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1. Informações Gerais das Interrupções em Situação de Emergência 

Código do Relatório: 249 

Evento: Enxurradas  

Decorrências do Evento (COBRADE): Enxurradas - 1.2.2.0.0 

Distribuidora: RGE – Rio Grande Energia 

Municípios Atingidos: Três Arroios 

Subestações Atingidas: Gaurama 

Quantidade de Interrupções em Situação de Emergência: 1 

Quantidade de Consumidores Atingidos: 3624 

CHI devido ao Evento: 5.520,40 

Data e Hora de Início da Primeira Interrupção: 01/06/2017 as 11:45 horas 

Data e Hora de Término da Última Interrupção: 01/06/2017 as 21:07 horas 

Duração Média das Interrupções: 561,7 minutos 

Duração da Interrupção Mais Longa:  561,7 minutos 

Tempo Médio de Preparação: 9,9 minutos 

Tempo Médio de Deslocamento: 7,8minutos 

Tempo Médio de Execução: 544,1 minutos 

2. Descrição do Evento 

Nos dias 30 e 31 de maio de 2017 e 01 e 06 de junho de 2017, o município de Três Arroios foi atingido por 

um forte temporal com intensos volumes de chuvas seguido por descargas atmosféricas, provocando 

inúmeros danos em todo o município.  

Os efeitos da enxurrada foram danos materiais em estradas, bueiros, pontilhões e interrupção do 

fornecimento de energia elétrica a todo o município. O trânsito de veículos e pessoas foi impedido, inclusive 

das equipes da RGE, até que ocorresse desobstrução de vias por máquina da prefeitura e terceiros, devido 

aos danos nas estradas e quedas de árvores. O impedimento do acesso fez com que houvesse demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia a alguns consumidores.  
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Em função dos danos provocados pelo Evento, a Prefeitura do Município de Três Arroios declarou situação 

de emergência no município através do decreto N° 2.602/2017 de 31 de maio de 2017. 

3. Mapa Geoelétrico e Diagrama Unifilar da Região Afetada 

A região elétrica afetada foi a da subestação Gaurama (SE GAU). Os mapas a seguir identificam 

geograficamente a Área de Concessão da RGE, a região afetada, o subsistema de transmissão da RGE na 

região e o diagrama unifilar da rede primária (alimentadores) de distribuição de energia.  

 

 

 

Área de Concessão da RGE indicando suas duas Regiões – Centro e Leste 
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Detalhe do Diagrama Unifilar do Subsistema de Transmissão da Região Centro da RGE, com destaque para a 

área afetada: SE Gaurama (amplie a imagem para melhor visualização) 

 

 

AL GAU12 (Azul) – Unifilar geoelétrico da rede primária de distribuição (alimentadores) com identificação 

da área do Município e equipamentos atuados. 
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4. Descrição dos Danos ao Sistema Elétrico 

As incidências de grandes volumes de chuvas, seguido de descargas atmosféricas provocaram danos ao 

sistema elétrico de Três Arroios, provocando interrupções em todo o município, além de atingir municípios 

vizinhos. A principal ocorrência atingiu o Religador 752990 do Alimentador GAU12 que atende aos Municípios 

de Três Arroios, Severiano de Almeida e Mariano Moro, além de área rural de Marcelino Ramos. Neste 

alimentador tivemos incidência de diversas descargas atmosféricas onde uma destas provocou perfuração 

do material isolante de um isolador de distribuição e quebra do mesmo, sendo um defeito de difícil 

visualização e identificação em virtude de boa parte da rede de energia estar em locais de difícil acesso o que 

fora dificultado ainda mais pela condição de estrada interditadas pela cheia de rios locais, inundações e 

árvores caídas sobre estradas. A Subestação GAU na qual está ligado o AL GAU12 está localizada no município 

de Gaurama e atende aos municípios de Três Arroios, Severiano de Almeida e Mariano Moro. O defeito foi 

localizado dentro do município de Três Arroios. Esta instabilidade climática provocou danos na rede elétrica, 

impactou na elevação do tempo de atendimento devido às dificuldades de deslocamento e acessos e na 

recomposição do sistema. Tal evento climático impactou no atendimento das ocorrências e no sistema 

elétrico da região, caracterizando condição de situação de emergência. 

