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1. INTRODUÇÃO 

O Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – PRODIST –  da ANEEL em 

seu módulo 1 revisão 9, denomina como Interrupção em Situação de Emergência a 

interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de evento que 

comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido 

provocada ou agravada por esta, e que seja: 

• Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de 

Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; 

ou; 

• Decorrentes de Evento cuja soma do CHI (Consumidor Hora Interrompido) 

das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao 

calculado conforme a equação a seguir: 

�

����� * ���	


onde: 

N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de 

outubro do ano anterior ao período de apuração. 

O objetivo deste relatório é dispor de informações ao consumidor referente as 

Interrupções em Situação de Emergência decorrente do evento climático severo ocorrido 

no dia 13 de agosto de 2017. 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

2.1. CÓDIGO DO RELATÓRIO 

2017-0004 

2.2. INFORMAÇÕES SOBRE O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Não houve decreto de situação de emergência emitido para o período considerado. 

2.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

O evento climático severo que atingiu o estado do Paraná foi ocasionado pelo 

encontro de dois sistemas de pressão atmosféricas distintos no extremo sul do país, 

fazendo com que este fenômeno viesse a deslocar-se gradativamente sentido norte 

vindo a atingir o estado do Paraná. Focando na área sob concessão da COPEL, a 

primeira localidade atingida foi a região Oeste do estado, e já nas primeiras horas do dia 

13/08/2017. Após o temporal entrar pelo estado do Paraná, este deslocou-se com 

mesma intensidade para as outras regiões ocasionando várias avarias à rede elétrica, 

comprometendo a distribuição de energia elétrica e consequentemente uma grande 

demanda de serviços para recompor o sistema. 

A Figura 1 representa o mapa geoelétrico da áreas afetadas pelo evento. 
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Figura 1: Mapa geoelétrico com a área atingida pelo evento 

Diagrama Unifilar: 

As áreas destacadas nas figuras a seguir mostram através de um diagrama unifilar 

as localizações elétricas das subestações afetadas no período do evento. 
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Figura 2: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Leste. 

Figura 3: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Norte. 
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Figura 4: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Oeste. 

A Figura 5 representa a percentagem de expurgos das interrupções empregadas ao 

evento ISE do dia 13/08/2017. A relação é a razão entre número total de interrupções 

pelas expurgadas e incluídas por regional, respectivamente. 

Fig.5: Percentagem de expurgos por protocolo de evento ISE. 
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A Figura  apresenta a quantidade de serviços gerados a cada 24 horas durante o 

período do evento. Observa-se valores bastante acima da média histórica das regiões 

afetadas.  

Os impactos do evento climático tiveram seu início registrado na madrugada do dia 

13/08/2017 por volta das 04h30 e vindo a superar a média história de serviços após as 

15h00 do mesmo dia. O pico de ocorrências de falta de energia registradas foi registrado 

as 12h00 do dia 14/08/2017 e mantendo uma lenta curva de descendência, voltando à 

normalidade somente após as 09h00 do dia 16/08/2017. 

Figura 6: Quantidade de serviços emergenciais a cada 24 h na área de concessão da COPEL. 
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2.4. DESCRIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

Além das interrupções no fornecimento de energia por atuação dos sistemas de 

proteção, houve danos em componentes do sistema elétrico que precisaram ser 

substituídos conforme relação da tabela a seguir. 

Tabela 1: Relação de materiais substituídos devido ao evento. 

�������� ����������� ��������

��%����'�*��&���� ���� ���

	�+���#�*������$#����� ��,� -�

	�+������ !��.���� /0�

	(�$#�*���$#�� � � ���

	��#	���#����$#����� � �� ���

	��1#��� �!� ���

#���*���$#�� �!,!� ���

��������� ���� ���

����������� � � ���

������*���$#�� ,� ���

����#� ��� ���

�#		���������*�	�� ,� ���

�����*��&����� �! � ���

2.5. RELATO TÉCNICO SOBRE A INTERVENÇÃO REALIZADA 

A Copel possui um plano de contingência que contempla certas ações e 

procedimentos a serem seguidos pelos responsáveis de áreas estratégicas, tais como 

gerentes, técnicos de agências, centros de operação e equipes de manutenção. 

