes, além 
de uma quantidade assustadora de raios. Segundo informações da RINDAT (Rede Integrada Nacional de Detecção de 
Descargas Atmosféricas) em 24 horas, os sensores detectaram 12173 raios só no Estado de São Paulo, sendo a grande
maioria no eixo entre os municípios de Assis, Paraguaçu Paulista e Marília.
O grande número de descargas atmosféricas associado aos ventos fortes produzidos pela área de instabilidade 
resultou em um blecaute. De acordo com as concessionárias Vale Paranapanema, do grupo Rede Energia, que abastece 
municípios das regiões de Presidente Prudente e Assis e CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), que atende cidades 
das regiões de Marília e Bauru. Segundo a companhia do Grupo Rede, fios de alta tensão e postes não suportaram as 
rajadas de vento entre Maracaí e Paraguaçu Paulista, sendo necessário o desligamento emergencial de todo o sistema.
Em Euclides da Cunha Paulista, Assis, Marília, Oriente, Pompeia, Lupércio, Álvaro de Carvalho, Campos Novos Paulista,
Ocauçu, São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul houve  ocorrência de raios e precipitação localizada de granizo. Em 
algumas localidades houve registro de danos, com destelhamentos de construções. Em Rancharia, uma estação 
automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou rajada máxima de vento de 68 km/h entre as 
19 e 20 horas no horário local.Dados: IPMet – INMET – RINDAT – CPFL – Vale Paranapanema (Fonte: De olho no tempo).

16/10/2010-Chuva acumula 30,6 mm em Ourinhos (SP)
Uma estação meteorológica automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou acumulado de 
chuva de 30,6 mm entre as 17 horas de ontem e às 2 horas deste sábado (16) no município de Ourinhos, no centro-oeste de 
São Paulo. Fonte: De olho no tempo

16/10/2010-Chuva acumula 62,2 mm em Linhares (ES)
A chuva caiu com intensidade em parte do Espírito Santo. Uma estação meteorológica automática operada pelo INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia) registrou acumulado de chuva de 62,2 mm entre as 3 horas de ontem e às 8 horas deste 
sábado (16).(Fonte: De olho no tempo) 

17/10/2010-Vendaval derruba 9 torres na maior hidrelétrica de São Paulo
Pelo menos nove torres de linhas de transmissão foram derrubadas no início da noite deste sábado por um ventos de 50km/h 
na usina de hidrelétrica de Ilha Solteira, no extremo noroeste do Estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul. A 
usina teve de ser desligada por conta do acidente. As torres caíram dentro do rio Paraná. Outras cinco torres de transmissão 
tombaram na zona rural, deixando a cidade de Selvíria (MS), a 6 km da hidrelétrica, no escuro. Na cidade de Ilha Solteira, a 
suspensão de energia foi parcial.),os estragos foram muitos: diversas casas e dois restaurantes tiveram o teto 
destruído, árvores caíram sobre carros e casas. "Até agora, pelos dados que temos, seis famílias ficaram desabrigadas. 
Ninguém ficou ferido. Terra



18/10/2010-Chuva forte e vendaval provocam estragos em Nova Serrana (MG)
Uma chuva, acompanhada de vendaval, causou estragos no fim da tarde desta segunda-feira (18), em Nova Serrana, região 
centro-oeste de Minas Gerais. Houve quedas de árvores. Segundo os bombeiros, o telhado da Igreja Matriz de São 
Sebastião desabou, mas ninguém se machucou. Uma mulher teve ferimentos leves ao ser atingida por pedaços do 
telhado da casa dela. Ainda segundo os bombeiros, a chuva também provocou quedas de placas de publicidade e inundou 
uma creche. Não houve feridos. G1

22/10/2010Umidade relativa do ar chega a 12% em Barra Bonita, Rancharia e Pradópolis 
(SP)
Uma grande massa de ar seco e quente determinou um dia de muito sol e ar seco em São Paulo. Estações meteorológicas 
automáticas operadas pelo INMET aferiram para índice mínimo de umidade relativa do ar de 19% em Presidente Prudente, 
14% em Lins, 12% em Barra Bonita, 12% em Rancharia e 12% em Pradópolis.- (Fonte: De olho no tempo)

