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1. CÓDIGO ÚNICO DO RELATÓRIO 

 

 

Código do Relatório: 306 

Evento: Zona de Convergência  

Decorrência do Evento (COBRADE): 1.3.1.2.0 – Zona de Convergência 

Distribuidora: RGE 

Municípios Atingidos: vide tabela 4 

Subestações Atingidas: vide tabela 3 

Quantidade de Interrupções em Situação de Emergência: 15 

Quantidade de Consumidores Atingidos: 1.139 

CHI devido ao Evento: 23.268,60 

Data e Hora de Início da Primeira Interrupção: 25/02/2020 às 15:54 horas  

Data e Hora de Término da Última Interrupção: 28/02/2020 às 19:25 horas 

Duração Média das Interrupções: 596,50 minutos  

Duração da Interrupção Mais Longa: 2.983,40 minutos  

Tempo Médio de Preparação: 230,29 minutos  

Tempo Médio de Deslocamento: 119,99 minutos  

Tempo Médio de Execução: 240,58 minutos  

 

2. RESUMO 

 

 

Este relatório possui o objetivo de descrever os procedimentos adotados para a classificação 

de interrupções em Situação de Emergência (ISE), decorrentes dos Eventos Meteorológicos 

ocorridos do dia 25 de fevereiro de 2020, os quais impactaram a área de concessão da RGE.  
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Em função dos danos provocados pelo evento, a Prefeitura do Município de Camargo declarou 

situação de emergência no município através do decreto N° 22/2020 no dia 27 de fevereiro 

de 2020. As informações contidas neste relatório são em atendimento às orientações 

dispostas nos Módulos 01 e 08, dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. 

3. DEFINIÇÃO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PRODIST – MÓDULO 1) 

 

 

 

Figura 1 – Definição Interrupção por Situação de Emergência – PRODIST Módulo 1 – Rev. 8 

 
 

Noutubro/2019 = 2.884.979 consumidores 

Valor referência RGE:  2.612 x 2.884.979 0,35 

Valor referência RGE = 476.456,33 CHI 

 

4. PARECER CLIMÁTICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
Em virtude da localização geográfica do estado do Rio Grande do Sul (entre as latitudes 

de 27 e 34 graus Sul), o estado está sujeito à atuação de diversos sistemas meteorológicos que 



 
 
 
 
 

5 
 

podem provocar situações de tempo severo (que resultam em altas taxas de precipitação em 

curto espaço de tempo, rajadas de vento intensas, queda de granizo, incidência de descargas 

atmosféricas). Fenômenos desta categoria podem causar impactos significativos na atividade 

fim da RGE (distribuição de energia elétrica). Estes fenômenos podem ocorrer em 

praticamente todos os meses do ano, com mais ênfase nos meses de verão, primavera e 

outono. 

Com isso, podemos observar que os fenômenos meteorológicos (em especial os que 

causam tempo severo) são impactantes nas atividades do setor de distribuição de energia 

elétrica. Dessa forma serão citados, os sistemas de tempo mais importantes que podem 

causar algum tipo de impacto nos estados do Sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul 

(conforme descrito em “O Clima do Brasil”, MASTERIAG/USP), conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sistema de tempo e Consequências 

Fonte: Avaliação e descrição dos fenômenos meteorológicos que ocorrem no Rio Grande do Sul e 
possíveis impactos de interesse nas atividades da RGE – Instituto Tecnológico SIMEPAR 

 

 

Com base na tabela 1 nota-se que os eventos mais frequentes ocorridos no Rio Grande 

do Sul trazem consequências que em sua totalidade são prejudiciais aos sistemas elétricos de 

distribuição de energia. 
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5. DETALHAMENTO DO EVENTO CLIMÁTICO 

 

No dia 25 de fevereiro de 2020 a passagem de uma frente fria favoreceu a formação de 

nuvens de tempestade que avançaram sobre o estado do Rio Grande do Sul no dia 25 de 

fevereiro. As instabilidades atingiram o município de Camargo/RS por volta das 15h30 (hora 

local). 

Entre as 15h30 e 17h05 do dia 25 de fevereiro de 2020 foram detectadas 77  raios 

nuvem-solo e 856 descargas atmosféricas nuvem-nuvem sobre o município de Camargo.  