Um desses procedimentos é a emissão de alertas padronizados via SMS, sendo que 

para cada nível de gravidade do alerta, diferentes ações podem ser tomadas. Assim, 

com base na previsão do evento climático severo, na situação climática em regiões 

vizinhas, nas ocorrências já em curso e no conhecimento e experiência dos profissionais 

da COPEL foram definidos no plano de contingência os seguintes níveis de alerta, os 

quais estão em ordem crescente de gravidade: branco, amarelo, laranja, marrom e 

vermelho. 
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A gravidade de cada alerta é baseada no tempo previsto para o evento severo atingir 

determinada região, na quantidade de alimentadores desligados, na quantidade de 

serviços e ocorrências em atendimento pelas agências da COPEL. 

No período próximo e durante o evento severo foram emitidos os alertas por SMS 

listados na tabela abaixo. 

Tabela 2: Relação de alertas emitidos durante o evento. 

������� ����������
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Dentre as ações formalizadas no plano de contingência da Copel, e em função da 

gravidade dos alertas, podem-se destacar: 
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• Redistribuição de operadores do sistema reforçando o contingente para regiões 

mais afetadas; 

• Acionamento de técnicos de sobreaviso; 

• Antecipação e postergação de turno de operadores e acionamento de técnicos de 

apoio ao COD (Centro de Operação da Distribuição), como por exemplo ex-

operadores, técnicos de programação de desligamentos e pós-operação, 

otimizando a operação do sistema no período do evento severo; 

• Disponibilização dos recursos da companhia disponíveis para campo, tais como 

veículos e equipamentos; 

• Convocação de pessoal de outros setores competentes para auxílio e reforço de 

equipes de serviços de campo; 

• Acionamento de todas as equipes possíveis das agências; 

• Ações sobre os deslocamentos de equipes para intensificar o atendimento às 

regiões mais afetadas, tais como: 

Região OESTE 

− Deslocamento de 02 (duas) de Foz do Iguaçu para auxilio à contingência em na 

cidade de Cascavel; 

Região LESTE 

− Deslocamento de equipes 03 (três) de Pinhais para auxílio à Almirante 

Tamandaré e Colombo; 

− Deslocamento de 01 (uma) equipe de São José dos Pinhais para auxílio à 

cidade de Pinhais; 

− Deslocamento de 01 (uma) equipe de Fazenda Rio Grande para auxílio à 

Pinhais; 

− Deslocamento de 01 (uma) equipe de Araucária para auxílio à cidade de Campo 

Magro. 

• Suspensão imediata de atendimento aos serviços comerciais pelas equipes 

habilitadas para atendimento emergencial. 
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Imediatamente após o conhecimento do alerta de tempo severo emitido pelo Sistema 

Meteorológico do Paraná – SIMEPAR, a COPEL iniciou seus procedimentos dispostos 

no plano de contingência da empresa, no intuito de reduzir o impacto à sociedade pelas 

ocorrências ocasionadas pelas interrupções no fornecimento de energia elétrica. 

O contingente total de força de trabalho mobilizada durante o atendimento foi de: 

• 789 equipes de emergência; 

• 138 equipes de manutenção; 

• 1459 eletricistas ou técnicos em equipes de emergência; 

• 427 eletricistas de manutenção; 

• 65 técnicos de manutenção; 

• 95 profissionais de operação de Centro de Operação MT; 

• 116 despachantes de serviços de Agências; 

2.6. TEMPO MÉDIO DE PREPARAÇÃO, DE DESLOCAMENTO E DE EXECUÇÃO 

DAS EQUIPES 

MÉDIA DE TEMPO DE PREPARAÇÃO: 56,75 .MINUTOS. 

MÉDIA DE TEMPO DE DESLOCAMENTO: 101,81  MINUTOS. 

MÉDIA DE TEMPO DE EXECUÇÃO: 64,99  MINUTOS. 