24/10/2010-Chuva forte atinge parte do Rio de Janeiro (RJ)
No fim da tarde deste sábado (23) começou a chover forte em vários pontos da capital e da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Apesar da chuva, ainda não foram registrados problemas no trânsito ou ruas alagadas na cidade. 
(Fonte: De olho no tempo, com informações RJTV)
24/10/2010-Tempo volta a ficar úmido no Triângulo Mineiro e umidade despenca no norte 
de Minas Gerais para 10%
Áreas de instabilidade provocaram diversas pancadas de chuva em parte do Triângulo Mineiro. Dados de uma estação 
meteorológica convencional operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registraram precipitação nas últimas 
24 horas de 12,2 mm em Frutal. Estações meteorológicas automáticas, também operadas pelo INMET registraram umidade 
mínima de 19% em Capelinha e 14% em Almenara. Em Itaobim, a umidade chegou a apenas 10%, o que já é considerado 
como estado de emergência pela OMS (Organização Mundial de Saúde) por oferecer riscos à saúde humana. (Fonte: De olho 
no tempo).

24/10/2010-Chuva acumula 49,5 mm em Votuporanga e 17,9 mm em Catanduva (SP)
Grandes volumes de chuva foram registrados nas últimas 24 horas em parte do interior paulista. Estações meteorológicas 
convencionais operadas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) aferiram para precipitação de 49,5 mm em 
Votuporanga, 17,9 mm em Catanduva. Fonte: De olho no tempo).



25/10/2010-Carro cai em córrego e deixa mortos durante temporal em São Paulo (SP)
Chuva e granizo causam alagamentos e falta de luz em São Paulo (SP)

Um carro ocupado por quatro pessoas caiu em um córrego na Zona Sul de São Paulo durante a forte chuva que atingiu a 
cidade na noite desta segunda-feira (25). As vítimas foram socorridas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros ao 
Pronto Socorro Saboya. Uma mulher e um homem morreram, segundo a PM. Uma terceira pessoa adulta e uma criança 
sobreviveram. O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, teve as operações suspensas entre as 20h48 e as 
21h17.. Segundo o CGE, por volta de 20h30 foi observada queda de granizo na região da Estrada do Campo Limpo, na 
Zona Sul. O aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, também opera por instrumentos desde as 20h. Às 21h40, havia 
quatro pontos de alagamento ativos na cidade. G1

25/10/2010-Chuva moderada atinge São Romão (MG)
Células isoladas de chuvas cresceram neste inicio de semana em pontos isolados das regiões de Juiz de Fora, Passos e 
Buritis, onde uma estação meteorológica automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) reportou para 
precipitação de 6,6 mm entre as 15 e 16 horas, no horário brasileiro de verão. Em São Romão, outra estação do INMET 
registrou acumulado de chuva de 21,6 mm entre as 18 e 21 horas.(Fonte: De olho no tempo)

26/10/2010-Granizo provoca estragos em lavouras de Louveira (SP)
A chuva de granizo que atingiu Louveira na noite desta segunda-feira (25) comprometeu a safra do circuito das frutas. As 
plantações foram afetadas e os produtores rurais já contabilizam os prejuízos. A propriedade do agricultor Célio José Biasi
tem 3,6 mil pés de caqui e a maior parte foi atingida pelo gelo. Ele tinha a previsão de fazer uma colheita para 15 mil caixas, 
mas a chuva causou um prejuízo de 90%. A cultura da uva também foi atingida. O produtor Orivaldo de Jesus cultiva 48 mil 
pés da fruta, mas o granizo atingiu as parreiras ainda em formação e também as mais antigas. Segundo a Federação dos 
Produtores Rurais, a chuva de gelo atingiu quase metade de todas as propriedades que compõem a associação. Agricultores 
sem seguro culpam o governo federal, que não fez o repasse de um subsídio para os seguros este ano.. EPTV