5. Relação de Interrupções em Situação de Emergência (ocorrências) 

Nº Ocorrência 
Dispositivo 

Interrompido 
Tipo do 

Dispositivo 
Data/Hora Início 

Data/Hora 
Fim 

CI CHI Causa 

3000559198 752990 Religador 
01/06/2017 

11:45 

01/06/2017 

21:07 
3624 5.520,40 DESCARGA ATMOSFÉRICA 

 

6. Relato Técnico das Ações da RGE 

A RGE dispõe de equipes de eletricistas para fazerem o atendimento às ocorrências na rede elétrica seja em 

condições normais, seja em condições de “Situação de Emergência”. O despacho das equipes é feito de forma 

eficiente pelo seu Centro de Operação que considera além das informações coletadas das reclamações de 

interrupção dos consumidores, os alarmes gerados pelo sistema supervisório da rede elétrica. Assim é 

possível priorizar as ocorrências pelo número de consumidores interrompidos, informações de situações de 

risco à população, consumidores essenciais (hospitais, serviços de água e esgoto, postos de vacinação, etc.).  

No atendimento às consequências do Evento climático o contingente de colaboradores da RGE em Três 

Arroios trabalhou no restabelecimento do sistema elétrico. Atuaram um total de 4 equipes da RGE, para 

inspeção e reposição de rede danificada. Houve também o apoio logístico e operacional de outras áreas da 

empresa como o centro de operações, técnicos líder e programador, administrativos e engenheiro líder: 

Equipe Nº de Colaboradores Veículo 
5 equipes 10 colaboradores 5 veículos 

 

Na tabela abaixo está a quantificação de dispositivos, por tipo, operados ou danificados durante o Evento 

Climático e que estão identificados nas interrupções em situação de emergência relacionadas no item 5 deste 

relatório: 

Equipamento 
Qtde Operados 

/ Danificados 

Religador 1 
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A seguir está listada a hierarquia dos equipamentos do ponto de vista da importância operativa para o 

sistema elétrico de distribuição, considerando a quantidade de consumidores abrangida: 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

HIERARQUIA EQUIPAMENTO 

1 Religador 
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7. Anexos 

1) Notícias na mídia. 

31/05/2017 (10:57:52) 

A maior de todas 

Enchente em Três Arroios foi 

arrasadora, diz prefeito 
Choveu mais de 150 mm nas últimas 24 hs em Três Arroios 

 
Não existem relatos anteriores informando uma enchente de tamanha dimensão e estragos causados ao município de 

Três Arroios, como a que ocorreu no final da tarde de ontem (30). 

  

Choveu mais de 150 mm nas últimas 24 hs e a chuva ainda continua. Com o transbordamento dos rios Napoleão, da 

Sede e Perdido a avenida Felipe Kops foi totalmente tomada pela correnteza das águas atingindo residências, comércio, 

clube, salão paroquial, Casa de Cultura, Casa Mortuária, Cartório, Banco Sicredi, Balneário, dentre outros, arrastando 

tudo o que tinha pela frente. 
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Moradores foram resgatados de residências com maquinário da Prefeitura e a noite foi de pânico para a população 

local. Os estragos são enormes e as equipes da Secretaria de Obras, Agricultura, Emater e Defesa Civil local estão 

fazendo o levantamento mais detalhado dos prejuízos. 
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Na agricultura os hortigranjeiros foram os mais atingidos, além das pastagens para os Bovinos de Leite. 

As aulas foram suspensas devido as condições das estradas que foram muito danificadas com muitas barreiras e 

obstrução de bueiros e a Administração Municipal avalia ainda se Decreta situação de Emergência. 

 

O prefeito Lírio Zarichta voltou a dizer que "há exatos cinco meses atrás o município foi atingido por uma chuvarada 

intensa que causou prejuízos de mais de dois milhões de reais e na época foi decretada situação de emergência, sendo 

reconhecida pela Defesa Civil do Estado e Nacional e justamente ontem fomos informados do indeferimento do pedido 

de apoio federal para a reconstrução das estradas, pontes, pontilhões e Bueiros destruídos na época". 

 

O prefeito lamenta que são gastos recursos, tempo e pessoal para atender a burocracia com fins de ser reconhecido o 

estado de emergência e depois de meses simplesmente algum burocrata diz não. Sempre sobra para os municípios que 

já vivenciam as dificuldades financeiras normais, reflexos destas crises econômicas e políticas e ainda mais precisam se 

deparam e resolver tais problemas adversos. 
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31/05/2017 (12:54:08) 

BR 153 - Marcelino Ramos 

PRF informa restrição de rodovia 

pelas chuvas  

 

A PRF informa que no km 2 da BR 153, em Marcelino Ramos (divisa do RS com SC), a pista de rolamento da rodovia está 

em meia-pista, por ter apresentado várias rachaduras no pavimento, ocasionadas pelas intensas chuvas que ocorrem 
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há dias na região. 

 Os engenheiros do DNIT, órgão responsável pela infraestrutura das rodovias federais, fizeram uma avaliação inicial e 

foi constatado que o solo está instável e a base da pista cedendo, decidindo pelo bloqueio de meia pista. 

O local está sob constante monitoramento e não está descartada a interrupção total da rodovia, principalmente se as 

chuvas persistirem. A PRF está controlando o trânsito no local. 

