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1 Santana do Livramento SE-SR Vendaval/Alagamentos 29/10/2019 88 20
Rajadas de vento e forte chuva causaram pontos de alagamento e destelhamento, danificando 20 residências. Ventos chegaram a 112

Km/h

2 Dom Pedrito SE-SR Vendaval 29/10/2019 20 4.200 1000
3 escolas, Quartel do EB, Delegacia da Polícia Civil e alguns estabelecimentos comerciais foram destelhados ou sofreram infiltração da

chuva. Parte da cidade ainda sem energia elétrica e foi registrado desabastecimento de água em seis bairros.

3 Bagé SE-SR Vendaval 29/10/2019 840 200 Alagamento em vários pontos de Bagé devido a grande quantidade de chuva em poucas horas. Os ventos chegaram a 125 Km/h. 

SR Vendaval 29/10/2019 4 206 50

Rajadas de vento destelharam casas e derrubaram árvores. Os ventos chegaram a 78 Km/h. 

Aproximadamente 50 casas atingidas sendo 01 totalmente destruida com a familia sendo alojada em casa de parentes, 140 pessoas

afetadas.

Estradas e pontilhhões encobertos pela água, as aulas estãop suspensas em algumas escolas, a cobertura do pavilão do estádio e a

estação de transbordo foram danificadas.

SR Enchente 01/11/2019 50 73 77 20

Desabrigados: 16 famílias (23 adultos e 27 crianças) Abrigo Pavilhão Fenarroz 

Desalojados: 24 famílias (48 adultos e 25 crianças)

Rio Jacui, em 03/11/19 às 10:00h está com 23,75m, 5,75m acima do nível normal, subindo 2,1cm/h

SR Granizo 29/10/2019 210 50
Casas parcialmente destelhadas por ação do vento e do granizo. As rajadas de vento chegaram a 45 Km/h. Aulas suspensas em 8

escolas, aproximadamente 700 alunos devidos a problemas nas estradas.Ponte da Orqueta sem travessia  entre Pedro Osório e Piratini. 

SR Chuvas intensas 30/10/2019

Danos:   Em pontes, pontilhoes e bueiros

Providências: Defesa civil Municipal fazendo levantamento de dados. Devido as condições das estradas as aulas foram suspensas em 08

escolas afetando 700 alunos.

6 Canguçu SE Chuvas intensas 30/10/2019 300

Casas parcialmente destelhadas por ação do vento e do granizo. 3 escolas atingidas por destelhamento (sem condições de aulas) As

rajadas de vento chegaram a 45 Km/h. Devido as condições das estradas na área rural estão suspensas as aulas. Ponte caída no 5º

distrito de Canguçu que liga a São Lourenço.11 Pontilhões danificados. 

7 Santa Maria SR
Vendaval/Chuvas 

Intensas
30/10/2019 126 30

Além das casas houve o destelhamento de 01 Unidade básica de saúde, árvores caídas, falta de energia em vários pontos, além de vias

obstruídas. As rajadas de ventos chegaram a 65 Km/h

8 São Gabriel SE Vendaval/Alagamentos 30/10/2019 0 126 60

O temporal que atingiu o município durou cerca de 3 minutos, causando o destelhamento de casas, porém a preocupação agora é com os

alagamentos, devido a elevação do nível dos rios. As rajadas de vento chegaram a 90 Km/h. 05 residências estão inundadas. Continuam as

vias obstruidas no Bairro Mato Grosso, Beira-rio, Passo da Lagoa, Bom Fim, Vila Maria e ERS-630.

9 São Pedro do Sul SR Vendaval 30/10/2019 33 8
Casas destelhadas e queda de árvores.As rajadas de vento chegaram a aproximadamente 65 Km/h. Aulas suspensas (608 alunos),

estradas sem condições de tráfego.

10 Arroio do Tigre SR Enxurrada e Granizo 30/10/2019 sendo feito levantamento

11 Formigueiro SR
Chuvas 

Intensas/Alagamentos
30/10/2019 Chuva intensa causou elevação do nível do rio, causando inundação em pontos do interior, causando cancelamento de aulas nas escolas. 