30/10/2010-Vendaval atinge Taubaté e São José dos Campos (SP)
Uma forte ventania atinge o Vale do Paraíba neste sábado (30) chuvoso, véspera de eleição, e assusta os moradores. Em 
Taubaté, houve queda de energia no Cavex (Comando de Aviação do Exército), por volta de 12h45. Foram registrados 
ventos de 50 km/h, segundo informações do Cavex. A energia já voltou ao local, mas há outros pontos da cidade que estão 
sem luz. Já em São José dos Campos, a Defesa Civil registrou quatro quedas de árvores, sendo a maioria na região do bairro 
Jardim Esplanada. Uma árvore caiu em cima de uma casa, na Rua Clóvis Bevilacqua, próxima à escola ETEP. Ainda no 
Esplanada, outra árvore caiu em um carro, dessa vez na rua Sebastião Tourinho. Na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada 2, 
uma árvore caiu e complicou o trânsito dos motoristas. Já na região sul, no Jardim Satélite, uma árvore caiu em um carro na 
Rua Tijuca, próximo a uma escola estadual. Ainda na região sul, no Jardim Petrópolis, próximo ao bairro 31 de Março, houve 
estragos em um prédio que está em construção. Segundo os bombeiros, não houve feridos e equipes de limpeza trabalham no 
local neste momento. No aeroporto de São José dos Campos, o vento chegou a 70 km/h até o momento. Essa linha de 
instabilidade veio da capital e deve percorrer todo o Vale em direção ao Vale Histórico. Nos últimos 15 minutos foi grande a 
incidência de raios na região.

31/10/2010-Vendaval alcança 71 km/h em Piracicaba (SP)
Um vento de 71 km/h, considerado forte pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), provocou a queda de árvores nos 
bairros Jupiá, Cecap e Nova Piracicaba, de acordo com o Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Piracicaba. A ventania 

teve início por volta das 9h40 e com ela veio a chuva que baixou a temperatura para 17 graus.  Gazeta de Piracicaba

31/10/2010Ventos chegam a 91 km/h no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)
Uma frente fria chegou ao Rio na tarde deste sábado (30) e trouxe vento e chuva. De acordo com o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), os ventos alcançaram até 91 km/h no Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ventania também 
derrubou algumas árvores na Zona Norte da cidade.G1

31/10/2010Vendaval derruba árvores e chuva causa acidentes no Rio de Janeiro (RJ)
A forte chuva que caiu em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro na tarde e início da noite deste sábado (30) provocou a 
queda de quatro árvores, mas não houve feridos. A chuva também provocou acidentes. Na linha Vermelha, na altura do 
Jardim América, na zona norte, pista sentido Baixada Fluminense, três carros de passeio e um veículo de serviço bateram. 
Não há informações sobre feridos. O trânsito se complicou no local.  R7



La Niña aumenta o plantio de arroz e 

restringe o de soja no Rio Grande do Sul no 
dia 13
O Estado terá mais Arroz e menos soja na safra de verão
Consequencias. Na soma de todas as culturas, os gaúchos 
devem produzir até 23,2 milhões de toneladas de grãos, 
volume 6,9% inferior à última colheita

Vendaval em Sengés (PR)
Consequencias:calculam que mais de 
100 casas possam ter sido destelhadas

25/10/2010-Chuva forte e vendaval 

atingem Londrina (PR)
Consequencias:deixaram casas destelhadas. Ninguém 
ficou ferido. De acordo com informações do Corpo de 
Bombeiros, 14 residências e o presídio da cidade 
foram danificados pelo vento forte.

Vendaval derruba mais de 20 
árvores em Maringá (PR)

07/10/2010-Granizo atinge parte de 
Chapecó (SC)
A chuva de granizo, que começou por volta da 1h30min, 
não causou estragos e durou apenas alguns minutos. 

07/10/2010Vendaval derruba torres de 
transmissão de energia elétrica em
Tupãssi (PR)
Consequencias: destelhou pelo menos 110 
casas e derrubou três torres de energia do 
sistema Furnas, em Tupãssi. 