A seguir são apresentadas as imagens MaxCappi (estimativa de precipitação) do radar 

do Morro da Igreja, operado pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica 

(REDEMET), das 15h30 e 15h45 do dia 25 de fevereiro de 2020. É possível observar que a 

região do município de Camargo foi atingida por áreas com potencial para provocar chuva 

forte a muito forte (tons em vermelho e rosa nas imagens). 

 

 

 

Figura 2 – Imagens Radar MaxCappi 

 
 

Com base nas imagens analisadas e nos dados meteorológicos apresentados, é possível 

afirmar que as condições meteorológicas eram favoráveis à ocorrência de vento forte, com 

rajadas de até 100 km/h, na região do município de Camargo no período entre 15h00 e 16h00. 

A seguir é possível identificar o resumo do evento ocorrido bem como sua classificação 

conforme Codificação Brasileira de Desastres. 
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Tabela 2 – Codificação Brasileira de Desastres 

 

6. MAPA GEOELÉTRICO, DIAGRAMA UNIFILAR E REGIÕES AFETADAS PELO EVENTO 

A seguir observa-se as regiões afetadas pelo evento. 

6.1 MAPA GEOELÉTRICO E DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
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Figura 2 – Concessão RGE com divisão das regiões 

 

Figura 3  –  Mapa Geoelétrico da concessão da RGE 

6.2 MAPA GEOELÉTRICO E DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA DE 

SUBTRANSMISSÃO 

 

Região antiga RGE Sul 

 

Figura 4 –  Diagrama unifilar Sub-transmissão antiga área da RGE Sul 
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Região antiga RGE 

 

Figura 5 –  Diagrama unifilar Sub-transmissão antiga área da RGE 

7. DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

 

No dia 25 de fevereiro os  danos na rede de distribuição elétrica registrados no município 

de Camargo,decorrentes do referido evento e demais ocorrências consistem em 21 postes 

danificados e substituídos e 04 transformadores de distribuição. 

A seguir segue o descritivo dos equipamentos e sua importância para o sistema elétrico. 

A. Disjuntor/Alimentador = Equipamento de proteção de média tensão destinado a 

proteger redes troncais de alimentadores, geralmente instalado em subestações; 

B. Religador = Equipamento de proteção de média tensão destinado a proteger redes 

troncais de alimentadores, geralmente instalado ao longo da rede de distribuição; 

C. Chave Fusível = Equipamento de proteção de média tensão destinado a proteger 

ramais de alimentadores, instaladas ao longo da rede de distribuição; 

D. Trafo Circuito = Equipamento destinado a rebaixar níveis de tensão para consumo de 

energia. Este equipamento também possui chaves fusíveis destinadas a sanar defeitos 

ocorridos na rede de baixa tensão e no próprio equipamento; 
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E. Fornecimento = Conexão da unidade consumidora com a rede de distribuição. 

 

A seguir pode-se observar a quantidade de desarmes nos diferentes tipos de 

equipamentos descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Quantidade de ocorrências por equipamentos 

 

8. INTERVENÇÃO REALIZADA E AÇÕES PARA REESTABELECIMENTO DO SISTEMA 

 

A RGE está estruturada para atender seus consumidores buscando o equilíbrio entre o 

atendimento da legislação que rege o setor elétrico, a satisfação dos consumidores e os 

interesses da empresa. 

Quando estes eventos ocorrem é inevitável que o reestabelecimento do sistema não 

possua o mesmo imediatismo do que geralmente é percebido em dias com condições normais 

de operação. Mesmo nestas condições a RGE procura reestabelecer o sistema elétrico na 

maior brevidade possível para a maior parte de seus consumidores, respeitando é claro suas 

prioridades de atendimento a exemplo de condições que apresentam risco que superam 

qualquer outra prioridade estabelecida. 

O envolvimento de 7 equipes leves e 9 equipes pesadas de atendimento de emergência 

para troca de postes e reposição de rede danificada para o restabelecimento de interrupções. 

