
         RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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I. Evento: Período do Evento: Publicação:

II. COBRADE:

Grupo:

Subgrupo:

Tipo:

20161213-1

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

Para o restabelecimento da energia eletrica foram utilizados 4 equipes de campo totalizando 8 eletricistas, 3 tecnicos
de supervisao e controle e um engenheiro.

O evento em tela refere-se a um cenario atipico composto por fortes chuvas ocorrido no dia 18/11/2016, que afetaram
as condicoes normais de funcionamento da rede eletrica no municipio de Resplendor  pertencente a area de concessao
da CEMIG-D.

Nesta ocasiao as estacoes meteorologicas registraram aproximadamente 40mm de chuva em apenas 4horas (laudo
meteorologico) causando alagamentos e demasiada dificuldade de deslocamento das equipes de atendimento de
campo.

A Prefeitura do municipio de Resplendor declarou Situacao de Emergencia, por este motivo este caso foi caracterizado
como ISE conforme estabelece o Item 2.222 do modulo 1 do PRODIST.

Nesta seara, faz-se importante destacar que, para fins de selecao das interrupcoes decorrentes do evento, fez-se o uso
da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da secao 8.2 do Modulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos
restritos as ocorrencias de causa Meio Ambiente.

Tempestade Local / Convectiva

Tempestades Chuvas Intensas

20161213-1

A Prefeitura Municipal de Resplendor declara situacao de emergencia nas areas do municipio afetadas por chuvas
intensas 1.3.2.1.4 COBRADE conforme IN/MI 01/2012

No periodo do evento foi registrada 1 ocorrencia emergencial que afetou diferentes tipos de equipamentos. De acordo
com a hierarquia dos equipamentos no sistema eletrico a abertura dos religadores  que representa o maior CHI para o
sistema de distribuicao de energia eletrica.

No entanto, segundo o regulamento, e condicao indispensavel que a causa raiz da ocorrencia esteja diretamente
associada ao evento. Neste caso, as 15 ocorrencias registradas durante o evento foram classificadas como expurgaveis
e associadas a uma unica manobra com tempos de restabelecimento de acordo com o fechamento dos equipamentos
de manobra e protecao. O ANEXO I deste documento apresenta a relacao destas interrupcoes, classificadas por
equipamento.

21/12/16 09:04

    Ações de Restabelecimento

CEMIG-D sempre despacha suas equipes de forma eficiente e sem distincao da causa da ocorrencia uma vez que o
fator gerador e confirmado in loco. Neste evento foram registradas ocorrencias associadas ao meio ambiente (nao
gerenciaveis) e ocorrencias associadas a operacao do sistema (gerenciaveis).

148925515

Ver anexos

20161213-1V. Relatório de Evidências:

IV. Decreto:

19/11/16 23:5918/11/16 00:00 a

1 de  427/07/2020 08:20Emissão:



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:

Segundo o relato das equipes  ocorreu uma tempestade - tromba dagua na regiao de Nicolandia, fazendo inclusive
vitimas por soterramento. A estrada foi totalmente alagada pelos dois rios que cortam o local dificultando o
deslocamento das equipes ate as chaves de protecao e manobra. Em alguns casos o reestabelecimento da energia
eletrica foi realizado pelo deslocamento a pe da equipe.
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1. Descrição do Evento 

 

No dia 18 de novembro de 2016, a presença de uma Zona de Convergência de Umidade acoplada a uma 

frente fria entre a costa do Espírito Santo e o Sul da Bahia resultou na formação de sistemas convectivos 

intensos que atingiram a cidade de Resplendor e adjacências, provocando chuvas significativas na região. 

Não foi possível avaliar diretamente a quantidade de chuva no distrito de Nicolândia, visto que não há 

pluviômetros nesta localidade, apenas em Mutum - MG (a sudoeste) e em Pancas-ES que, embora próximo, 

fica após a serra que divide os estados de MG e ES, o que impossibilita uma comparação direta. No entanto, 

os dados da estação de Pancas (Tabela 1 e Figuras 1 e 2) serão utilizados para ilustrar o desenvolvimento e 

a intensidade do fenômeno que atuou nas redondezas do distrito. Segundo a American Meteorological 

Society (Sociedade Meteorológica Americana), chuvas com intensidade entre 2,5 mm a 7,6 mm por hora 

são consideradas moderadas; aquelas com taxa superior a 7,6 mm por hora são consideradas chuva forte. 

De acordo com os dados observados na estação de Pancas – ES, as chuvas variaram de moderada (às 16h 

do dia 18/11/2016) a moderada a forte (entre 21h e 00h do dia 18/11/2016 e de 02h às 04h do dia 

19/11/2016). 

