
 

 

 

 

 

 

PREVENÇÃO EM VENDAVAIS (Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso) 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso - CBM/MT, alerta toda a população 
para os riscos de acidentes nesta época do ano. A “época das águas” trazidas pelas chuvas, 
também nos trazem inundações, vendavais e quedas de árvores, raios, tempestades e por 
vezes, podem acarretar chuvas de granizo. 

O que são VENDAVAIS? 

 

 São violentos deslocamentos de massas de ar, devido às diferenças de pressão, vão de uma 
área de alta pressão para outra de baixa pressão. 

Nesta época do ano – época das águas – é normal os vendavais virem acompanhados de 
precipitações hídricas (chuvas fortes) intensas e concentradas, que caracterizam as 
tempestades. 

DANOS POSSÍVEIS  

Os vendavais ou tempestades PODEM: 

- Derrubar árvores e causar danos às plantações; 
- Derrubar a fiação e provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas 

comunicações telefônicas;  
- Provocar enxurradas e alagamentos;  
- Produzir danos em habitações mal construídas e/ou mal situadas; 
- Provocar destelhamento em edificações;  
- Causar traumatismos provocados pelo impacto de objetos transportados pelo vento, por 

afogamento e por deslizamentos ou desmoronamentos.  

Os vendavais ocorrem em qualquer parte da Terra, em qualquer país. No Brasil, os vendavais 
são mais freqüentes nos Estados da Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 



 PERGUNTAS FREQUENTES 

 1 - O que eu posso fazer ANTES da ocorrência do vendaval? 

• Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e 
a amarração das telhas no madeiramento; 

• Feche bem janelas, basculantes, portas de armários, evitando canalizações de ventos no 
interior de sua residência. Feche persianas, cortinas, blecautes para, no caso de quebrar 
algum vidro de janela, os estilhaços não sejam lançados e espalhados pelo cômodo, 
podendo atingir alguém. 

• Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro do gás de cozinha, evitando 
agravamentos no caso de queda de árvore; 

• Abaixe para o piso todos os objetos que possam cair. 

• Mantenha as árvores em sua casa sadias e bem podadas. A poda preventiva pode ser 
solicitada no Corpo de bombeiros Militar. As equipes farão vistoria e caso a árvore esteja 
em IMINENTE RISCO DE QUEDA, o corte será prontamente realizado. Caso contrário, 
será emitido um boleto para recolhimento no banco e posteriormente a poda será 
realizada por nossa equipe. Outra opção é realizar o serviço de forma particular, porém 
assegure-se que as pessoas tenham experiência e tem a preocupação com a própria 
segurança e a segurança do local, além de possuir equipamentos de segurança 
individual. 

2 - E DEPOIS da ocorrência do vendaval o que posso fazer? 

• Ajude na limpeza e recuperação da área onde se encontra, começando pela 
desobstrução das ruas e outras vias; 

• Ajude seus vizinhos que foram atingidos; 

• Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas. Avise ao Corpo de Bombeiros 
Militar ou a Defesa Civil sobre estes perigos; 

• Procure não utilizar serviços hospitalares, de comunicações, a não ser que necessite 
realmente. Deixe estes serviços para os casos de emergência. 