Ocorreu também o apoio logístico e operacional de outras áreas da empresa como centro de 

operações, coordenador, programador e administrativos.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo I – Fotografias e Reportagens de Mídia 

Anexo II – Decretos de Situação de Emergência / Calamidade Pública 

Anexo III – Laudo Meteorológico 
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Anexo I 

           Disponível em: < https://www.observadorregional.com.br/vendaval-causa-cenario-de-
devastacao-no-municipio-de-camargo-no-rs/> Acesso em: 26 mar. 2020 

 

Figura 6 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Studio 

 

 

 

https://www.observadorregional.com.br/vendaval-causa-cenario-de-devastacao-no-municipio-de-camargo-no-rs/
https://www.observadorregional.com.br/vendaval-causa-cenario-de-devastacao-no-municipio-de-camargo-no-rs/
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           Disponível em: <https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-
e1stragos-no-rs/> Acesso em: 26 mar. 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Studio 

Disponível em: < https://diariodamanha.com/noticias/familias-atingidas-pelo-temporal-em-
camargo-pedem-ajuda-da-comunidade/> Acesso em: 26 mar. 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Evidência de Mídia. Fonte: Diário da Manhã 

https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-e1stragos-no-rs/
https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-e1stragos-no-rs/
https://diariodamanha.com/noticias/familias-atingidas-pelo-temporal-em-camargo-pedem-ajuda-da-comunidade/
https://diariodamanha.com/noticias/familias-atingidas-pelo-temporal-em-camargo-pedem-ajuda-da-comunidade/
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Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/apos-decretar-
emergencia-por-estiagem-municipio-de-camargo-deve-tomar-mesma-medida-devido-a-

temporal-ck72pj20g0k1q01mv22k0iagm.html> Acesso em: 25 mar. 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9 – Evidência de Mídia. Fonte: Gaúcha ZH  

Disponível em: < http://www.vangfm.com.br/noticia/temporal-provoca-prejuizos-em-camargo/28990> Acesso em: 26 fev. 
2020 

Figura 10 – Evidência de Mídia. Fonte: Vang FM 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/apos-decretar-emergencia-por-estiagem-municipio-de-camargo-deve-tomar-mesma-medida-devido-a-temporal-ck72pj20g0k1q01mv22k0iagm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/apos-decretar-emergencia-por-estiagem-municipio-de-camargo-deve-tomar-mesma-medida-devido-a-temporal-ck72pj20g0k1q01mv22k0iagm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/apos-decretar-emergencia-por-estiagem-municipio-de-camargo-deve-tomar-mesma-medida-devido-a-temporal-ck72pj20g0k1q01mv22k0iagm.html
http://www.vangfm.com.br/noticia/temporal-provoca-prejuizos-em-camargo/28990
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Disponível em: < https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ap%C3%B3s-
estiagem-camargo-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-por-temporal-
1.401632 > Acesso em: 25 mar. 2020 

 

 
Figura 11 – Evidência de Mídia. Fonte: Correio do Povo 

 

 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ap%C3%B3s-estiagem-camargo-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-por-temporal-1.401632
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ap%C3%B3s-estiagem-camargo-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-por-temporal-1.401632
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ap%C3%B3s-estiagem-camargo-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-por-temporal-1.401632
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Disponível em: < https://agoranors.com/2020/02/temporal-destelha-casas-camargo/> Acesso em: 25 mar. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Evidência de Mídia. Fonte: Agora RS 

 

 

 

 

 

 

 

https://agoranors.com/2020/02/temporal-destelha-casas-camargo/
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Disponível em: < https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-e1stragos-no-
rs/ > Acesso em: 25 mar. 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Progresso 

 Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-
casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-
ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html> Acesso em: 25 mar. 2020 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Progresso 

https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-e1stragos-no-rs/
https://www.radioprogresso.com.br/temporais-causam-diversos-e1stragos-no-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html


 
 
 
 
 

18 
 

 

Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-
casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-

ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html> Acesso em: 25 mar. 2020 

 
 

 
 

Figura 15 – Evidência de Mídia. Fonte: Gaúcha ZH 

 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html
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Disponível em: < https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/temporal-causa-

destrui%C3%A7%C3%A3o-em-camargo-1.401571> Acesso em: 25 mar. 2020 

 

 

 

 