O motorista, que estava parado no 
semáforo quando a árvore caiu, 
sofreu apenas um corte na mão.

15/10/2010Vendaval provoca estragos 
em Apucarana (PR)
Consequencias: provocando danos em diversas 
construções. De acordo com o Corpo de Bombeiros 
local, casas foram destelhadas no Distrito de 
Correia de Freitas.
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Quinta-feira, 07/10/2010 Temporal destelha casas em cidades do Paraná
De acordo com Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o maior número de 
casas parcialmente destelhadas, até as 10h30,foi registrado em Medianeira, no 
Oeste do Paraná. Trinta residências foram atingidas pela chuva e os ventos fortes. 
Não havia desabrigados ou desalojados. Além disso, quatro casas de Francisco 
Beltrão, no Sudoeste do Paraná, também ficaram parcialmente destelhadas.
Em Maringá, no Noroeste, a chuva causou a queda de árvores e alguns bairros 
estavam sem energia elétrica. http://www.gazetadopovo.com.br

O motorista, que estava parado no semáforo 
quando a árvore caiu, sofreu apenas um corte 

na mão

=cidades afetadas pelo temporal.

07/10/2010Granizo atinge parte de Chapecó (SC)
Muita gente se assustou ao acordar com o barulho de pedrinhas de gelo caindo sobre o telhado na madrugada desta quinta-
feira em Chapecó. Por sorte, a chuva de granizo, que começou por volta da 1h30min, não causou estragos e durou apenas 
alguns minutos. Diário Catarinense 

07/10/2010Vendaval derruba torres de transmissão de 
energia elétrica em Tupãssi (PR)
A quinta-feira teve temporal e vento forte no sul do país. O vendaval que atingiu 
as regiões oeste e sudoeste do Paraná destelhou pelo menos 110 casas e derrubou 
três torres de energia do sistema Furnas, em Tupãssi. O vento atingiu 107 km/h na 
cidade. A linha leva energia produzida em Itaipu para os estados do Sul e 
Sudeste. Técnicos trabalham na reconstrução das torres. O abastecimento de 
energia não foi interrompido O Globo



Tempestade provoca vento forte em parte do Sul do Brasil. Entre a noite de quarta-feira (06/10) e madrugada desta quinta-
feira (07/10), áreas de instabilidade provocaram temporal localizado no oeste da Região Sul. A chuva forte com rajadas de 
vento que chegaram aos 126 km/h em Novo Horizonte-SC e em Foz do Iguaçu-PR as rajadas de vento atingiram os 93 km/h. 
(GPT) do CPTEC-INPE.

07/102010- Tempestade provoca vento forte em parte do Sul do Brasil

07/10/2010-Forte instabilidade atinge o oeste do Rio Grande do Sul
Uma forte área de instabilidade se formou rapidamente entre a noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira (07) 
provocando fortes pancadas de chuva, com trovoadas e rajadas de vento em vários pontos do oeste do Rio Grande do Sul. 
Estações automáticas operadas pelo INMET registraram chuva e rajadas de vento em várias localidades, como em São Borja, 
onde foi verificada rajada máxima de vento de 26,8 m/s, o que equivale a 96,4 km/h entre as 20 e 21 horas (Brasília). 
(Fonte: De olho no tempo) 

07/10/2010-Vendaval chega a 71,2 km/h em São Luiz Gonzaga (RS)
Uma grande área de tempestade se formou entre o nordeste da Argentina e o Paraguai avançando rapidamente para o 
noroeste do Rio Grande do Sul ao final da noite desta terça-feira (06). Dados de uma estação automática operada pelo 
INMET indicaram rajada de vento de 71,2 km/h entre as 22 e 23 horas (Brasília).De olho no tempo