2.7. NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATINGIDAS 

1.002.909 
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2.8. MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Tabela 3: Relação dos Municípios afetados no estado do Paraná durante o evento. 
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	����#����&��5�������#�� ������� "�#��������5��	�� ���������$�������

	����#��$�$���� ��+���� "������������� ���*����

	���&+������������ ��������� "��������(�� �����

	��1�&�	(���� ���1����� ��&�������� $#�������

	��1#��������5��	�� ������#���� ���	(����#5�#� $#���	��1�����#��#�

	��1&������� ������������� ���	(����#5�#���#��#� $#�#�

	�����+�� &���#�� �#��#1�� $��&����

	����$�� &�&+��#� �#���	#�	�� $��������

���&���#��������#� &����5��	�� �#�#�$�� >#�	#�����+��1�

���&���#�����#��#� &����5����� �#�#�$������5��	�� ��

���&���#�������� &��������+�� ��+#�����������(��� ��

�����$�1��(��� &��*���������� �����1��� ��

���������� &��5�#����(�� ����+�&� ��

�������	�&��5�� &���#����+��� ����+����������5��	�� ��

���������:��#�� &��#	(���	�������������� ����+���	������$��� ��
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2.9. SUBESTAÇÕES ATINGIDAS 

Foram atingidas 200 subestações, as quais estão listadas abaixo. 

Tabela 4: Relação das Subestações afetadas durante o evento severo. 

�� ����!"����#�������

������� ��8��	�&��5�� &����������������� ����	�����$���

��#���+���	���������� ���&���#��������#� &��#������� ���5����*��(��

��+����1� ���������� &��#	(���	�������������� �#�����������

������������#	� ��������������������� &#�	#�� �#����#2��

�������� �����$�1��(��� &����5��	�� ����2����	�����

������	(��#��+������ #�5#�(#����+#������ &��&#���������#	� ����2��������$���

��������� #�#���&��"�#�� &#����#���� ����2����

������������ *���	��	��+#������ &#��������#�� ����2��#��������(����

�������� *#��<� &����5�� ����2������������*��

������ *���#���� &�����1� �#&���&���

�������� *�������� &���#�� ������&�������

+���#�����#�� *�1������#��� &���#����+����#	� ������(#�#���

+����������� *��&��������#��#� ��$��������� ��	�����

+�������$�� *�1�����5��	�� ��$��&����� �����#��������$���

+�	�	(#��� *�5�#���� ��������������5��	��� ���������������������

+���#���� *�1#�����5��	�� ��$��	����� ��"�#����	�&����

+���5��� 5����	�� ����1���� ���������&����

+���#��#���	�� 5��&����5�� ���������������#� ������&#�

+����1������� 5�������+�� ���&��� ������*#��	����#�

+�&��#����� 5�����	�� ���	����� �������1�+#������$���

+��#�� 5���#�#� �#���������#��#� ��*����

+#���$������������ ����5����#����1�� ������5���������� ��&+�����

	�&+���� 5����"�#�?�+�� ���(#����(�� ��&������

	��+#���� 5�����#� ���(#����� �#����+������

	�&���	�&������ 5������ �����1��(�� �#����+���

	��������#��+�#�� (���1���#� �������#��#��#� ��2�	����������

	�������� ���&+#� ���&#����(�� ��������

	��	�$#�� �+������ ���#�&�� ���#2����

	#��#������������� �+����� ��������� �#�������	��

	�*#���������#��#� #	��&+��� ���(��� �#�<#��������#��

	�&�����5�������� �	����&�� ���(���� ��������

	����#������������� ���5��2#� ���#	���� #	����$��

���	(���&��� �5���#&�� �������� �&����&��

	������#� �5���� ����#������������!��� ����#��#�
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	�&������5�� ������5�� ������������� ���������$�������

	�����5���� ��������#	� ������	��:� �$�������

	����#&�� �$��������� "������+������ $#���	��1���#��#�

	���#�(#����&�:���7� 2����&���$������ "�#��������5��	�� $#���	��1�

	��#���� 2����&������&#��	��� "����5��� $������$��

	���#�������	����� 2��+���#�����#������ "������	#��#������ $�������#5�#���#	�

	�&�������#�#��#� 2����&�	������ ������� $������	��

	��	������ 2����&������	��� ���������#��� $����:�������

	�&����������"�#���� ����2��5#�����#��#� �#�#�$�� >�����

	�&����������+��� 2����&�*�5�#���� ��+#�����������(��� >��&����&�

	���#���� 2�5������$�� ��������� ��

	������ 2����&���#5�#� �#��#1�� ��

	�������#�� 2������#�&#�"�����*�� ��+������ ��

�#5�#��� 2������� ����������&��#���� ��

	�<���� ��+���� �������#�#1��(������� ��

	(����1��(�� ��������� ������	��1����&�	���� ��

2.10. QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO 

2288. 

2.11. DATA E HORA DO INÍCIO DA PRIMEIRA INTERRUPÇÃO

13/08/2017  04h01min. 