Figura 16 – Evidência de Mídia. Fonte: Correio do Povo 

 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/temporal-causa-destrui%C3%A7%C3%A3o-em-camargo-1.401571
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/temporal-causa-destrui%C3%A7%C3%A3o-em-camargo-1.401571
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Disponível em: < https://rduirapuru.com.br/clima/moradores-acreditam-que-tornado-atingiu-cidade-

de-camargo/ > Acesso em: 25 mar. 2020 

 

Figura 17 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Uirapuru 

 

 

 

 

 

 

https://rduirapuru.com.br/clima/moradores-acreditam-que-tornado-atingiu-cidade-de-camargo/
https://rduirapuru.com.br/clima/moradores-acreditam-que-tornado-atingiu-cidade-de-camargo/


 
 
 
 
 

21 
 

Disponível em: < https://rduirapuru.com.br/policia/vendaval-destelha-casas-e-causa-destruicao-em-

camargo-rs/ > Acesso em: 25 mar. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Evidência de Mídia. Fonte: Rádio Uirapuru  

 

 

 

 

 

https://rduirapuru.com.br/policia/vendaval-destelha-casas-e-causa-destruicao-em-camargo-rs/
https://rduirapuru.com.br/policia/vendaval-destelha-casas-e-causa-destruicao-em-camargo-rs/
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Disponível em: < https://trespassosnews.com.br/forte-temporal-deixa-rastro-de-destruicao-em-

municipio-do-rs/ > Acesso em: 25 mar. 2020 

 

Figura 19 – Evidência de Mídia. Fonte: Três Passos News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trespassosnews.com.br/forte-temporal-deixa-rastro-de-destruicao-em-municipio-do-rs/
https://trespassosnews.com.br/forte-temporal-deixa-rastro-de-destruicao-em-municipio-do-rs/












SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: RS Município: Camargo Código IBGE: 4303558

População (habitantes) PIB (Anual) Orçamento (anual) Arrecadação (anual)
2.591 174.030.000,00 18.700.000,00 18.349.002,85

Receita corrente líquida (mensal) Receita corrente líquida (anual)
1.526.472,89 18.317.674,68

2. TIPIFICAÇÃO
COBRADE Denominação(Tipo ou Subtipo)

13211 Tempestade Local/Convectiva - Tornados

3. DATA DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE
Dia Mês Ano Horário

25 02 2020 16:30

4. ÁREA COM POPULAÇÃO AFETADA

4.1 Área com população afetada/Tipo de ocupação
Não existe/ 
Não afetada

Urbana Rural
Urbana e 

rural
Residencial X
Comercial X
Industrial X
Agrícola X
Pecuária X
Extrativismo vegetal X
Reserva florestal ou APA X
Mineração X
Turismo e outras X
4.2 Seleção das áreas com população afetada

Formulário de Informações do Desastre - FIDE

PROTOCOLO Nº RS-F-4303558-13211-20200225



4.3 Descrição das áreas com população afetada

Urbano: Bairro Santo Antonio, Loteamento Primavera, Centro Rural: Comunidade de Tunas, Comunidade de Povoado de Baixo, e arredores 
da Gruta e Linha Bernardi.

5. CAUSAS E EFEITOS DO DESASTRE

Evento adverso causado por tempestade local, segundo meteorologistas denominada MICRO EXPLOSÃO ATMOSFÉRICA, gerando ventos de 
mais de 100 km/h, chuva intensa e granizo, que afetou parte da área urbana municipal e a área rural do Município de Camargo próximo as 
16:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2020. Os locais de maior afetação foram o Bairro Santo Antonio com residencias danificadas 
(destelhadas e com danos estruturais), o Loteamento Primavera, onde as 50 residencias do aglomerado forma danificadas (destelhadas e 
com danos estruturais), e residencias na área central da cidade que também foram danificadas , alem de galpão de depósito de loja de 
material de construção, silos de grãos e fabricas de ração. Já na área rural, nas comunidade de Tunas, Gruta , Povoado de Baixo e Linha 
Bernardi teve a ocorrência de residencias danificadas, alem de galpões para guarda de equipamentos, lavouras de milho e soja, aviários e 
pocilgas. Também houve danos em florestas, plantação de eucalipto e demais áreas de mata. Cerca de 159 residências foram danificadas, 
além de pavilhões, galpões e silos de armazenagem de grãos.