07/10/2010-Tempestade com ventos de 107 km/h provoca estragos em Cascavel (PR)
Um forte temporal, com ventos de até 107 quilômetros por hora, atingiu, no início da manhã de hoje (7), o município de 
Cascavel, no oeste do Paraná causando o destelhamento parcial de pelo menos quatro casas, houve também quedas de 
árvores e alagamentos na cidade. Não houve feridos. De acordo com a Defesa Civil de Cascavel, a tempestade começou por 
volta das 4h desta quinta, com chuva e ventos fortes.G1

07/10/2010-Vendaval derruba mais de 20 árvores em Maringá (PR)
Uma rajada de vento de aproximadamente 70 km/h derrubou mais de 20 árvores na manhã desta quinta-feira (7) em 
Maringá. A chuva, que começou por volta das 8h e durou cerca de meia hora, deixou alguns bairros sem energia elétrica.. 
Não houve feridos. O Diário do Norte do Paraná



13/10/2010Ar polar proporciona amanhecer congelante, com -4,7°C em Urupema (SC)
O município catarinense de Urupema registrou uma mínima de - 4,7ºC na madrugada desta terça-feira (12). Para se ter uma
ideia, a menor temperatura registrada pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia no Rio Grande do Sul durante o 
inverno foi de 4,9ºC negativos no dia 15 de julho em Cambará do Sul. A madrugada desta terça-feira foi gelada também nas 
áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul. Fez 1,8ºC em Vacaria, 2,6ºC em Farroupilha e 3,3ºC em São José dos Ausentes. 
Já em Porto Alegre, a mínima no Jardim Botânico foi de 10,3ºC, mas no aeroporto Salgado Filho chegou a 9ºC. 
R7

13/10/2010-La Niña aumenta o plantio de arroz e restringe o de soja no Rio Grande do Sul
O Estado terá mais Arroz e menos soja na safra de verão. Na soma de todas as culturas, os gaúchos devem produzir até 23,2 
milhões de toneladas de grãos, volume 6,9% inferior à última colheita. As estimativas estão no primeiro levantamento da  
(Conab) sobre a intenção de plantio para a safra 2010/2011 e levam em consideração a produtividade média dos últimos 
cinco anos. Por enquanto, desconsidera os efeitos do La Niña, fenômeno que costuma diminuir a chuva e prejudicar a 
soja e milho, enquanto beneficia o Arroz.– Ainda não sabemos a intensidade do La Niña –o Arroz teve prejuízos pelo 
excesso de chuva no ano passado e, agora, a projeção é de crescimento. Conforme a Conab, a safra gaúcha pode alcançar até 
7,8 milhões de toneladas – diferença de 13,3% a mais e equivalente a um mês de consumo do grão no país. O  (Irga) calcula 
um volume superior 8 milhões de toneladas. Na soja, carro-chefe da lavoura, a diferença está nas condições climáticas 
favoráveis do verão que levaram o Estado a registrar a marca inédita de 10,2 milhões de toneladas. Os primeiros dados 
mostram ainda a continuidade da tendência de a soja crescer sobre a área de milho pela diferença de rentabilidade. Para o 
consultor Carlos Cogo, a previsão da Conab é conservadora: Só Notícias

15/10/2010-Vento chega a 72 km/h em Clevelândia (PR).
O deslocamento de áreas de instabilidade pelo Sul do Brasil resultou na formação de células convectivas intensas no sul e 
sudoeste do Paraná. Uma estação meteorológica automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 
registrou rajada máxima de vento de 72 km/h entre as 7 e 8 horas (local) no município de Clevelândia. 
Fonte: De olho no tempo

15/10/2010-Linha de instabilidade, com chuva forte se forma no centro do Paraná.
Na região central do Paraná nesta sexta-feira (15) os radares meteorológicos indicaram chuva forte, acompanhada de rajadas 
de vento e trovoada em parte dos municípios de Moreira Sales, Peabiru, Fênix, Barbosa Ferraz, Telêmaco Borba, Ventania e
Arapoti entre as 15h15min e 15h30min (local). (Fonte: De olho no tempo).