SR Vendaval 30/10/2019 12 3 Além do destelhamento em residências foram registradas quedas de árvores

SR Granizo 31/10/2019 336 195
ATENDIMENTOS das 30Out19-17hs até 31Out19-17hs NO BAIRRO LAMI, 195 familias atendidas; 7.200m² de lonas entregues; 34 quedas

de árvores em diversos pontos de Porto Alegre

13 Montenegro SR Vendaval 30/10/2019 37 9 Além das residências afetadas foram registradas quedas de árvores e de postes de energia elétrica.

14 Dilermano de Aguiar SE-SR Vendaval 30/10/2019 12 3
Rajadas de vento associada a chuva forte e granizo de pequena espessura causaram além dos danos em residências, queda de árvores e

postes no interior.

15 Ibarama SE
Chuvas 

Intensas/Alagamentos
30/10/2019 60 15

A chuva intensa que caiu no município ontem causou uma enxurrada deixando estragos em residências e estabelecimentos comerciais no

centro da cidade. 

16 Pinhal Grande SR Enxurada 30/10/2019 Aguardando dados

17 Gramado SR Vendaval 30/10/2019 63 15 Rajadas de vento destelharam casas e causaram quedas de árvores e postes.  

18 Cristal SE Alagamento 30/10/2019 12

Danos:  pontilhoes e bueiros danificados e alguns submersos.

Providências:Defesa Civil Municipal monitorando área rural onde as águas continuam subindoparte da área rural está sem acesso ao

perímetro urbano. Estragos nas estradas e pontilhoes na zona rural pelo transbordamento de arroios, açudes e sangas. 4 pontilhoes

destruidos ou danificados. Comunidade isoladas no capao das cinzas, colonia nova. Dificuldade de acesso nas região de butiá, alto alegre,

bom será e colonia são geraldo. Obstrução de sistemas de esgoto e drenagem na zona urbana - foram identificados 11 pontos até o

momento.

Plantaçoes de arroz, milho e areas cultivaveis de soja alagadas pela cheia do Rio Camaquã.

Interrupçao do fornecimento de energia eletrica em várias regiões da zona rural. Ainda há pontos sem luz. Prejuizos para produtores de

tabaco com estufa elétrica

19 Lagoa Vermelha SR Vendaval 30/10/2019 120 40

Relatos de postes de iluminação, casas destelhadas inclusive parte do hospital destelhado. Bombeiros relizaram atendimentos e

levantamentos. ajadas de vento destelharam aproximadamente 40 casas, quedas de árvores e postes.  

Providências: Prefeitura forneceu lonas ,telhas e auxilio no corte de árvores

20 Capão do Leão SR Chuvas intensas 30/10/2019

Devidos as condições das estradas na área rural estão suspensas as aulas em Capão do Leão. Defesa civil de Minas do leão, interditou a

ponto do passo do gota visto água ter desbarrancado as cabeceiras da ponte e ter atingido uma casa que fica ao lado, secretaria de obras

e defesa civil no local.

21 Santana da Boa vista SR Chuvas intensas 31/10/2019 Devidos as condições das estradas na área rural estão suspensas as aulas em Santana da Boa Vista.

22 Jacuizinho SR Chuvas intensas 31/10/2019
Sete escolas sem aulas e 400 alunos atingidos.

Seis escolas municipais e uma estadual.

23 Gramado Xavier SR Granizo 30/10/2019 168 40 40 famílias atingidas pelo granizo, num total de 60 ha cultura tabaco, levantamento esta sendo realizado pela Afubra.

24 Canela SR Vendaval 30/10/2019 17
Rajadas de vento destelharam aproximadamente 17 casas, quedas de árvores e postes.  

Providências: Prefeitura forneceu lonas ,telhas e auxilio no corte de árvores

25 Doutor Ricardo SR Enxurrada 30/10/2019

Danos: danos em lavouras recém plantadas, deslizamentos e avarias impactantes que comprometeram as estradas vicinais que dão

acesso as comunidades.