6. DANOS HUMANOS, MATERIAIS OU AMBIENTAIS

6.1 DANOS 
HUMANOS
Informar a quantidade 
de mortos, feridos, 
enfermos, desabrigados, 
desalojados, 
desaparecidos e outras 
pessoas que foram 
diretamente afetadas 
pelo desastre, desde 
que necessitem de 
auxílio do poder público 
ou cujos bens materiais 
tenham sido danificados
/destruídos.

Discriminação Quantidade

Mortos Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Feridos Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam 
de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, 

etc.).
3

Enfermos Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do 
desastre. 0

Desabrigados Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de 
danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre. 5

Desalojados Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo público. 0

Desaparecidos Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do 
desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos. 0

Outros afetados Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima) 0

TOTAL DE AFETADOS 8

6.1.1 Descrição
Uma família de 5 pessoas ficou desalojada na comunidade de Povoado de Baixo 3 feridos durante o evento, sem gravidade que foram 
atendidos no Posto Municipal por profissionais do Município.

6.2 DANOS 
MATERIAIS
Informar a quantidade 
de instalações de 
ensino, saúde, uso 
comercial ou 
comunitário, unidades 
habitacionais ou de 
obras de infraestrutura 
danificadas ou 
destruídas pelo desastre.

Discriminação
Quantidades
danificadas

Quantidades
destruídas

Valor (R$)

Unidades habitacionais 158 0 982.337,77

Instalações públicas de saúde 0 0 8.210,00

Instalações públicas de ensino 0 0 12.500,00

Instalações públicas prestadoras de outros 
serviços

1 0 129.800,96

Instalações públicas de uso comunitário 0 0 0,00

Obras de infraestrutura pública 0 0 0,00

6.2.1 Descrição
- Na assistência médica e saúde publica teve um prejuízo de aproximadamente R$ 8.210,00, com gastos para restabelecer o mínimo 
funcionamento para atendimento a população. - O Centro Administrativo Municipal teve destelhamento total alem de prejuízos estruturais e 
infraestrutura, também danos com equipamentos de informatica e mobiliário. - As consequências deste fenômeno foram grandes, falta de 
energia elétrica, água potável, acarretando a necessidade de suspensão das aulas por 03 dias, 36 horas sem aulas, na rede municipal e 
estadual de ensino, atingindo 500 alunos dos turnos da manhã, tarde e noite. O prejuízo estimado pelo infortúnio se mesura da seguinte 
forma: a) EMEI Casa da Criança Dona Dele ¿ Telhado dos Blocos A e B: R$ 8.000,00; b) Transporte escolar: Para-brisas de Micro-ônibus: R$ 
2.000,00; O Centro Administrativo Municipal foi atingido, gerando um prejuízo aproximado em R$ 129.800,96. 158 residências foram 
atingidas, resultando em um prejuízo aproximado de R$ 982.337,77.

6.3 DANOS 
AMBIENTAIS
Informar as alterações 
ocorridas no meio 
ambiente que 
comprometeram a 
qualidade ambiental em 
decorrência direta dos 
efeitos do desastre.

Discriminação Sim Não População do município atingida

Poluição ou contaminação da água X
Poluição ou contaminação do ar X
Poluição ou contaminação do solo X
Diminuição ou exaurimento hídrico X

 Sim Não Área atingida
Incêndios em parques, APA's ou APP's X



6.3.1 Descrição

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS
7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS
Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais 
prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)

R$ 310.211,00

Serviço essencial prejudicado
Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.

Valor do prejuízo (R$)

Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas 0,00

Abastecimento de água potável 0,00

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 0,00

Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica 282.000,00

Telecomunicações 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso 0,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

Segurança pública 0,00

Ensino 28.211,00

7.1.1 Descrição
As consequências deste fenômeno foram grandes, falta de energia elétrica, água potável, acarretando a necessidade de suspensão das 
aulas por 03 dias, 36 horas sem aulas, na rede municipal e estadual de ensino, atingindo 500 alunos dos turnos da manhã, tarde e noite. O 
prejuízo estimado pelo infortúnio se mesura da seguinte forma: a) Remuneração de 52 profissionais (Professores, Auxiliares de Educação 
Infantil, Serventes e Motoristas) ¿ R$ 14.760,00; b) Transporte escolar: Frota municipal: 3 roteiros: R$ 1.500,00; Frota Terceirizada: 4 
roteiros: R$ 5.451,00; c) Descarte de merenda escolar descongelada (massa caseira (15 kg) e carne moída (53 kg): R$ 2.000,00; O Setor 
de serviços teve prejuízo aproximado em R$ 282.000,00 em danos das redes de energia elétrica.
7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS
Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em 
decorrência direta dos efeitos do desastre.