15/10/2010-Vento forte chega a 63 km/h em Cianorte (PR)
A região de Cianorte, onde uma estação meteorológica automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de 
Meteorologia) registrou rajada máxima de vento de 63,7 km/h entre as 14 e 15 horas (local).(Fonte: De olho no tempo) 

15/10/2010-Células de tempestade com granizo atingem Altônia, São Jorge do Patrocino,
Marumbi e Arapoti (PR)
Ventos fortes e granizo foram observadas em parte dos municípios de Altônia, São Jorge do Patrocino, Marumbi e
Arapoti por volta das 16 horas (local).Estações meteorológicas automáticas espalhadas pela região registraram precipitação, 
além de fortes rajadas de vento como em Marechal Cândido Rondon, onde uma estação meteorológica automática 
operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou rajada máxima de vento de 61,5 km/h entre as 15 
e 16 horas (local). (Fonte: De olho no tempo) 

15/10/2010Vendaval provoca estragos em Apucarana (PR)
Um forte vendaval atingiu Apucarana na tarde desta sexta-feira (15) provocando danos em diversas construções. De acordo 

com o Corpo de Bombeiros local, casas foram destelhadas no Distrito de Correia de Freitas.

15/10/2010-Célula de tempestade atinge Sengés (PR)
No interior do município de Sengés a Defesa Civil do nordeste do Paraná calculam que mais de 100 casas possam ter sido 
destelhadas pela intensa tempestade que atingiu a região em menos de 15 minutos. 

16/10/2010-Chuva forte é registrada em Icaraíma (PR)
Chuva atingiu o nordeste das cidades paranaenses na divisa com São Paulo. Em Icaraíma, no noroeste do Estado, uma 
estação meteorológica automática operada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou acumulado de chuva 
de 52,4 mm entre as 18 horas de ontem e às 9 horas deste sábado (16). Entre as 6 e 7 horas choveu forte, com acumulado de 
27,2 mm.(Fonte: De olho no tempo).



Os sensores de descargas elétricas detectam a ocorrências de raios sobre o centro-
oeste de Santa Catarina e no sul do Paraná. Há registros também sobre a região da 
Grande São Paulo e no litoral sul, no município de Santos. Os símbolos em 
vermelho indicam a localização dos sensores e, os conjuntos de quadrados, a 
densidade de descargas elétricas por pixel, que no caso variam de 2 a 14, este 
último sobre o noroeste do Paraná (vide figura abaixo).
http://www.cptec.inpe.br/noticias/faces/noticias

15/10/2010 10:45 Descargas elétricas no oeste de Santa Catarina

25/10/2010-Chuva forte e vendaval atingem Londrina (PR)
A chuva forte e o vendaval que atingiram o município de Londrina (PR), nesta segunda-feira (25), deixaram casas 
destelhadas. Ninguém ficou ferido. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 14 residências e o presídio da 
cidade foram danificados pelo vento forte.. G1.

27/10/2010 -Santa Catarina registra temperaturas negativas e formação de geada
nesta quarta-feira- Frio intenso é resultado da atuação da La Niña 

Santa Catarina registrou temperaturas negativas e formação de geada na Serra neste 
amanhecer de quarta-feira. Os termômetros marcaram -0,3º C em Urupema. Em São 
Joaquim e Urubici, o frio foi pouco menos intenso. A mínima registrada ficou na casa dos 
2,3ºC na primeira cidade e na segunda, 2,5ºC. No Oeste, em Chapecó, as primeiras horas 
da manhã também exigiram um agasalho extra de quem precisou sair de casa. A 
temperatura registrada foi de 10,9ºC. O frio foi provocado pelo predomínio de uma massa 