2.12. DATA E HORA DO TÉRMINO DA ÚLTIMA INTERRUPÇÃO 

15/08/2017  15h20min. 

2.13.  MÉDIA DA DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES 

03h33min. 

2.14. DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO MAIS LONGA 

01 dias 16h 57min. 

2.15. SOMA DO CHI DAS INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO 

641680,80 CONSUMIDOR x HORA INTERROMPIDO. 
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2.16. REGISTROS DIVERSOS 

A Figura 5 mostra as ocorrências registradas pela Defesa Civil do Paraná no período 

do evento. 

Figura 5: Mapa de ocorrências registradas pela Defesa Civil do Estado do Paraná no período. 
Fonte:- http://www.defesacivil.pr.gov.br

Condições Meteorológicas 

A seguir estão apresentados os dados de estações meteorológicas situadas em 

distintas regiões do estado, em que se destacam as ocorrências de chuvas, rajadas de 

vento e descargas atmosféricas no período do evento. O detalhamento das condições 

climáticas pode ser observado no Laudo fornecido pelo Sistema Meteorológico do 

Paraná – SIMEPAR, anexo a este relatório. 
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Figura 6: Dados da estação meteorológica de Curitiba com precipitação acumulada, descargas atmosféricas e 
rajada de vento. 

Fonte:- SIMEPAR 
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Figura 7: Dados da estação meteorológica de Maringá com precipitação acumulada, descargas atmosféricas e 
rajada de vento. 

Fonte:- SIMEPAR 
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Figura 8: Dados da estação meteorológica de Salto Caxias (usina) com precipitação acumulada, descargas 
atmosféricas e rajada de vento. 

Fonte:- SIMEPAR 
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Figura 9: Dados da estação meteorológica de Telêmaco Borba com precipitação acumulada, descargas 
atmosféricas e rajada de vento. 

Fonte:- SIMEPAR 
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Figura 10: Dados da estação meteorológica de Francisco Beltrão com precipitação acumulada, descargas 
atmosféricas e rajada de vento. 

Fonte:- SIMEPAR 

Nos gráficos acima, percebe-se que no dia 13/08/2017 as estações mais 

significantes registraram rajadas de vento acima dos 70 km/h, e em algumas cidades, os 

vendavais foram procedidos de descargas atmosféricas e fortes precipitações 

acumuladas. A maior intensidade desses fenômenos, segundo os registros, foi na região 

Noroeste mais precisamente na cidade de Maringá. Percebe-se também nos dados 
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registrados, que a partir do dia 19/08/2017 temos mais um evento climático 

desfavorável, porém este será analisado em um próximo relatório de mesmo teor de 

informações. 

Cobertura jornalística sobre o evento 

A seguir são apresentados recortes jornalísticos sobre o evento demonstrando as 

avarias causadas nas regiões afetadas durante o período do evento. 

Figura 11: Cobertura jornalística sobre o evento severo. 
Fonte: https://www.climatempo.com.br/noticia/2017/08/13/temporal-na-grande-curitiba-pr--7977 
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Figura 12: Cobertura jornalística sobre o evento severo 
Fonte: http://www.bemparana.com.br/noticia/519875/chuva-chega-fraca-mas-curitiba-tem-fortes-rajadas-de-

vento.-veja-video 
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1. DESCRIÇÃO 
 

A área de interesse deste estudo corresponde à área de competência 
da COPEL Distribuição no estado do Paraná. De acordo com informações 
disponíveis na homepage da empresa na internet 
(http://www.copel.com/hpcopel/acopel/atuacaoDis.jsp) ela é responsável 
pelo serviço de distribuição de energia a cerca de 4,5 milhões de clientes de 
393 municípios do Paraná � além de Porto União, em Santa Catarina, 
administra 190 mil km de redes de distribuição, possui 2,8 milhões de 
postes e 361 subestações, com potência instalada de 10,5 mil megavolt-
ampère (MVA). No estado do Paraná, a empresa subdivide sua área de 
atuação em 5 regiões de distribuição: LES (Leste), CSL (Centro Sul), NRT 
(Norte), NRO (Noroeste) e OES (Oeste), conforme a figura abaixo: 

 
Área de atuação � COPEL Distribuição 

Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, são os principais 
�alimentadores� e mantenedores da instabilidade atmosférica no estado do 

Paraná durante todo o ano. O estudo mostra a evolução de uma frente fria 
sobre o Sul do Brasil. Sistema que rompeu uma condição de bloqueio 
atmosférico que impôs, para algumas regiões paranaenses, períodos sem 

chuvas que excederam 40 dias! 
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1.1. Situação Sinótica da Área de Interesse 

As análises sinóticas apresentadas são projeções de alguns campos 
meteorológicos de diferentes elementos meteorológicos, na forma de 
mapas, que permitem determinar o(s) sistema(s) meteorológico(s) mais 
provável que causou/causaram as alterações nas condições de tempo para 
uma determinada região. 

