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Dados do Evento

I. Evento: Período do Evento: Publicação:

II. COBRADE:

Grupo:

Subgrupo:

Tipo:

20180920-3

III. Interrupções (documentos)

1.3.2.1.4

Subtipo:

Evidências

I. Relatório:

II. Informações do Decreto

III. Descrição do Evento

IV. Danos ao Sistema Elétrico

    Equipamentos Danificados

V. Relato Técnico

METEOROLÓGICO

No dia 03/08, vários municípios de Minas Gerais foram afetados por fortes pancadas de chuvas acompanhadas de
trovoadas e rajadas de ventos, ocasionadas por áreas de instabilidade favorecidas pelas altas temperaturas e alta
umidade do ar.
O município de Carmópolis de Minas teve chuvas de intensidades classificadas como fortes, conforme critérios
internacionais utilizados em meteorologia com radar, além de 50 descargas atmosféricas detectadas.

Tempestade Local / Convectiva

Tempestades Chuvas Intensas

20180920-3

No dia 03/08/2018, o município de Carmópolis de Minas foi afetado por chuvas intensas acompanhadas de descargas
atmosféricas e granizo resultando em grandes danos materiais. Por esses motivos, a prefeitura do município decretou
Situação de Emergência. O evento foi classificado como Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 e como Granizo - 1.3.2.1.3
conforme classificação COBRADE.

Durante o período do evento, foram registradas várias ocorrências emergenciais devido a danos diretos aos ativos,
principalmente devido à tempestade de granizo. Três foram os incidentes de maior destaque, sendo dois no sistema de
distribuição de média tensão e uma na linha de distribuição Carmópolis - Cláudio 2 de 138kV.
Na MT, houve um bloqueio no alimentador IGRU 09 da subestação Itaguara 1, devido ao rompimento de cabo do tronco
em dois pontos, e também o bloqueio do alimentador COM 06 da subestação Carmo da Mata devido à queda de duas
árvores, que causou o rompimento de cabo em dois pontos além de uma quebra de poste.
Na AT, a causa das interrupções foi o rompimento do cabo da linha e para correção do sistema foram necessárias
substituição de 23m de cabo 4/0.
O reflexo das ocorrências foram 8 interrupções classificadas como expurgáveis conforme pode ser observado no Anexo
deste documento, detalhadas com seus horários individuais, quantidades de consumidores, afetados e causas.

20/09/18 11:37

Quando da existência de um evento, a rede de distribuição pode ser afetada por ocorrências associadas ao meio
ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas a operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, cabe destacar que a
Cemig D despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente e
confirmado in loco, incluindo as ocorrências emergenciais sem serviços executados, que podem atrasar o atendimento
de ocorrências com desligamentos.

159752965    159753508    159753702    159754010    159755696    159759483

Ver anexos

20180920-3V. Relatório de Evidências:

IV. Decreto:

03/08/18 22:0003/08/18 17:00 a

1 de  401/10/2018 10:01Emissão:



VI. Indicadores de Tempo de Atendimento

Tempo Médio de Preparação (TMP em horas):

Tempo Médio de Execução (TME em horas):
Tempo Médio de Deslocamento (TMD em horas):

VII. Unidades Consumidoras Atingidas:

VIII. Municípios Atingidos:

IX. Subestações Atingidas:

X. Interrupções:

XI. Início da Primeira Interrupção:

XII. Término da Última Interrupção:

XIII. Duração Média das Interrupções (em horas):

XIV. Interrupção de Maior Duração (em horas):

       Consumidor Hora Interrompido (CHI) Mínimo:

