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1. Informações Gerais das Interrupções em Situação de Emergência 

Código do Relatório: 239 

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: 3 

Quantidade de Consumidores Atingidos: 4.941 

CHI devido ao Evento: 6.225,5 

Data e Hora de Início da Primeira Interrupção: 29/12/2016 as 15:12 horas 

Data e Hora de Término da Última Interrupção: 30/12/2016 as 06:35 horas 

Duração Média das Interrupções: 253,3 minutos 

Duração da Interrupção Mais Longa:  625 minutos 

Tempo Médio de Preparação: 200,6 minutos 

Tempo Médio de Deslocamento: 26,0 minutos 

Tempo Médio de Execução: 15,8 minutos 

2. Descrição do Evento 

No dia 29/12/2016, 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.  

Em função dos danos provocados pelo Evento, a Prefeitura do Município de Três Arroios declarou situação 

de emergência no município através do decreto N° 2.568/2017 de 02 de janeiro de 2017. 
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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) 

 

 

SE Gaurama (GAU) – Unifilar geoelétrico da rede primária de distribuição (alimentadores) 
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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 distribuição de energia da RGE no Município de Três Arroios, provocando interrupções 

no fornecimento em todo o município, além de atingir municípios vizinhos como Severiano de Almeida e 

Mariano Moro. A principal ocorrência atingiu o alimentador (AL) GAU12 que atende a todos estes municípios. 

Neste alimentador tivemos queda de arvore sobre a rede de distribuição e rompimento de isolador devido a 

descarga atmosférica. A Subestação Gaurama (GAU), na qual está ligado o AL GAU12, está localizada no 

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

defeito foi localizado dentro do município de Três Arroios, no ponto indicado no mapa, porém a atuação do 

dispositivo foi o disjuntor do GAU12 na SE GAU, visto ser o primeiro dispositivo de proteção neste trecho de 

rede. Este Evento climático provocou danos na rede elétrica, impactou na elevação do tempo de atendimento 

devido às dificuldades de deslocamento e acessos e na recomposição do sistema. Outros dispositivos 

também foram impactados por esta instabilidade e provocaram interrupções localizadas dentro da área rural 

do município.  Tal Evento climático impactou no atendimento das ocorrências e no sistema elétrico da região, 

caracterizando a condição de interrupções em 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 

3000427935 614786 Chave Fusível 
29/12/16 

15:12 
29/12/16 

16:42 
103 154,1 VENTO 

3000428166 GAU12 Alimentador 
29/12/16 

19:05 
29/12/16 

19:50 
4941 3707,1 DESCARGA ATMOSFÉRICA 

3000428223 614789 Chave Fusível 
29/12/16 

20:10 
30/12/16  

6:35 
227 2364,3 VENTO 

 

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 
4 equipes 8 colaboradores 4 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: 
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Equipamento 
Qtde Operados 

/ Danificados 

Chave fusível primária 2 

Alimentador 1 

 

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 Alimentador 

2 Chave Fusível Primária 

 

7. Anexos 

1) Notícias na mídia. 
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Fonte: site - www.auonline.com.br 
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Fonte: site - www.g1.globo.com/rs 
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2) Decreto municipal de situação de emergência. 
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