 

01/06/2017 (07:55:20) 

Chuvas no Alto Uruguai 

Decretada situação de emergência 

nas área do município de Getúlio 

Vargas afetadas por enxurradas 
Agora são quatro município do Alto Uruguai em situação de Emergência: Três 

Arroios, Ponte Preta, Barão de Cotegipe e Getúlio Vargas. 

 

O Prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, decretou situação de emergência nas áreas do município em razão das 

enxurradas que atingiram as áreas urbana e rural, no dia 23 de maio, por volta das 23 horas, causando grande volume 

de águas pluviais, onde rios, arroios e tubulações de drenagem não deram conta da vazão. Esse fato danificou pontes, 

estradas, taludes de estradas, causou colapso de tubulações de drenagem pluvial e alagamento de estabelecimentos 

comerciais e residências. 

 

A estimativa de dados é de 200 pessoas afetadas, uma ponte totalmente destruída, três pontes danificadas e 150 Km 

de estradas danificadas. 

 

01/06/2017 (12:45:04) 

São 4.790 pessoas fora de suas casas 

por causa das chuvas no RS 
 

Chega a 4.790 o número de pessoas fora de suas casas devido aos transtornos provocados pelas chuvas no Rio Grande 
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do Sul, num total de 74 municípios atingidos. São 673 famílias desalojadas e 226 dabrigadas. Atualmente, são 30 os 

municípios que decretaram situação de emergência.  

Após as adversidades causarem danos por todo o estado, as coordenadorias regionais desenvolvem intenso trabalho 

para vistoriar áreas que ainda têm possibilidade de decretar situação de emergência. Todas estão em deslocamento, ou 

já estão em municípios afetados. 

A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das coordenadorias regionais em conjunto com os 

municípios, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação 

ou pedido de auxilio podem ser encaminhados pelo telefone 199. 

 

Nível do Rio Uruguai 

São Borja - subindo; 

Itaqui - subindo; 

Irai - subindo; 

Uruguaiana - subindo.  

Municípios em Situação de Emergência  

Tiradentes do Sul Campo Novo 

Três Passos Coronel Bicaco 

Tenente Portela Panambi 

Cristal Sertão 

São Jerônimo Tunas 

São José das Missões Itaqui 

Casca São Borja 

Pedras Altas Boqueirão do Leão 

Dom Pedrito Barros Cassal 

Vila Lângaro Barão de Cotegipe 

Três Arroios Ponte Preta 

Miraguaí Irai 

Cristal do Sul Uruguaiana 

Boa Vista das Missões Paim Filho 

Lagoão São Nicolau 

 

Município Desabrigados Desalojados 

São Sebastião do Caí  35 famílias; 147 pessoas 

Uruguaiana 13 famílias; 33 pessoas 69 famílias; 290 pessoas 

Itaqui 53 famílias; 223 pessoas 130 famílias; 546 pessoas 

São Borja 23 famílias; 97 pessoas 45 famílias; 189 pessoas 

Campo Novo  22 famílias; 92 pessoas 

Estrela 13 famílias; 55 pessoas 7 famílias; 30 pessoas 

Cachoeira do Sul 27 famílias; 176 pessoas 15 famílias; 77 pessoas 

São Jerônimo 40 famílias; 170 pessoas 170 famílias; 720 pessoas 

Montenegro 19 famílias; 93 pessoas 62 famílias; 250 pessoas 
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Irai 21 famílias; 88 pessoas 91 famílias; 490 pessoas 

Porto Vera Cruz  1 famílias; 4 pessoas 

Porto Xavier  11 famílias; 46 pessoas 

Porto Mauá 17 famílias; 71 pessoas  

Barra do Guarita  15 desalojados; 63 pessoas 

Chuva provoca alagamentos em várias cidades do Alto Uruguai  

Casa da Cultura - Três Arroios 

 

Ao menos quatro cidades do Alto Uruguai registraram alagamentos por causa da chuva que persiste há vários dias na 

região e se intensificou no fim da tarde desta terça-feira(30).  

 

 

 

 
Os problemas mais graves causados pela enxurrada foram registrados em Barão de Cotegipe e Três Arroios, onde casas 

e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água dos rios que cruzam a cidade.  
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Em Barão de Cotegipe, a água dos rios Jupirangaba e Paiol Grande invadiu a Av. Ângelo Caleffi, alagando 

estabelecimentos comerciais e residenciais.  
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A Água que saiu de Barão de Cotegipe foi para Ponte Preta e provocou estragos lá também. No fim da noite começou o 

alagamento na cidade. A população da cidade teve um fim de noite e madrugada de muito trabalho.  