No dia 18/12, o Sistema de Localização de Tempestades da CEMIG (SLT) não detectou nenhum raio em 

Resplendor (Figura 3), mas nota-se que houve intensa ocorrência de raios na malha Leste de Minas Gerais 

nesse dia no horário por volta de 14:30 às 19:00 GMT (12:30 a 17:00 em horário local), inclusive nas 

proximidades do município, o que confirma instabilidade atmosférica na região. A análise dos raios de 

19/12 confirma a incidência de descargas atmosféricas em Resplendor, inclusive muito próximo à 

Nicolândia, e nas redondezas, em horários que condizem ao evento que atingiu o distrito, por volta de 

01:30 às 03:30 GMT (23:30 de 18/12 às 01:30 de 19/12 em horário local), coincidindo com os horários de 

precipitação mais intensa na Estação de Pancas – ES. 

 

Nome técnico do evento: Zona de Convergência de Umidade associada à Frente Fria. 

 

Tabela 1 – Chuva horária registrada na Estação Pancas – ES entre as 14h00 do dia 18/11 e as 13h00 do dia 

19/11/2016. 

Estação Pancas - ES 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h - - - - Total 

18/nov 0 0 6,3 0,6 0 0 0 0,2 12 5,1 - - - - 24,2 

 

Estação Pancas - ES 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h Total 

19/nov 16 0 5,52 14 3,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 39,6 

Fonte: CEMADEN 

 

 



 

Figura 1 - Precipitação acumulada em 96 horas na Estação Pancas – ES. 

 

Fonte: CEMADEN 

 

Figura 2 – Precipitação acumulada em 7 dias na Estação Pancas – ES. 

 

Fonte: CEMADEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 – Precipitação acumulada em 24 horas no dia 19/11/2016. 

 

Fonte: ONS 

 

Figura 4 – Raios nuvem-solo detectados em Minas Gerais e nas proximidades de Nicolândia entre os dias 18 

e 19/12/2016. 

(a) 18/12/2016 – Raios em Minas Gerais 

 

 



(b) 18/12/2016 – Raios nas proximidades de Resplendor 

 

 

(c) 19/12/2016 – Raios em Minas Gerais 

 

 

 



(d) 19/12/2016 – Raios nas proximidades de Resplendor 

 

Fonte : SLT - CEMIG 

 

2. Abrangência do Evento 

A seguir serão apresentadas imagens do satélite GOES – 13 no canal infravermelho com realce de 

temperatura das 20h do dia 18/11/2016 às 05h do dia 19/11/2016. Essas imagens ilustram o 

desenvolvimento e o avanço do sistema que atingiu Nicolândia, o qual gerou áreas de intensa instabilidade 

não só em Minas Gerais, mas também no Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Sua escala de 

cores indica a variação de temperatura do topo das nuvens, indo do laranja ao branco (laranja: -30°C; 

amarelo: -40°C; azul claro: -50°C; azul escuro: -60°C; fúcsia: -70°C; branco: -80°C). Quanto mais frio o topo 

da nuvem, maior sua altura, indicando nuvens de grande desenvolvimento vertical, associadas a forte 

instabilidade e tempestades com raios, ventos fortes e volumes significativos de precipitação. Sobre 

Nicolândia, segundo as imagens de satélite, houveram nuvens de intenso desenvolvimento vertical entre  

21h00 e 04h00 (19h00 e 02h00 em horário local). 

 

 

 

 

 

 



Figura 5 – Imagens do satélite GOES – 13 das 20h00 do dia 18/11 às 05h00 do dia 19/11/2016 (18h00 às 

03h00 em horário local). 

18/11/2016 – 20h00 

 

 

18/11/2016 – 21h00 

 

 

18/11/2016 – 22h00 

 

 

18/11/2016 – 23h00 

 

 



 

19/11/2016 – 0h00 

 

 

19/11/2016 – 1h00 

 

 

19/11/2016 – 2h00 

 

 

19/11/2016 – 3h00 

 

 

 



 

19/12/2016 – 4h00 

 

 

19/11/2016 – 5h00 

 

 

Fonte: INPE/CPTEC 

 

Já a imagem do radar de Santa Tereza (ES), operado pela Rede de Meteorologia da Aeronáutica (Redemet) 

possui uma área cega justamente entre Resplendor e Nicolândia, impossibilitando uma avaliação mais 

criteriosa do evento. Segundo a escala de cores utilizada pelo radar em questão, os tons amarelos indicam 

chuva com taxa superior a 10 mm/h e os tons em vermelho indicam regiões com taxa de precipitação 

acima de 25 mm/h. Analisando-se a evolução e os deslocamentos dos sistemas  ao redor, vê-se que foram 

severos. Eventos desta natureza (intensos e localizados) são de difícil previsão, podendo atingir áreas 

específicas com extrema intensidade, enquanto que, nos arredores desses locais, se passam de maneira 

insignificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 – Imagem do radar de Santa Tereza e seu respectivo ponto cego sobre a região de Nicolândia. 