Neste estudo utilizaremos o modelo numérico GFS da NOAA, EUA, a 
partir da análise dos campos meteorológicos das 15 h e 21 h de 12/08/2017 
respectivamente. 

Na Fig. 02, análise do modelo numérico para as 15 h de 12/08/2017,  
uma frente fria (FF) é identificada sobre o extremo sul do País. À dianteira 
deste sistema frontal os ventos predominantes são do setor norte, variando 
de nordeste a norte com magnitudes fracas a moderadas. As chuvas 
acumuladas (áreas em azul) se distribuem ao longo do eixo da FF (porção 
continental). As linhas contínuas, isóbaras, identificam sobre o Uruguai uma 
depressão no campo da pressão atmosférica bastante significativa, 
organizando um núcleo de baixa pressão onde, sobre seu entorno, os 
ventos giram no sentido horário (giro ciclônico). 
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Fig. 02 � Análise para as 15 h de 12/08/2017 � Ventos a 10 m 
(barbelas em kt); isóbaras, linhas contínuas (hpa); área colorida, 
precipitação acumulada em 06 h (09 às 15 h). 

 

Na Fig. 03, projeção dos campos meteorológicos para as 21 h de 
12/08/2017, o eixo da FF já é projetado para atingir o centro/norte do Rio 
Grande do Sul, o Paraguai se estendendo até o oeste do Mato Grosso do 
Sul. Os ventos, para a noite, não são fortes porém apresentam um grande 
descontinuidade em sua direção e sentido. 
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Fig. 03 � Análise para as 21 h de 12/08/2017 � Ventos a 10 m 
(barbelas em kt); isóbaras, linhas contínuas (hpa); área colorida, 
precipitação acumulada em 06 h (15 às 21 h). 

Nas figuras 04 a 09 apresentamos a evolução dos campos 
meteorológicos, pressão atmosférica e ventos na altura de 850 hpa,  
projetados pelo modelo GFS a cada 3 horas, para o domingo. Os horários 
constantes nas figuras estão expressos em UTC; para o horário oficial de 
Brasília, é necessário subtrair 3 horas. Estes campos indicam que o núcleo 
de baixa pressão atmosférica evoluiu rapidamente do noroeste do Rio 
Grande do Sul para o Oceano ou seja, se deslocou no sentido noroeste 
para sudeste. No campo do vento, barbelas (kt) e áreas coloridas (m/s). Os 
ventos estão estimados para uma altura de aproximadamente 1000 a 1200 
m acima do solo e variaram de 55 km/h a 100 km/h. Evidentemente que 
estes ventos não atingem com essa magnitude o solo entretanto é um dos 
parâmetros extraídos das simulações que indicam a evolução das possíveis 
áreas de tempestades sobre determinada região.  Estas simulações 
indicaram que uma faixa com ventos fortes em altitude �varreu� o Paraná 
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durante todo o dia do domingo. No campo da pressão atmosférica (linhas 
contínuas pretas) verifica-se que estes ventos mais intensos escoaram 
numa região de �depressão� ou, como é tecnicamente tratado na 
meteorologia, escoam ao longo do eixo do cavado. 