  

A Madeireira Made Ponte foi um dos primeiros estabelecimentos a ser tomado pela água. O internauta Victor Senhori 

contou no início da madrugada, que a água alcançou mais de quatro metros de altura na Made Ponte, danificando 

equipamentos, motores, materiais e matéria prima. 

 

Em Três Arroios a chuva provocou estragos desta vez na cidade.  

 

  

O prefeito Lírio Zarichta, recebeu nesta terça-feira(30), a informação do governo federal de que o município não vai 

receber ajuda financeira para ameniza os gastos com a recuperação de estradas, recentemente destruídas no interior 

 do município por uma tromba d'água.  
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Para surpresa, o fim de tarde reservou alagamento na cidade. 

 

 
A água dos rios Napoleão, Jacaré e Rio da Sede, invadiu casas e estabelecimentos comerciais.  
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Um desses rios passa junto ao Parque Termal da cidade e também inundou grande parte da área.  

 

 
Moradores da Av. Felipe kops, supostamente foram os mais atingidos. 
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Em Erechim, bombeiros atenderam pequenas ocorrências, principalmente de bocas de lobo entupidas e alagamentos 

em terrenos. Até o começo da madrugada uma equipe ainda permanecia em atendimento de chamado da população.  

 
Um boeiro entupiu no bairro Zimmer, em Erechim, e alagou várias residências. 
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Ginásio de esportes do Km 10 - Dourado – Erechim 

Internautas também enviaram fotos de Aratiba, onde ocorreu alagamentos de residências e estabelecimentos 

comerciais.  
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Bombeiros Voluntários de São Valentim/Benjamim Constant do Sul, atenderam várias ocorrências de queda de árvores 

e barreiras na RS 480, em Monte Alegre, na. Avenida Castelo Branco, próximo ao mercado Turra e no trevo sentido Erval 

Grande. Bombeiros estão recomendando muita cautela ao trafegar pela RS 480 devido ao acumulo de água e até lama 

na pista.  

Em Linha São Pedro, sentido Entre Rios do Sul, ocorreu queda de barreira e árvore sobre a pista e uma equipe de 

máquinas da Secretaria de Obras do município de São Valentim, trabalharam até o fim da noite para desobstruir a 

estrada.  

 
Imagens da enchente, mostram o Goio-Ên tomado pela água, inclusive água sobre uma das pontes. O policial militar 

Lúcio Marques, da Ambiental de Nonoai, esteve nesta terça-feira à tarde no Goio-Ên e registrou imagens mostrando 
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que o rio ainda não alcançou a parte superior das pontes e que o trânsito está normal na divisa com Santa Catarina.  

  

31/05/2017 (07:45:06) 

Chuva no RS 

 

Mais de 2,3 mil fora de casa no RS 

por causa da chuva 
Veja os números da chuva na região de Erechim, segundo o Cemaden. 
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Rio Jupirangaba, centro de Barão de Cotegipe, na manhã de hoje (31). Foto: Edson Rottava 

 

 
Centro de Barão de Cotegipe na noite de ontem 
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Interior da Estação Rodoviária de Barão de Cotegipe na madrugada de hoje - Foto: Edson Rottava 

 

Subiu para 18 o número de cidades que decretaram situação de emergência no Estado devido à chuva que atinge o Rio 

Grande do Sul desde a semana passada. Já são mais de 2,3 mil pessoas fora de casa – 451 famílias desalojadas e 114 

desabrigadas.  

 

Os dados são da Defesa Civil do Estado, que divulgou um novo balanço às 11h desta terça-feira (30).  

De acordo com o documento, 56 municípios sofrem danos provocados pelo mau tempo. A pior situação é em São 

Jerônimo e em Montenegro que, juntas, tem mais de 1,2 mil pessoas entre desabrigadas e desalojadas. 

A boa notícia é que o nível do Rio Uruguai está em declínio em São Borja e estacionado em Itaqui. Mas segue subindo 

nas cidades de Iraí e Uruguaiana. 

Os números da chuva no Alto Uruguai gaúcho o maior volume das cidades monitoradas pelos pluviometros do Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A região do Alto Uruguai teve o maior registro de volume 

de chuva do estado ontem, segundo monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais. 

 

Segundo a mesma fonte, Erechim registrou 154 mm de chuva nesta terça-feira(30). Na cidade de Erechim, segundo a 

mesma fonte, choveu 201 mm nos últimos 7 dias e 472,2 mm no mês de maio. A média histórica de chuva no mês é de 

176 mm, segundo o Cemaden. Os números de estações pluviométricas controladas por entidades locais são divergentes, 

apontando um valor maior de chuva, totalizando pouco mais de 500 mm 

 

2) Agravante Climático: 
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3) Decreto municipal de situação de emergência. 
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3) Registros fotográficos 

 

 