 

 

3. Classificação COBRADE 

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a 

classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos 

demais organismos de gestão de desastres do mundo. 

Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento como Frentes Frias/Zona 

de Convergência (1.3.1.2.0), Chuvas Intensas (1.3.2.1.4) e Tempestade de Raios (1.3.2.1.2). 

 

4. Resumo do Evento 

Entre as 20h00 do dia 18/12/2016 e as 05h00 do dia 19/12/2016, a instabilidade atmosférica gerada pela 

associação de uma Zona de Convergência de Umidade associada à presença de uma frente fria na costa do 

Sudeste resultou na formação de chuva forte com raios nas proximidades de Nicolândia, distrito de 

Resplendor. 

 

5. Referências 

 http://glossary.ametsoc.org/wiki/Rain 

 http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f9cdf8bf-e31e-4902-984e-

a859f54dae43&groupId=10157 



 http://www.ons.org.br/operacao/pb_d/pb_d_sfrancisco.asp 

 

6. Anexos 

 6.1 Carta Sinótica do INPE/CPTEC 

 

Fonte: INPE/CPTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.2 Dados de METAR do aeroporto mais próximo 

Os horários das observações estão em Horário Zulu (para horário local, subtrair duas horas do horário da 

tabela). 

 

Tabela 2 – Dados de METAR do Aeroporto de Governador Valadares. 

Localidade Tipo Data/Hora Mensagem 

SBGV METAR 18/11/2016 

08:00 

METAR SBGV 180800Z /////KT CAVOK ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

09:00 

METAR SBGV 180900Z /////KT CAVOK ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

10:00 

METAR SBGV 181000Z /////KT CAVOK ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

11:00 

METAR SBGV 181100Z /////KT CAVOK ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

12:00 

METAR SBGV 181200Z /////KT CAVOK ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

13:00 

METAR SBGV 181300Z /////KT 9999 SCT035 ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

14:00 

METAR SBGV 181400Z /////KT 9999 VCSH SCT040 ///// Q////= 

SBGV SPECI 18/11/2016 

14:00 

SPECI SBGV 181420Z /////KT 6000 -RA TS BKN040 FEW040CB 

///// Q////= 

SBGV SPECI 18/11/2016 

14:00 

SPECI COR SBGV 181420Z /////KT 6000 -TSRA BKN040 

FEW040CB ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

15:00 

METAR SBGV 181500Z /////KT 8000 RA BKN040 ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

16:00 

METAR SBGV 181600Z /////KT 9999 BKN040 ///// Q//// RERA= 



Localidade Tipo Data/Hora Mensagem 

SBGV METAR 18/11/2016 

17:00 

METAR SBGV 181700Z /////KT 9999 SCT045 ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

18:00 

METAR SBGV 181800Z /////KT 9999 SCT045 ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

19:00 

METAR SBGV 181900Z /////KT 9999 BKN045 ///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

20:00 

METAR SBGV 182000Z /////KT 9999 VCSH BKN045 BKN100 

///// Q////= 

SBGV METAR 18/11/2016 

21:00 

METAR SBGV 182100Z /////KT 1000 +TSRA OVC050 FEW050CB 

///// Q////= 

Fonte: Redemet 

 

 6.3 Notícias associadas 

Chuva mata morador e deixa quase mil desabrigados em Resplendor: http://g1.globo.com/mg/vales-

mg/noticia/2016/11/forte-chuva-deixa-moradores-desabrigados-em-resplendor-mg.html 

 

Enxurrada na divisa do ES com MG deixa morto e desabrigados: 

http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2016/11/noticias/cidades/3997473-enxurrada-na-divisa-do-

es-com-mg-deixa-morto-e-desabrigados.html 

 

Chuva deixa dois mortos e três desaparecidos em Resplendor: 

http://www.otempo.com.br/cidades/chuva-deixa-dois-mortos-e-tr%C3%AAs-desaparecidos-em-

resplendor-1.1401356 

 

 

 

 

 

Ruany Maia 

Meteorologista 

CREA MG-183937/D 



 



 



7. Interrupções 

 

 


