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I NFORME    N º    04.21   -   CHUVAS   DE   JANEIRO   
Relatório   de   Ocorrências   

Atualização   até   as   13h30   de   21   Jan   2021   
  

  
1. MONITORAMENTO   E   ALERTAS   

  
1.1. Alertas   de   eventos   adversos   
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1.2. Precipitação   acumulada   (distribuição   no   mapa)   

  

  
  

1.3. Precipitação   acumulada   (acumulados   por   municípios)   
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1.4. Nota   hidrológica   
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2. OCORRÊNCIAS   REPORTADAS   

  
Até  o  momento,  13  municípios  reportaram  22  ocorrências  relacionadas  às  chuvas  que              

a�ngem  o  Estado  desde  o  úl�mo  dia  18.  Os  municípios  estão  prestando  os  atendimentos,  equipes                 
do   Corpo   de   Bombeiros   e   da   Defesa   Civil   do   Estado   estão   apoiando.   

  
2.1. Ocorrências   registradas   por   Coordenadorias   Regionais   de   Defesa   Civil   

  

  
  

2.2. Ocorrências   registradas   por   �po   (COBRADE)   
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2.3. Ocorrências   registradas   por   Coordenadorias   Municipais   
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#   MUNICÍPIO   COBRADE   
REGISTRADO   DESCRIÇÃO   DO   EVENTO   

1   Pescaria   Brava   11321   -   
Deslizamentos  

Deslizamento   de   pequena   encosta,   derrubando   muro   no   entorno   de   
residência   

2   Bom   Re�ro   

13214   -   
Tempestade   

Local/Convec� 
va   -   Chuvas   

Intensas   

Forte   chuva   ocorrida   na   tarde   de   hoje   17/01/21   onde   choveu   137   
mm   em   curto   período   de   tempo   nas   localidades   de   Laranjeira   e   Rio   
Frederico   interior   de   Bom   Re�ro,   ocasionando   algumas   quedas   de   

barreiras   e   danificando   bueiros   nas   referidas   localidades   
interrompendo   assim   por   total   a   trafegabilidade   de   acesso   à   ambas   
localidades.   Equipe   para   primeira   resposta   ao   evento   no   local   com   

maquinário   para   desobstrução   das   estradas   vicinais.   

3   Imbituba   12300   -   
Alagamentos   

Imbituba,   por   insuficiência   de   drenagem   e   locais   com   histórico   de   
recorrência.   entorno   de   8   residências   alagadas,   defesa   civil   

municipal   e   CBMSC   em   apoio   para   deixar   as   famílias   amparadas   

4   Ilhota   12300   -   
Alagamentos   

devido   às   fortes   chuvas   torrenciais   alguns   dos   bairros   do   município   
foram   a�ngidos,ilho�nha,   vila   nova,centro   e   missões   

5   Rodeio   
11311   -   

Quedas   -   
Blocos   

Queda   de   muro   localidade   do   Ipiranga   -   Rodeio   

6   Brusque   

13214   -   
Tempestade   

Local/Convec� 
va   -   Chuvas   

Intensas   

Com   as   chuvas   incessantes   dos   úl�mos   dias,   na   manhã   de   hoje   
houve   o   registro   de   algumas   ocorrências   relacionadas   às   chuvas.   

7   Rodeio   11321   -   
Deslizamentos  Deslizamento   de   Terra   em   dois   bairros   do   município.   

8   Apiúna   

11331   -   
Corridas   de   

Massa   -   
Solo/Lama   

Devido   às   fortes   chuvas   e   persistente   nos   úl�mos   dias   na   nossa   
cidade   e   na   região   �vemos   aí   em   alguns   pontos   do   município   mais   

próximo   ao   centro   algumas   quedas   de   Barreiras   e   árvores   onde   
acabaram   interrompendo   parte   das   vias   aí   a   princípio   sem   ví�ma   

apenas   danos   materiais   �vemos   queda   de   barreira   atrás   de   
residências   mas   até   o   momento   só   apenas   danos   materiais   