XV. Consumidor Hora Interrompido (CHI) do Evento:

Para realizar o atendimento das ocorrências registradas e restabelecer a energia elétrica no município de Carmópolis
de Minas, foram utilizadas 8 turmas de equipes de campo, contemplando 18 eletricistas.
Quanto ao atendimento ao incidente da Linha de Distribuição Carmópolis - Cláudio 2, foram utilizadas equipes de Bom
Despacho, Arcos e Divinópolis, totalizando 8 eletricistas.
O restabelecimento das cargas ocorreu em duas etapas: a primeira através da transferência de cargas do alimentador
CRM 07 da SE Carmópolis de Minas, para o alimentador IGRU 09, através de manobras executadas via Centro de
Operação da Distribuição às 02:55 do dia 04 de agosto, e a segunda após a correção da falha pela equipe de campo,
às 05:49.
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    Ações de Restabelecimento

Dando destaque ao incidente no sistema de alta tensão, que foi responsável por 98,6% do CHI do município de
Carmópolis de Minas associado ao evento:
Às 17:53 houve um religamento automático não satisfatório do disjuntor 5J4 da SE Cláudio 2 devido à falta na linha.
Com a análise da oscilografia do relé, foi apontado defeito a aproximadamente 25 km da SE Cláudio 2 e informado à
equipe de campo.
Houve dificuldade no deslocamento devido a estradas lameadas e com árvores caídas bloqueando a passagem, sendo
necessário atuação da equipe com motosserra e motopoda para liberar a passagem, conforme pode ser visto nas fotos
em anexo ao relatório.
Foi identificado pela equipe o rompimento da fase B entre as estruturas 66 e 67 da linha. A conclusão da equipe é que
com ação do vento (tempestade) os cabos condutores aproximaram de um eucalipto próximo a linha (fora da faixa) e
desencadeou um curto-circuito, possivelmente resultando em uma primeira sequência de RA, às 17:38h, provocando
danos consideráveis nos cabos. Em seguida, às 17:53h, o cabo da fase B veio a romper e caiu sobre a fase C, o que
explicaria a operação dos relés.
Para correção da falha, foi necessária a substituição de 23 metros do cabo condutor e em seguida o cabo foi liberado e
colocado em sua posição original.

Ver anexosXVI. Registros Diversos:
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Mapa Geoelétrico
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Diagrama Unifilar

4 de  401/10/2018 10:01Emissão:









     

 

C E MIG  –  G e r aç ã o  e  T r a nsm i s sã o  –  P O/ P E  
C E P  3 0  1 9 0  1 3 1  –  B e l o  H o r i zo n t e / MG  

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉR ICAS DO DIA 

03 DE AGOSTO DE 2018 

 

PERÍODO ANALISADO: dia 03/08/2018, das 17h00min às 20h00min.   

 

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018. 

 

Em atendimento as informações contidas no Decreto n° 906 de 04 de agosto de 2018 do 

município de Carmópolis - MG, certificamos que no dia 03 de agosto de 2018 o calor e a alta umidade do 

ar favoreceram o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre algumas regiões mineiras as quais 

causaram fortes pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos em vários 

municípios de Minas Gerais.  

Na Figura 1 estão as Cartas Sinóticas elaboradas pela Marinha do Brasil. Percebe-se a presença 

de uma frente fria estacionária bem afastada da costa do Brasil. Essa mesma informação é confirmada na 

Carta Sinótica elaborada pelo Centro de Previsão de Tempo e estudos Climáticos – CPTEC/INPE, como 

pode ser visto na Figura 2. 

No boletim técnico do dia 03 de agosto de 2018 (INPE/CPTEC), a seguinte situação 

meteorológica é descrita: “Na análise da carta sinótica de superfície da 00Z do dia 03/08, observa-se um 

sistema frontal sobre o Oceano Atlântico com ramo frio à leste de 30°W. Um cavado atua desde o leste 

do Paraguai ao litoral sul do RS. A alta pressão pós-frontal tem valor de 1028 hPa, centrada em torno de 

35°S/36°W. Uma frente fria atua no sul do Chile e tem associada uma baixa pressão de 952 hPa em 

58°S/80°W. A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) tem núcleo de 1028 hPa está localizada à leste de 

12°W, fora do domínio da figura. A Alta Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) apresenta núcleo de 1024 hPa 

à oeste de 88°W. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atua sobre o Oceano Pacífico e sobre o 

Oceano Atlântico em torno de 08°N/10°N.” 
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Figura 1 - Cartas Sinóticas referentes ao dia 03 de agosto de 2018 elaboradas pela Marinha do Brasil. 

