RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Dados do Evento
I.
II.
III.

Evento: 20210324-3
Período do Evento: 21/02/21 00:00 a 21/02/2021 14:00
Publicação: 30/04/2021 18:00

IV.

COBRADE:

1.3.2.1.4
Grupo: Meteorológico
Subgrupo: Tempestades
Tipo: Tempestade Local / Convectiva
Subtipo: Chuvas Intensas
V.
VI.
VII.

Interrupções: Ver Anexo IV
Decreto: Ver Anexo V
Relatório de Evidências: 20210223-1

Evidências
I.
II.

Relatório: 20210324-1
Informações do Decreto:

No dia 21/02/2021, o município de Santa Maria do Itabira foi atingido por fortes chuvas e
inundações em decorrência da cheia do Ribeirão Jirau e do Rio Tanque. Os grandes volumes de
precipitação causaram deslizamentos de taludes que resultaram em avarias e destruição de
residências. Além disso, parte do município foi afetada com a interrupção de serviços de
distribuição de água e energia. Por esses motivos, a prefeitura do município decretou Situação
de Emergência, conforme decreto em anexo.

III.

Descrição do Evento

A chuva extrema na região central do estado de Minas Gerais em decorrência da atuação de
uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atingiu o município de Santa Maria do Itabira
no dia 21/02/2021, causando enchentes e deslizamentos de terras. A Defesa Civil registrou
diversas ocorrências e necessidade de resgate de pessoas ilhadas e soterradas. O
transbordamento dos rios da cidade alagou as vias e estradas do município, que ficaram
interditadas

IV.

Danos ao Sistema Elétrico

Durante o período do evento, foram registradas ocorrências emergenciais devido a danos diretos
aos ativos, principalmente devido à queda de vegetação sobre a rede elétrica e ação do vento.
O reflexo das ocorrências foram 6 interrupções classificadas como expurgáveis conforme pode
ser observado no Anexo IV deste documento, detalhadas com seus horários individuais,
quantidades de consumidores, afetados e causas.
A principal interrupção, em nº de consumidores afetados, ocorreu às 07:01, com o bloqueio do
religador 288138 que afetou 3642 unidades consumidoras, sendo 2.780 na área urbana do
município, ocasionado pelo rompimento de cabo de média tensão e por queda de poste. As
demais interrupções também foram ocasionadas devido ao rompimento de condutores.

V.

Relato Técnico

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.
No dia 21/02/2019, por volta das 07h, uma tempestade atingiu a cidade de Santa Maria de Itabira,
e foram registradas reclamações relativas a faltas de energia envolvendo o alimentador
IBAD208, da subestação Itabira 2.
Os acessos aos locais da ocorrência foram afetados pelos pontos de alagamento além da
interdição de vias que foram comprometidas pelas enchentes dos rios que correm no município.
Registros fotográficos e jornalísticos, dos Anexos I e II, mostram como as vias do município
ficaram alagadas, dificultando os atendimentos.

VI.

Ações de Restabelecimento

Para realizar o atendimento das ocorrências registadas e restabelecer a energia elétrica no
município de Santa Maria de Itabira foram deslocadas 3 duplas de equipe de campo no dia 21/02.
Durante os atendimentos às ocorrências na cidade, houve alarme da barragem, solicitando a
evacuação da cidade, de forma que durante o período aproximadamente entre 10:30 às 12:00
os serviços foram paralisados. Posteriormente, o alarme foi identificado como alarme falso.
Ao todo 4.278 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia elétrica afetado pelas
ocorrências e 98% foram restabelecidas no mesmo dia.
Devido a situação de risco de novos desmoronamentos e interdição pela Defesa Civil, unidades
consumidoras da Rua Antônio Dias foram evacuadas e foi solicitada a suspensão do
fornecimento de energia indefinidamente.

VII.
Indicadores de Tempo de Atendimento
Tempo Médio de Preparação (TMP em minutos): 632,67
Tempo Médio de Deslocamento (TMD em minutos): 46,47
Tempo Médio de Execução (TME em minutos): 98,33
VIII.
IX.
X.

Unidades Consumidoras Atingidas: 4.278
Municípios Atingidos: SANTA MARIA DE ITABIRA.
Subestações Atingidas: IBAD.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Interrupções: 6
Início da Primeira Interrupção: 21/02/2021 07:01
Término da Última Interrupção: 02/03/2021 16:00
Duração Média das Interrupções (em horas): 58,84
Interrupção de Maior Duração (em horas): 223,75
Consumidor Hora Interrompido (CHI) do Evento: 24.504,55

XVII.

Registros diversos: Ver anexos

Anexo I – Registros Fotográficos

Anexo II – Registros Jornalísticos

Anexo III – Sistema Elétrico do município Santa Maria de Itabira e da Regional Leste com
destaque para a SE IBAD que atende o município

Anexo IV – Registros das Interrupções
Interrupção Item

Conjunto

Início

Término

Fator Gerador

UCs Inter.

15174495

8 IBAD - 15329

21/02/2021 07:01

21/02/2021 16:02 Meio ambiente - Vento

248

15174495

5 IBAD - 15329

21/02/2021 07:01

21/02/2021 12:15 Meio ambiente - Vento

3006

15174495

2 IBAD - 15329

21/02/2021 07:01

21/02/2021 10:34 Meio ambiente - Vento

388

15134972

1 IBAD - 15329

21/02/2021 08:15

02/03/2021 16:00 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação

15115916

3 IBAD - 15329

21/02/2021 10:22

22/02/2021 19:00 Meio ambiente - Vento

84

15128494

1 IBAD - 15329

21/02/2021 12:05

27/02/2021 18:05 Meio ambiente - Vento

1

15174597

1 IBAD - 15329

21/02/2021 13:22

25/02/2021 15:27 Meio ambiente - Vento

3

15174599

5 IBAD - 15329

21/02/2021 13:25

21/02/2021 18:05 Meio ambiente - Vento

158

15174599

2 IBAD - 15329

21/02/2021 13:25

21/02/2021 16:02 Meio ambiente - Vento

389

Anexo V – Decreto Municipal
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