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No início da noite do dia 1° de Agosto de 2018, chuvas intensas e vendaval atingiram toda extensão do município de
Alvinópolis, acarretando danos e prejuízos, inclusive a rede elétrica. O evento foi causado por uma frente fria que estava
localizada no oceano próxima do litoral do Espírito Santo o que favoreceu a formação de áreas de instabilidade sobre
algumas regiões mineiras as quais causaram pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos em
vários municípios de Minas Gerais.

Conforme estabelecido no Módulo 1 do Prodist, as interrupções associadas ao evento foram classificadas como
Interrupções em Situação de Emergência - ISE - a partir dos decretos emitidos pelas prefeituras dos municípios
afetados. Nesta seara, faz-se importante destacar que, para fins de seleção das interrupções decorrentes do evento,
fez-se o uso a lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Modulo 8 do PRODIST, tendo sido os
expurgos restritos as ocorrências de causa Meio Ambiente - Árvore ou Vegetação e Vento.

Tempestade Local / Convectiva

Tempestades Chuvas Intensas

20180920-2

No dia 1° de agosto de 2018, no horário compreendido entre 19:00 e até 22:00 horas, todo Município de Alvinópolis foi
atingido por chuvas intensas e vendaval, causando graves danos e prejuízos em toda extensão do município. Por esses
motivos, a prefeitura municipal decretou Situação de Emergência, classificado e codificado como Chuvas Intensas -
1.3.2.1.4 e Vendaval - 1.3.2.1.5, conforme classificação COBRADE.

Como pode ser comprovado pelas fotos anexas houve registro de vários pontos de cabo de rede de Média e Baixa
Tensão partidos e quebra de postes. A rede foi atingida por diversos materiais desprendidos das casas, tais como
telhados, caixas de agua, antenas além de galhos de árvores.

20/09/18 11:35

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.

Ocorreram dois eventos mais significativos, sendo: o bloqueio do religador telecontrolado 25649 com 2145 clientes, e o
bloqueio do religador telecontrolado 295045 com 3459 clientes, ambos após três religamentos automáticos não
satisfatórios. Nos circuitos dos equipamentos foram identificados vários defeitos que podem ser comprovados pelas
fotos anexadas, dentre eles quebra de postes e quedas de cabos de Média e Baixa Tensão.
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Para realizar o atendimento e restabelecer a energia elétrica no município afetado, foram enviadas equipes
multifuncionais contratadas e equipes Cemig para a cidade logo após o acontecimento do evento. As Equipes
trabalharam a madrugada toda no restabelecimento de energia, porem encontraram uma situação caótica e atípica
com muita rede de MT e BT caídas ao solo. Ao amanhecer foram enviados para o local três equipes pesadas de
manutenção, um trio e um quarteto além de mais duas equipes multifuncionais.
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RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉR ICAS DO DIA 

01 DE AGOSTO DE 2018 

 

PERÍODO ANALISADO: dia 01/08/2018, das 19h00min às 22h00min.   

                                         

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018. 

 

Em atendimento as informações contidas no Decreto n° 2868 de 02 de agosto de 2018 do 

município de Alvinópolis-MG, certificamos que no dia 01 de agosto de 2018 uma frente fria estava 

localizada no oceano próxima do litoral do Espírito Santo. A proximidade deste sistema favoreceu a 

formação de áreas de instabilidade sobre algumas regiões mineiras as quais causaram 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 próxima à costa Sudeste do Brasil. Tal sistema é simbolizado por uma 

linha azul com pequenos triângulos azuis espaçados. 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 01 de agosto de 2018 (INPE/CPTEC), a seguinte situação 

meteorológica é descrita: “Na análise da carta sinótica de superfície da 00Z do dia 01/08, observa-se 

um sistema frontal sobre o Oceano Atlântico adjacente ao ES e sul da BA, associado a um centro de 

baixa pressão no valor de 1012 hPa, em aproximadamente 40°S/23°W. A alta pressão pós-frontal tem 

valor de 1024 hPa, centrada em torno de 35°S/48°W. Sistemas frontais transientes atuam acoplados 

desde o Pacífico Sul, ao sul de 30°S, até o Atlântico. A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) com 

núcleo de 1028 hPa está localizada a leste de 30°W, fora do domínio da figura. A Alta Subtropical do 

Pacífico Sul (ASPS) apresenta núcleo de 1024 hPa em torno de 33°S/109°W. A Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) atua sobre o Oceano Pacífico em torno de 07°N/09°N e sobre o Oceano Atlântico 

em torno de 09°N/10°N.” 
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Figura 1 - Cartas Sinóticas referentes ao dia 01 de agosto de 2018 elaboradas pela Marinha do Brasil. 

 

 

Figura 2 - Cartas Sinóticas do dia 01 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 01 de agosto de 2018 em alguns municípios da 

região Sul do estado de Minas Gerais. Também foram observados raios na Zona da Mata. Nesse dia 

ocorreram 249 raios no estado, sendo 5 ocorridos no município de Alvinópolis-MG. A distribuição 

desses raios no município de Alvinópolis 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 Alvinópolis-MG, no dia 01 de agosto de 2018. 

 

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

sobre o município de Alvinópolis-MG, durante a noite do dia 01 de agosto de 2018. As chuvas com 

maiores níveis de intensidade foram de 61 dBZ  (na varredura das 20h37min), 59 dBZ  (na varredura 

das 20h30min), 58 dBZ (na varredura das 20h07min), 57 dBZ (na varredura das 20h22min), 52 dBZ (na 

varredura das 20h01min) e 39 dBZ (na varredura das 20h52min). 
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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, no início da noite do dia 01 de agosto de 2018, chuvas de intensidade forte 

atingiram o município de Alvinópolis-MG, apesar de terem sido detectadas poucas descargas 

atmosféricas (raios) no município supracitado. 

 

 

 

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
12868575 1 PNV  - 15243 01/08/2018 21:35 02/08/2018 11:42 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação 1
12878188 2 PNV  - 15243 01/08/2018 20:23 02/08/2018 02:06 Meio ambiente - Vento 3126
12878188 5 PNV  - 15243 01/08/2018 20:23 02/08/2018 04:56 Meio ambiente - Vento 334
12889424 1 PNV  - 15243 01/08/2018 20:25 02/08/2018 02:00 Meio ambiente - Vento 909
12889424 2 PNV  - 15243 01/08/2018 20:25 02/08/2018 12:55 Meio ambiente - Vento 285
12889424 3 PNV  - 15243 01/08/2018 20:25 02/08/2018 14:30 Meio ambiente - Vento 367
12889424 4 PNV  - 15243 01/08/2018 20:25 02/08/2018 17:08 Meio ambiente - Vento 585


