
 

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

Dados do Evento 

 
I. Evento: 20210924-1 

II. Período do Evento: 16/08/21 18:00 a 16/08/2021 23:59 
III. Publicação: 28/10/2021 18:00 
 

IV. COBRADE: 1.3.2.1.4 
 
Grupo: Meteorológico 

Subgrupo: Tempestades 
Tipo: Tempestade Local / Convectiva 
Subtipo: Chuvas Intensas 

 
V. Interrupções: Ver Anexo III 
VI. Decreto: Ver Anexo IV 

VII. Relatório de Evidências: 20210924-1 
 

Evidências 
 
I. Relatório: 20200326-5 

 

II. Informações do Decreto:  
 
Na noite do dia 16 de agosto, o município de Coronel Pacheco foi atingido por fortes chuvas, que 

ocasionaram deslizamentos, enxurradas, rajadas de vento, quedas de árvores e obstrução de 
estradas. Por esses motivos, considerando as perdas de bens e faltas de energia elétrica que 
foram consequência do desastre, a prefeitura do município decretou Situação de Emergência, 

conforme decreto em anexo. 
 
III. Descrição do Evento 

 
No dia 16/08/2021 (segunda-feira) ocorreu a passagem de cavado de onda curta no nível de 500 
hPa o qual, aliado a convergência de umidade em baixos níveis, contribuíram para um aumento 

da instabilidade em partes do sudeste de Minas Gerais, incluindo a região de Juiz de Fora e 
adjacências. Um forte sistema convectivo formou-se a sudoeste de Juiz de fora e deslocou-se 
para a direção nordeste, atingindo esta cidade e outras adjacentes por volta das 19:00 horas 

local, como mostra a imagem do radar do Pico do Couto (Aeronáutica) abaixo.  
 



 

 
 
 

 
Foram registrados 65 raios no polo de Juiz de Fora, sendo 11 no município de Juiz de Fora, que 
registrou também rajadas de vento de 62 km/h. 

 
 
IV. Danos ao Sistema Elétrico 

 

Durante o período do evento, foram registradas duas ocorrências emergenciais devido a danos 

diretos aos ativos, principalmente devido ao vento forte que lançou árvores sobre a rede elétrica. 

O ref lexo das ocorrências foram duas interrupções que afetaram clientes do município de Coronel 

Pacheco classif icadas como expurgáveis conforme pode ser observado no Anexo deste 

documento, detalhadas com seus horários individuais, quant idades de consumidores afetados e 

causas. 

As ocorrências ocorreram no dia 16/08 devido ao bloqueio de dois religadores de rede. A primeira 

ocorreu às 19:30 com a abertura do 224586 que afetou 190 unidades consumidoras pertencentes 

ao município de Coronel Pacheco. A outra ocorreu às 19:42, na qual a atuação do religador 

15748 interrompeu o fornecimento de 1.086 unidades do município.  

Nesta ocorrência, foram identif icados sete pontos distintos de cabos de Média Tensão partidos, 

alguns deles devido à queda de árvores de grande porte no circuito. Um dos vãos rompidos, 

possui uma extensão de 600 metros, o que também dif icultou sua recomposição. 

 
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 

ef iciente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente e conf irmado in loco, 

incluindo as ocorrências emergenciais sem serviços executados, que podem atrasar o 

atendimento de ocorrências com desligamentos. 

Na noite do dia 16 de agosto, um forte temporal atingiu a região do município de Coronel 
Pacheco, causando diversas ocorrências simultaneamente também em municípios vizinhos 
como Goianá e Juiz de Fora. 



 

 

Foram registradas duas ocorrências devido a bloqueio de religadores de rede, sendo a principal 
delas do equipamento 154748 do alimentador UHPI 09 da subestação UH Piau, que atende 
principalmente a área urbana do município. Nessa ocorrência, foram identif icadas diversas 

situações de risco de cabos partidos e diversos defeitos em trechos distintos do circuito o que 
dif icultou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.  
 

O acesso ao município de Coronel Pacheco foi afetado principalmente pela queda vegetação na 
rodovia MG353 que deixou a via interditada, como podem ser vistos em registros jornalísticos 
em anexo. 

 
 
VI. Ações de Restabelecimento 
 

Para realizar o atendimento das ocorrências registadas e restabelecer a energia elétrica no 

município de Coronel Pacheco foram utilizadas seis equipes de campo distintas, que realizaram 

ações de restabelecimento, inspeção da rede elétrica para identif icação dos defeitos e vãos 

partidos e assim eliminar o risco da presença de f ios ao solo, bem como correção dos defeitos. 

 

Em ambas ocorrências, as equipes atuaram durante a noite do dia 16/08 e no dia 17/08, quando 

o fornecimento de energia para maior parte dos clientes foi restabelecido. Uma parcela de 

clientes foi restabelecida somente no dia 18/08 após a f inalização dos reparos dos últimos 

defeitos identif icados. 

 

As equipes da Cemig contaram com o apoio da prefeitura para execução de poda de inúmeras 

árvores que caíram no município  

 
 
VII. Indicadores de Tempo de Atendimento 

Tempo Médio de Preparação (TMP em minutos): 77,00 
Tempo Médio de Deslocamento (TMD em minutos): 221,50 
Tempo Médio de Execução (TME em minutos): 1.798,00 

 
VIII. Unidades Consumidoras Atingidas: 1.276 
IX. Municípios Atingidos: CORONEL PACHECO 

X. Subestações Atingidas: JFAD, UHPI 
 
XI. Interrupções: 2 

XII. Início da Primeira Interrupção: 16/08/2021 19:30 
XIII. Término da Última Interrupção: 18/08/2021 15:15 
XIV. Duração Média das Interrupções (em horas): 38,14 

XV. Interrupção de Maior Duração (em horas): 43,55 
XVI. Consumidor Hora Interrompido (CHI) do Evento: 29.439,81 

Consumidor Hora Interrompido (CHI) mínimo: N/A 

 
XVII. XVI. Registros Diversos: Ver anexos 

  



 

Anexo I – Mapa Geoelétrico de Coronel Pacheco 

 

 

 

Anexo II – Diagrama Unifilar da Regional Mantiqueira e SEs cujas redes foram afetadas 

 

  



 

Anexo III – Registros de Interrupções 

Interrupção Item Conjunto Início Término Fator Gerador UCs Inter. 

15513299 1 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 17/08/2021 02:03 Meio ambiente - Vento 11 

15513299 3 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 17/08/2021 02:08 Meio ambiente - Vento 15 

15513299 4 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 17/08/2021 12:33 Meio ambiente - Vento 595 

15513299 5 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 17/08/2021 19:29 Meio ambiente - Vento 4 

15513299 6 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 17/08/2021 20:22 Meio ambiente - Vento 247 

15513299 7 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 18/08/2021 07:50 Meio ambiente - Vento 29 

15513299 9 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 18/08/2021 12:00 Meio ambiente - Vento 181 

15513299 11 JFAU - 16299 16/08/2021 19:42 18/08/2021 15:15 Meio ambiente - Vento 4 

15514298 2 JFAD - 16300 16/08/2021 19:30 17/08/2021 11:49 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação 16 

15514298 4 JFAD - 16300 16/08/2021 19:30 17/08/2021 20:05 Meio ambiente - Árvore ou Vegetação 174 

 

  



 

Anexo IV – Registros Jornalísticos 

 



 

 

 

  



 

Anexo V – Decreto Municipal de Situação de Emergência 

 