de ar seco que atua no Sul do Brasil Zero Hora



Um tornado devastou ontem à noite a cidade de Pozo del Tigre, na província de Formosa, no norte da Argentina, provocando 
a morte de seis pessoas além de ferir outras cem. Destas, dez estavam em estado grave nesta sexta-feira. A cidade 
permanecia hoje sem serviços de energia elétrica, telefone e água potável. Ao redor de 70% das casas da cidade, de 10 
mil habitantes, foram derrubadas pelo tornado. A maior parte dos feridos sofreu fraturas de braços e pernas por
causa do desabamento de vigas, postes e telhados durante a tempestade. O tornado também assolou as aldeias de 
comunidades indígenas Wilchis e Pilagás que vivem no município. Nunca antes nos 80 anos de existência de Pozo del
Tigre um tornado havia causado tal magnitude de destruição, segundo indicaram as vítimas do fenômeno 
meteorológico. Há exatamente um ano, em outubro de 2009, outro tornado devastou áreas da província de Misiones, 
no nordeste da Argentina, na fronteira com o Brasil. Na ocasião morreram dez pessoas, das quais oito eram 
crianças.Telefe

Un tornado en Formosa causó 6 muertos y más de 100 
heridos La mayoría murió aplastada. Hay 20 heridos graves.
Un 70% del pueblo “está por el suelo”, dijeron. 
PorHernán De Corso http://www.clarin.com

22/10/2010Tornado mata 6 pessoas em Pozo del Tigre, na Argentina

(FOTO: MISIONLANDIA.COM)

ARGENTINA

07/11/2010- Chuvas na Colômbia deixam 108 mortos e um milhão de desabrigados
Dos 32 departamentos (províncias) do país, 28 foram afetados pelas chuvas, disse a jornalistas Carlos Iván Márquez, 
diretor de socorro da Cruz Vermelha Colombiana (CRC). AFP/Photos "Neste momento estamos falando de 28 
departamentos, 515 municípios, 108 mortos, 183 feridos, 27 desaparecidos, 1.119.000 pessoas desabrigadas, o que equivale a 
238.000 famílias, 1.500 casas destruídas e 176.000 avariadas", desde janeiro, detalhou. A segunda temporada de chuvas na 
Colômbia começou oficialmente em outubro, mas desde julho o país começou a ser afetado com precipitações.. 
http://acritica.uol.com.br/noticias

COLOMBIA



La tormenta registrada entre la noche de miércoles y madrugada de este jueves provocaron caída de arboles en calles y 
avenidas de Asunción y alrededores. Asimismo generó la caída de cuatro torres distribuidoras de energía desde Yacyretá,
lo que hizo a su vez  que varias zonas de Luque, Lambaré, San Antonio y Villeta quedaran afectadas y desprovistas del 
servicio de energía eléctrica. http://www.diariopopular.com.py

07/10/2010-Pérdidas millonarias para la ANDE por 
temporal en Encarnación

PARAGUAI07/10/2010-Tormenta dejó varias zonas sin energía eléctrica

Asunción

Encarnación

En la localidad de San Buenaventura, jurisdicción de Itapúa Poty a unos 
130 kilómetros de Encarnación el temporal de la madrugada de este jueves 
destechó la casa de 300 familias y destruyó los cultivos. Una fuerte
granizada con vientos, dejó sin techo a 300 familias Además de los daños 
materiales, también los cultivos de trigo y diferentes clases de
hortalizas se destruyeron por completo en la zona de San 
Buenaventura. Ultima Hora. 

07/10/ 2010 Trescientas familias quedaron sin casas 
por temporal en Itapúa Poty

31/10/2010-Temporal com granizada causo dañó cultivos en siete departamentos

Un reporte especial de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que las regiones
más afectadas por las tormentas fueron: Cordillera, San Pedro, Paraguarí, Caaguazú, Guairá, Misiones, Central y
Caazapá. La entidad indica que en estas partes del país se registraron vientos de entre 60 y 95 kilómetros por hora. Las
granizadas fueron puntualmente fuertes, apunta el documento.Los cultivos más dañados son: tomate, pimiento, mandioca,
maíz de diferentes variedades, habilla, poroto manteca y poroto. Los mencionados son cultivos de subsistencia. Los de
renta que fueron afectados son: maíz, sésamo, sandía, melón y banano.También se reportaron muertes de animales en 
los departamentos de Cordillera y Caaguazú. El informe lleva la firma del agrometeorólogoÉdgarMayeregge 

http://www.abc.com


