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1 Cachoeira do Sul SE Inundação 01/11/2019 49 85 77 42

O temporal que atingiu o município no dia 29/10 durou cerca de 3 minutos, causando o destelhamento
de casas. As rajadas de vento chegaram a 90 Km/h. Devido a cheia do Rio Jacuí 18 famílias estão
desabrigadas e 26 famílias estão desalojadas, totalizando 134 pessoas fora de suas residências.
Continuam as vias obstruidas no Bairro Mato Grosso, Beira-rio, Passo da Lagoa, Bom Fim, Vila Maria e
ERS-630.

2 Guaporé SR
Enxurrada/Chuvas 

Intensas
04/11/2019 3 268 64

A enxurrada atingiu aproximadamente 64 residências nos bairro Aparecida, Centro, Canecão,
Pinheirinnho, Santo André, Vila Verde e São José. Além de tubulações obstruidas e alguns buracos
nas pavimentações urbanas e rurais do município.
Uma família de três pessoas está em aluguel social.

3 Triunfo SR Inundação 06/11/2019 11 3 Atingidas comunidades ribeirinhas, agricultores de ilhas relatando danos na agricultura e pecuária.

4 Soledade SR
Enxurrada/Alagam

ento
07/11/2019

Alagamentos em 27 casas, localizadas nos bairros Botucaraí, Missões, Fontes, Farroupilha e Ipiranga,
sendo que seis famílias tiveram que ir para casas de parentes devido ao alagamento, danos em
diversas estradas vicinais, danos em lavouras de trigo nas localidades de São Sebastião, Rincão do
Bugre, Margem São Bento e Ponte São Bento. Os agricultores ainda não conseguiram colher nada de
trigo, o que vai gerar vários Proagro, além de corte do abastecimento de água devido ao entupimento
das bombas na captação junto ao rio Espraiado, problemas com entupimento e destruição de bueiros
na área urbana e rural do município.
As famílias desalojadas retornaram para suas casas na manhã de 08/11/19.

5 Faxinal do Soturno SR Enxurrada 07/11/2019 4 4

Chuvas intensas da madrugada do dia 07/11 causaram alagamentos em pelos menos 4 residências,
movimentação de massa (deslizamento de uma encosta), danos em pontes e estradas.
Providências: socorro aos moradores atingidos e aquisição de ajuda humanitária
01 família desalojada (3 adultos e 1 criança)
01 família desabrigada (2 adultos e 2 crianças) removidas para o centro comunitário

6 Vacaria SR
Chuva/Vento/Alag

amentos
09/11/2019 96 23

Pancadas de chuva causaram alagamentos e desmoronamento de uma rua sobre um boeiro causando
prejuizos a mais ou menos 23 famílias, perda de animais vivos que foram levados pela correnteza,
móveis e casas foram danificados pelo alagamento, falta de energia elétrica.  
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Eventos Adversos em Andamento nas últimas 72h (mantidos os municípios com SE e-ou Desabrigados e Desalojados desde 29/10/2019), atualizados às 11h00min do dia 10/11/2019

Ord Municipio
Tipo de Evento 

(COBRADE)
Data do 
Evento

Danos Humanos (nº em pessoas) Danos materiais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CASA MILITAR

DEFESA CIVIL DO ESTADO

Boletim  10/11/19 - Manhã

TOTAL
441

132156

597

SE: Situação de Emergência Decretada
SD: Sem Decreto de SE
NH: Com Decreto de SE, Não Homologado
SR:  Sem Registro no S2ID
ARS: Apenas com Registro no S2ID
H: Com Decreto de SE Homologado
R: Com Decreto de SE Reconhecido



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

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

Guaporé: Foi prestado auxílio para as famílias atingidas, interdição e sinalização das vias com problemas, desobstrução dos pontilhões com retroescavadeira, limpeza nas vias e recolhimento de lixos.

Triunfo: Remoção de 2 familias a abrigos (7 pessoas), providenciado abrigo transporte e alimentação. 

Vacaria: A Prefeitura forneceu homens e máquinas para trancar ruas evitando circulação onde havia risco(boeiro), auxílio na sinalização das ruas alagadas pela Guarda Municipal.

A Defesa Civil do Estado considera encerrada a fase aguda de resposta na maioria dos municípios que foram atingidos pelos eventos climáticos adversos ocorridos entre o final de outubro e início de novembro.

Seguem nessa fase os municípios que ainda apresentam pessoas desalojadas/desabrigadas.

Os demais municípios que foram afetados passam, a partir de 10/11, a entrar em fase de recuperação, com suporte da Defesa Civil do Estado.
Um novo Boletim Informativo com os dados atualizados será emitido hoje (10/11) às 17h.

Atuação da Defesa Civil do Estado do RS