9   Rodeio   12300   -   
Alagamentos   Alagamento   em   vários   pontos   do   município.   
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2.4. Abertura   de   Abrigos   

Timbó:   2   famílias   desabrigadas   14   pessoas   
Rio   dos   Cedros:   1   família   desalojada   (3   pessoas);   
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10   Papanduva   12300   -   
Alagamentos   

No   dia   19/01   Por   volta   das   16:00   iniciou   o   alagamento   do   rio   
Papanduva,   sendo   que   subiu   um   nível   de   3   metros   acima   do   normal,   
mais   precisamente   no   bairro   Fabril,   próximo   a   vila   dos   Poma.   Ainda   
fomos   acionados   para   atender   o   bairro   São   José   próximo   ao   estádio   

Municipal   onde   4   casas   foram   invadidas   pela   água.   

11   Itaiópolis   12300   -   
Alagamentos   

Alagamentos,   com   desmoronamento   de   muros   e   comprome�mento   
de   moradias.   

12   Rodeio   

13214   -   
Tempestade   

Local/Convec� 
va   -   Chuvas   

Intensas   

Deslizamento   de   terra   

18   Benedito   Novo   12200   -   
Enxurradas   

Devido   às   chuvas   dos   úl�mos   dias   e   mais   consistentes   e   
concentradas,   nesta   manhã   houve   o   transbordamento   na   calha   do   

Rio   Benedito.   O   nível   às   6h   do   dia   de   hoje   estava   em   4,30m.   Às   8h   já   
estava   em   5,20m   e   às   9h   em   5,50m.   O   município   neste   momento   
está   parcialmente   isolado   devido   ao   transbordamento   das   calhas   
dos   ribeirões   e   rios   e   deslizamentos.   Temos   edificações   a�ngidas   

pelas   águas   e   deslizamentos.   Não   temos   relatos   de   ví�mas.   

19   São   João   do   Itaperiú   12300   -   
Alagamentos   Ocorrências   de   alagamentos   em   ruas   urbanas   e   rurais   do   município.  

20   Balneário   Piçarras   11321   -   
Deslizamentos  

Movimento   de   Massa   -   Deslizamento   que   ocorreu   numa   área   
mapeada   pela   AMFRI   no   Bairro   Nossa   Senhora   da   Paz,   Rua   Antônio   
Manoel   Santana,   128,   onde,   somente   01   (uma)   casa   (família   com   2   
adultos   e   1   criança)   foi   afetada.   Como   a   casa   é   de   alvenaria   e   tem   

um   muro   de   bloco   de   concreto,   a   massa   movimentada   não   
adentrou   à   casa.   

  
Movimento   de   Massa   -   Tombamento   que   ocorreu   no   Bairro   

Itacolomi,   Rua   Mato   Grosso,   próximo   ao   número   358.   Trata-se   de   
um   Não   a�ngiu   casas,   nem   pessoas.   

  
Alagamento   -   vários   pontos   de   alagamento   na   área   urbana   e   rural   

da   cidade.   
  

Enchente   -   Até   o   momento,   somente   1   ocorrência   de   residência   
afetada,   rua   Lagosta,   Bairro   Itacolomi   

21   Jaraguá   do   Sul   11321   -   
Deslizamentos  

(10)   Pequenos   Escorregamentos   de   terra,   fundos   de   residências   e   
lateral   de   vias   públicas   nos   interiores   01   patologia   em   muro,   04   risco  

de   queda   de   árvores   01   queda   de   árvore   

22   Balneário   Piçarras   12300   -   
Alagamentos   

Fato   ocorreu   na   madrugada   por   fortes   chuvas   que   a�ngiram   toda   a   
região.   
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2.5. Informe   das   Agências   integradas   