 

 

Figura 2 - Cartas Sinóticas do dia 03 de agosto de 2018 elaboradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE/CPTEC. 
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A Cemig tem um Sistema de Localização de Tempestades – SLT. Este sistema detectou intensa 

atividade de descargas atmosféricas no dia 03 de agosto de 2018 em alguns municípios da Zona da 

Mata, Oeste e Centro do estado de Minas Gerais, com 1.321 registros de raios, sendo 50 ocorridos no 

município de Carmópolis de Minas-MG. A distribuição desses raios no município de Carmópolis de 

Minas pode ser visualizada na Figura 3. Eventos com raios, sobretudo em grande quantidade, estão 

associados a fortes instabilidades atmosféricas com pancadas de chuva intensas acompanhadas de 

rajadas de vento. 

 

 

Figura 3 – Descargas Atmosféricas detectadas pelo Sistema de Localização de Tempestades da CEMIG na 

região de Carmópolis de Minas-MG, no dia 03 de agosto de 2018. 

 

O Radar Meteorológico Doppler da Cemig, localizado em Mateus Leme-MG detectou chuvas, 

sobre o município de Carmópolis de Minas-MG no final da tarde do dia 03 de agosto de 2018. As chuvas 

com maiores níveis de intensidade foram de 60 dBZ  (na varredura das 17h45min) e 50 dBZ  (nas 

varreduras das 17h15min e 17h30min). 
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De acordo com os critérios internacionais utilizados em meteorologia com radar, as chuvas com 

níveis de intensidade variando entre 20 e 30 dBZ são classificadas como de intensidade fracas, de 31 a 

45 dBZ são classificadas como de intensidade moderada, entre 46 e 63 dBZ são classificadas como de 

intensidade fortes e acima de 63 dBZ são classificadas como de intensidade muito fortes.  

As chuvas com níveis de intensidade acima de 45 dBZ são geralmente acompanhadas por 

descargas elétricas atmosféricas (raios) e fortes rajadas de vento em superfície. 

Diante do exposto, certifica-se que chuvas de intensidade forte acompanhadas de raios atingiram 

o município de Carmópolis de Minas-MG no final da tarde do dia 03 de agosto de 2018. 

 

 

 

Equipe de meteorologistas da Cemig: 

Adelmo Antonio Correia 

Arthur Chaves de Paiva Neto 

Ruany Gomes Xavier Maia 

 

 

  





















Interrupção Item Conjunto Início Término  Fator Gerador UC Interrompidas
12874025 3 COM  - 15359 03/08/2018 20:00 04/08/2018 16:30 Meio ambiente - Vento 23
12878243 3 IGRU - 15648 03/08/2018 17:53 04/08/2018 02:55 Meio ambiente - Vento 2514
12878243 6 IGRU - 15648 03/08/2018 17:53 04/08/2018 05:49 Meio ambiente - Vento 5843
12880101 4 IGRU - 15648 03/08/2018 17:38 03/08/2018 17:43 Meio ambiente - Descarga Atmosférica 8373
12883361 6 COM  - 15359 03/08/2018 17:25 04/08/2018 19:25 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação 2
12907427 2 IGRU - 15648 03/08/2018 17:59 03/08/2018 20:26 Meio ambiente - Vento 1
12907436 2 IGRU - 15648 03/08/2018 21:48 03/08/2018 21:58 Meio ambiente - Vento 1
12946252 1 IGRU - 15648 03/08/2018 19:50 05/08/2018 16:25 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação 1