Providências: levantamento de danos, continuidade aos trabalhos de limpezas nas estradas e bueiros juntamente com a equipe da

Secretaria de Obras

26 São João do Polêsine SE-SR
Enxurrada/chuvas 

intensas
30 e 31/10/2019

Danos: estradas afetadas

Providências: secretaria de obras atuando 

27 Pedras Altas SR Chuvas intensas 30/10/2019
Pontes, bueiros  e pontilhoes danificados

Providências: Equipe da DC Municipal  deslocando para área rural  para vistoria. 

28 Camargo SR
Vendaval/Chuvas 

intensas
31/10/2019

Danos: várias casa e pavilhões destelhados, rede de energia eletrica bastante comprometida.

Vários aviários/chiqueiros descobertos 

Providências: Defesa Civil Municipal entegou lonas  para familias de baixa renda, auxilio na remoção de árvores 

29 Vacaria SR
Vendaval/Chuvas 

intensas/Granizo
30/10/2019 3

Danos: Rajada de vento, e granizo, pancadas de chuva destelharam parcialmente 3 residências, queda de árvores, postes e energia

Providencia: Prefeitura (Sec. obras, RGE e PDC) providenciaram o corte de árvores corte e religamento de energia eletrica e entrega de

lonas.

30 Pelotas SR Inundação 01/11/2019 19

Danos: Devido a mudança na direção do vento a água está entrando na casa de moradores nas doquinhas(área do Porto de Pelotas).

5 - Providencia: Retirada de moradores para casa de familiares para "casa de passagem" da Prefeitura e entrega de alimentação e água

potável para os que optaram em ficar no local.

Administração está preparada para receber a qualquer momento os 112 moradores do local(80 adultos e 32 crianças).

31 Camaquã SE Inundação 02/11/2019

Danos: Devido a mudança na direção do vento a água está subindo na ilha santo Antônio que tem 70 famílias e ilha da Pacheca (250

famílias)

Providencia:  Prefeitura esta providenciando entrega de ajuda humanitária.

Na manhã deste domingo, dia 03/11, a Defesa Civil do Estado e a Brigada Militar, através do Batalhão de Aviação, estruturaram operação

de ajuda humanitária com apoio aéreo para a comunidade de 70 famílias da Ilha Santo Antônio, no delta do rio Camaquã. A comunidade

está isolada há 24 horas, inacessível por terra e por via aquática. A operação consiste no estabelecimento de uma linha de suporte

logístico, com emprego de helicóptero, onde gêneros alimentícios e água potável serão alcançados à comunidade.

32 Rosário do Sul SR Inundação 02/11/2019 168 42

Em Rosário do Sul, rio Santa Maria, 40 famílias desabrigadas e 10 desalojadas. A prefeita analisa decretação de SE. O abrigo provisório é

no ginasio da escola Oliverio Thaddeo e são moradores dos bairros Carmelo e Progresso. Os desalojados são dos bairros Vila Nova e

areias brancas. 
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Eventos Adversos em Andamento (dados com início em 29/10/2019), atualizados às 11:00h do dia 03/11/2019)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CASA MILITAR

DEFESA CIVIL DO ESTADO

Boletim  03/11/19 - Manhã

5 Piratini

4 Cachoeira do Sul

12 Porto Alegre

TOTAL
6894

1790496
7390

SE: Situação de Emergência Decretada
SD: Sem Decreto de SE
NH: Com Decreto de SE, Não Homologado
SR:  Sem Registro no S2ID

Santana do Livramento: Houve  registro de quedas de árvores em via pública e em uma escola. A Defesa Civil  Estadual entregou lonas para a DC municipal que está efetuando o levantamento das residências afetadas, com prioridade hoje para área rural. A preocupação no momento é com o nível dos rios que seguem em 

elevação.