Valor total do prejuízo econômico (setor privado)

R$ 15.291.037,00

Setores da economia Valor do prejuízo (R$)

Agricultura 3.003.537,00

Pecuária 350.000,00

Indústria 11.937.500,00

Comércio 0,00

Serviços 0,00

7.2.1 Descrição
Na Agricultura foram afetados 210 hectares de milho, resultando em R$ 1.225.917,00 em prejuizos, e na cultura da soja, foram danificados 
430 hectares, totalizando um prejuizo na cultura estimado em R$ 1.777.620,00. Na pecúria, foram constatados prejuizos em pocilgas, 
aviários e armazens, totalizando prejuizos de aproximadamente R$ 350.000,00. O Setor de serviços teve prejuízo aproximado em R$ 
134.000,00 em danos das redes de energia elétrica. Evento adverso causado por tempestade local, segundo meteorologistas denominada 
MICRO EXPLOSÃO ATMOSFÉRICA, gerando ventos de mais de 100 km/h, chuva intensa e granizo, que afetou parte da área urbana 
municipal e a área rural do Município de Camargo próximo as 16:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2020. Os locais de maior afetação 
foram o Bairro Santo Antonio com residencias danificadas (destelhadas e com danos estruturais), o Loteamento Primavera, onde as 50 
residencias do aglomerado forma danificadas (destelhadas e com danos estruturais), e residencias na área central da cidade que também 
foram danificadas , alem de galpão de depósito de loja de material de construção, silos de grãos e fabricas de ração. Já na área rural, nas 
comunidade de Tunas, Gruta , Povoado de Baixo e Linha Bernardi teve a ocorrência de residencias danificadas, alem de galpões para 
guarda de equipamentos, lavouras de milho e soja, aviários e pocilgas. Também houve danos em florestas, plantação de eucalipto e demais 
áreas de mata. Cerca de 159 residências foram danificadas, além de pavilhões, galpões e silos de armazenagem de grãos.

8. INSTITUIÇÃO INFORMANTE Data do preenchimento

Nome do responsável pelas informações: Alisson Filippi
 Responsável Pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.Cargo:

 5433571056Telefone de contato:

Dia Mês Ano
27 02 2020

Última alteração
06 03 2020



 compras@pmcamargo.com.brE-mail:   

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF
Contato: 0800 644 0199 
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1 Descrição do Evento

Neste relatório serão analisadas as condições meteorológicas ocorridas no dia 25
de fevereiro de 2020 no município de Camargo, no Rio Grande do Sul.

A passagem de uma frente fria favoreceu a formação de nuvens de tempestade que
avançaram sobre o estado do Rio Grande do Sul no dia 25 de fevereiro. As instabilidades
atingiram o município de Camargo/RS por volta das 15h30 (hora local).

Na figura 1 são apresentadas as descargas atmosféricas nuvem-solo (raios) e nuvem-
nuvem detectados pelo sistema Earth Networks sobre o município de Camargo. Entre as
15h30 e 17h05 do dia 25 de fevereiro foram registradas 856 descargas nuvem-nuvem e 77
raios nuvem-solo.

Figura 1 – Descargas atmosféricas nuvem-solo (em preto) e nuvem-nuvem (em vermelho)
detectadas pelo sistema Earth Networks entre 15h30 e 17h05 do dia 25 de
fevereiro de 2020 sobre o município de Camargo, Rio Grande do Sul.

A seguir são apresentadas as imagens MaxCappi (estimativa de precipitação) do
radar do Morro da Igreja, operado pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica
(REDEMET), das 15h30 e 15h45 do dia 25 de fevereiro de 2020. É possível observar que
a região do município de Camargo foi atingida por áreas com potencial para provocar
chuva forte a muito forte (tons em vermelho e rosa nas imagens).
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15h30 - 25 de fevereiro de 2020

Figura 2 – Imagem de radar MAXCAAPI para as 15h30 do dia 25 de fevereiro de 2020.
Em destaque região do município de Camargo. FONTE: REDEMET.