  
2.5.1. COREDEC   Blumenau   

  
Registro  de  pequenos  deslizamentos,  alagamentos  e  destruição  de  acesso  principal            
(pon�lhão)  a  uma  comunidade  em  Doutor  Pedrinho.  Solicitado  preenchimento  do            
FORMS   
Registro  de  ocorrências  em  Brusque:  5  deslizamentos,  2  alagamentos,  2  quedas  de              
árvores,   2   rompimentos/obstrução   de   tubulação   

  
Deslizamento  de  grande  porte  deflagrado  na  borda  da  Rua  Germano  Kuhlmann.             
Exatamente  onde  ocorreu  o  deslizamento  em  2008.  Porém,  agora  com  volume  e              
magnitude  maiores.  O  material  deslizado  ocasionou  a  destruição  de  muro  e  parte  do               
galpão  da  oficina  presente  nos  fundos  do  terreno.  Moradores  dormiram  na  casa  de               
parentes.   Amanhã   durante   o   dia   o   local   merece   uma   nova   avaliação.   

  
Bairro  Rio  Herta  Estrada  geral  Rio  Herta  fundos  (reporte  de  ocorrência  em  Rio  dos                
Cedros)   

  
Atualização  Benedito  Novo:  Acesso  ao  município  ficou  interditado  devido  à  súbita             
elevação  do  nível  do  rio;  pico  de  5,42m.  Primeiros  a�ngidos  pelo  extravasamento  do              
rio   no   município   5,42m;   
*   Aberto   abrigo   (provisório)   no   município,   3   famílias   desabrigadas   (7   pessoas);   
*   GRAC   Municipal   Instalado   ontem;   
*   Registro   de   desalojados;   
*   Diversos   pontos   com   pequenos   deslizamentos;   
*  Rea�vação  de  locais  de  deslizamentos  mapeados  em  2008  (estudando  a  necessidade              
de   avaliação   Geológica   por   parte   da   DCSC);   
*   Verificando   junto   ao   Prefeito   a   necessidade/intenção   de   decretação   de   SE;   
*   DC   municipal   realizando   atendimentos   e   levantamentos;   

  
Informado  que  durante  a  madrugada  por  intervenção  da  DC  Municipal,  16  pessoas              
foram  re�radas  das  residências  em  Ascurra.  Mas  retornaram  às  residências  ao             
amanhecer   segundo   o   COMPDEC;   

  
2.5.2. CBMSC   

  
No  3*  BBM  até  o  presente  momento  a  área  mais  afetada  é  a  da  2  CBM,                  
municípios   de   Benedito   Novo   e   Rio   dos   Cedros.   
Os  3  oficiais  da  Companhia  estão  atuando  junto  aos  municípios  da  região,              
temos  alguns  pontos  isolados  de  alagamentos,  com  as  primeiras  pessoas            
começando   a   deixar   suas   residências.   
O  Caminhão  da  FT  3  está  deslocando  para  a  região,  com  equipe  composta               
pelo  Motorista  da  FT,  Ten  Modolon  e  um  BC,  a  fim  de  atuar  na  re�rada  das                  
famílias  de  áreas  de  risco.  Estamos  na  região  com  reforço  de  BCs  e  plano                
de   chamada   parcialmente   a�vado   na   2   CBM.   
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Situação  até  o  presente  momento  ainda  dentro  da  capacidade  de  resposta             
da   2*   CBM.   

  
  

3. RELATÓRIO   FOTOGRÁFICO   
  

  
                                                        Imagem   1-2 : Blumenau   

  

                         
                                                            Imagem   3-4 :    Rio   dos   Cedros     

  

      
   Imagem   05:   Barra   Velha                                                    Imagem   06:   Itapoá   
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Informações   da   Coordenadoria   de   Monitoramento   e   Alertas,   Coordenadorias   Regionais   e     
Municipais   de   Defesa   Civil   e   do   Corpo   de   Bombeiros   Militar   de   Santa   Catarina.     

Relatório   emi�do   pela   Diretoria   de   Gestão   de   Desastres.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

DEFESA   CIVIL   
                                                        DIGD   -   Diretoria   de   Gestão   de   Desastres   
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