Dom Pedrito: A Defesa Civil juntamente com a prefeitura estão realizando a distribuição de lonas, além do auxílio das famílias afetadas através do corte de arvores e postes caídos. A prefeitura irá decretar Situação de Emergência no município. Equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros especializadas na 

remoção de árvores e desastres, foram deslocadas para Dom Pedrito na terça-feira (29/10), para auxiliar os moradores e autoridades locais.  

Bagé: Registro de queda de árvores e postes caídos, falta de enegia elétrica, cerca de 200 residências afetadas, principalmente nos Bairros Ivone e 

Passo das Pedras. A DC Municipal atendeu 40 residências.  

Cachoeira do Sul: Fornecimento de material nas residências, auxilio dos bombeiros. 

Canguçu: Equipe da DC Municipal  deslocou para área rural com lonas e realizou uma vistoria. Ações de amparo assistencial às famílias de baixa renda atingidas serão realizadas  pela  Prefeitura Municipal.

Piratini: A Defesa Civil realizou a entrega de lonas ao município que esta realizando as ações de amparo assistencial às famílias de baixa renda atingidas.

Santa Maria: Em decorrência das chuvas intensas ocorrência de alagamentos e movimento de massa. Equipes da Prefeitura Municipal em atendimento, não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados.

São Gabriel: A Defesa Civil e o município estão realizando a entrega de lonas as familias afetadas pelo temporal. Na quarta-feira (30/10) as famílias ribeirinhas foram orientadas a se retirarem de suas casas devido a possíveis alagamentos. 

Lonas entregues nesta quinta-feira pela DC estadual para distribuição aos afetados.

São Pedro do Sul: A prefeitura junto aos Bombeiros realizou a entrega de lonas. Cerca de 8 residências foram atingidas.

Porto Alegre : A Defesa Civil realizou o atendimento aos atingidos pelo temporal do dia 30/10 e fez a entrega de lonas. A Defesa Civil fez a entrega de 1.600m² de lona as famílias atingidas pelo temporal do dia 31/10.

Dilermano de Aguiar: A Defesa Civil e a Prefeitura estão nos locais atingidos fazendo o levantamento dos estragos causados pelo vendaval.

Ibirama: Defesa Civil mobilizada no atendimento, ainda não há dados.

Gramado: A Defesa Civil e Prefeitura forneceram lonas, telhas e auxiliou no corte de árvores.

Em se tratando de Rio as equipes de Pedro Osório e Cerrito monitoram o Rio Piratini que está 8 metros acima do nível. Com 13,80cm chega nas primeiras casas.

Barragens sendo monitoradas em Camaquã e Arroio Grande.

Cristal: Defesa Civil Municipal providenciando apoio para os moradores que foram para casa de familiares através de ações de amparo e assistencial às famílias de baixa renda atingidas.

Canguçu: Equipe da DC Municipal  deslocou para área rural para vistoria. Regional em apoio na inserção de dados no S2id. Ações de amparo assistencial às famílias de baixa renda atingidas foram realizadas pela Prefeitura Municipal.

Lagoa Vermelha: Coordenador regional, participou dos levantamentos e distribuição de lonas.

Pedras Altas: Ações de amparo assistencial às famílias de baixa renda atingidas foram realizadas pela Prefeitura Municipal

Pelotas: Defesa Civil esta atuando no local em apoio aos Bombeiros

Ajuda Humanitária: A Defesa Civil enviou na terça-feira (29/10)  28 rolos de lonas (16.800 m²), 20 cestas básicas, 50 cobertores e 500 peças de roupas para auxiliar os municípios

mais atingidos na fronteira oeste. Nesta quarta-feira (30/10) foi enviado um caminhão de ajuda humanitária com 500 peças de roupas, 40 cobertores, 10 cestas básicas e 10 rolos de lonas para o município de Santa Maria. 

A Defesa Civil Estadual, através das suas Coordenadorias Regionais, segue acompanhando e prestando todo o suporte aos municípios afetados. 

Um novo Boletim Informativo com os dados atualizados será emitido hoje (03/11) às 17h.

ARS: Apenas com Registro no S2ID
H: Com Decreto de SE Homologado
R: Com Decreto de SE Reconhecido
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