15h45 - 25 de fevereiro de 2020

Figura 3 – Imagem de radar MAXCAAPI para as 15h30 do dia 25 de fevereiro de 2020.
Em destaque região do município de Camargo. FONTE: REDEMET.

Rua José Antônio Coelho, 567 - São Paulo / SP - TEL: 11 3736-4591. c○ 2020 -
Climatempo Meteorologia. Todos os direitos reservados.



4

A partir de imagens apresentadas em notícias publicadas pelos veículos de imprensa
é possível identificar estragos provocados em telhados e pequenas construções da cidade,
associadas ao evento ocorrido na tarde do dia 25 de fevereiro de 2020. Com base nas
imagens analisdas e nos dados meteorológicos apresentados, é possível afirmar que as
condições meteorológicas eram favoráveis à ocorrência de vento forte, com rajadas de até
100 km/h, na região do município de Camargo no período entre 15h00 e 16h00.

Rua José Antônio Coelho, 567 - São Paulo / SP - TEL: 11 3736-4591. c○ 2020 -
Climatempo Meteorologia. Todos os direitos reservados.



2 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 clas-
sificação 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
ocorrido na região do município de Camargo como Zona de Convergência (Código CO-
BRADE 1.3.1.2.0).



3 Resumo do Evento

Áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de uma frente fria favoreceram
a formação de nuvens de tempestade que avançaram sobre o município de Camargo na
tarde do dia 25 de fevereiro de 2020.

Entre as 15h30 e 17h05 do dia 25 de fevereiro foram registrados 933 descargas
elétricas atmosféricas sobre o município de Camargo, sendo 856 nuvem-nuvem e 77 nuvem-
solo.

As imagens do radar do Morro da Igreja operado pelo REDEMET, indicaram a
presença de nuvens com potencial para provocar chuva forte a muito forte na região. Com
base nas informações apresentadas é possível afirmar que as condições meteorológicas
eram favoráveis à ocorrência de rajadas de vento de até 100 km/h entre as 15h00 e 16h00
do dia 25 de fevereiro de 2020.

Tabela 1 – Resumo do evento
Número/Código do Evento
Número/Código do Relatório
Descrição Região ligada à tempestade causada

por uma zona de baixa pressão atmosfé-
rica, provocando forte deslocamento de
massas de ar, vendavais, chuva intensa
e possível queda de granizo.

Código COBRADE 1.3.1.2.0 - Zona de Convergência
Hora início do evento 15h00 do dia 25 de fevereiro de 2020
Hora de fim do evento 17h05 do dia 25 de fevereiro de 2020
Abrangência Município de Camargo/RS



4 Referências

- Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) -

http://www.inmet.gov.br

- Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica -

www.redemet.aer.mil.br

- Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil -
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Anexos

A.1 Carta Sinótica

Figura A1 - Carta sinótica para as 1200Z do dia 25 de fevereiro de 2020 (09h00 do dia 25
de fevereiro de 2020, hora local. FONTE: Marinha do Brasil).
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Figura A2 - Carta sinótica da Marinha do Brasil para as 0000Z do dia 26 de fevereiro de
2020 (21h00 do dia 25 de fevereiro de 2020, hora local. FONTE: Marinha do Brasil).

- Com mais de cem casas danificadas, município do norte do RS foi atingido por
microexplosão
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/com-mais-de-cem-
casas-danificadas-municipio-do-norte-do-rs-foi-atingido-por-microexplosao-
ck73fx0fe0maf01qdg99gdtn4.html

- Moradores acreditam que tornado atingiu cidade de Camargo

https://rduirapuru.com.br/clima/moradores-acreditam-que-tornado-atingiu-
cidade-de-camargo/

- CONFIRA AS IMAGENS AÉREAS: Camargo decreta situação de emergência
após vendaval e destruição

https://rduirapuru.com.br/regiao/confira-as-imagens-aereas-camargo-decreta-
situacao-de-emergencia-apos-vendaval-e-destruicao/

Bianca Lobo Silva

Meteorologista

CREA 5063840461
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