 

Fig. 04 � Isóbaras (hpa) e ventos 09 UTC 13/08/2017 (06 h) 
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Fig. 05 - Isóbaras (hpa) e ventos 12 UTC 13/08/2017 (09 h) 
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Fig. 06 - Isóbaras (hpa) e ventos 15 UTC 13/08/2017 (12 h) 
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Fig. 07 - Isóbaras (hpa) e ventos 18 UTC 13/08/2017 (15 h) 

 

Fig. 08 - Isóbaras (hpa) e ventos 21 UTC 13/08/2017 (18 h) 
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Fig. 09 - Isóbaras (hpa) e ventos 00 UTC 14/08/2017 (21 h de 
13/08/2017) 

 

 

 

1.2. Condições observadas e registradas 
 

Imagens do Satélite GOES 16 

Nas figuras 10 à 15 são representadas a evolução da nebulosidade que 
acompanhou a frente fria (FF) do dia 13/08/2017. Reproduzimos as imagens 
geradas pelo satélite americano GOES 16 no canal IR 16, adequado para 
identificar as áreas chuvosas. Os tons mais quentes (tons avermelhados) 
correspondem às chuvas mais significativas. Estas imagens são geradas 
experimentalmente e disponibilizadas em www.cptec.inpe.br (acesso em 
25/08/2017 08 h). 
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1.2.1 � 13/08/2017 

As chuvas começaram a atingir o Paraná, com maior intensidade, no 
início da manhã do dia 13/08/2017. A Fig. 04, projeção do modelo numérico, 
indicava que os ventos seriam fortes à dianteira da área chuvosa. De fato, 
pela imagem de satélite da Fig. 10 a área chuvosa já atingiu o oeste, 
sudoeste e áreas ao longo da divisa do Paraná com Santa Catarina (ao longo 
do vale do Iguaçu). As sequências das imagens correspondem aos horários 
das simulações do modelo GFS mostrando sintonia entre os campos 
previstos (modelos) com o observado (imagem de satélite). Destaque 
interessante para este conjunto de imagens de satélite é de que o volume de 

chuvas apresentados sobre o Paraná não foi significativo. Uma das prováveis 
causas desta ausência de chuvas volumosas deve-se ao fato da 
disponibilidade baixa de umidade disponível na atmosfera. Devido ao período 
estendido da estiagem a atmosfera encontrava-se extremamente seca. O 
fluxo de umidade que foi canalizado para a região da FF basicamente foi 
provida das regiões tropicais. 

 

Fig. 10 � Imagem do GOES 16 às 06 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 11 � Imagem do GOES 16 às 09 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

 

Fig. 12 � Imagem do GOES 16 às 12 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 13 � Imagem do GOES 16 às 15 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

Fig. 14 � Imagem do GOES 16 às 18 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 15 � Imagem do GOES 16  às 21 h  � Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

1.3 Imagens dos radares meteorológicos do SIMEPAR de 

Cascavel e de Teixeira Soares 

As figuras a seguir foram obtidas dos produtos gerados pelos radares 
meteorológicos do SIMEPAR com antenas de transmissão em Cascavel e em 
Teixeira Soares. Procurou-se sincronizar os horários das simulações (modelo 
numérico de previsão GFS) com as figuras das imagens da satélite e as dos 
radares.  

 

1.3.1 13/08/2017 

Assim como já identificado através das informações dos itens anteriores 
as chuvas, associadas à frente fria, começaram a ser identificadas no início 
da manhã do domingo e, como também já comentado, não foram fortes. As 
informações dos radares de Cascavel e o de Teixeira Soares monitoraram 
com mais detalhes as distribuições espacial e temporal e da intensidade das 
chuvas que finalmente cobriram todas as regiões paranaenses. 
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Fig. 16 � Radar Meteorológico de Cascavel � 06 h - 13/08/2017 

 

Fig. 17 � Radar Meteorológico de Cascavel � 12 h - 13/08/2017 
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Fig. 18 � Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares � 15 h - 
13/08/2017 
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Fig. 19 � Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares � 18 h - 
13/08/2017 

 

Fig. 20 � Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares � 21 h - 
13/08/2017 
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1.4 Velocidade Máxima dos Ventos  

As figuras 20 e 21 indicam a velocidade máxima dos ventos 
registradas na rede de estações automáticas do SIMEPAR e do INMET 
indicaram valores mais significativos no norte e na região dos Campos 
Gerais entre o final da manhã à tarde. A Fig. 21 mostra com mais detalhes 
que a velocidade máxima foi alcançada após às 06 h. 

 

Fig. 20 � Velocidade máxima dos ventos (km/h) 
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Fig. 21 - Velocidade máxima dos ventos (km/h) 

 

1.5  Chuva Acumulada (mm) 

As figuras 22 e 23 indicam os totais de chuvas acumulados na rede 
de estações meteorológicas automáticas (SIMEPAR e INMET) além de 
alguns pluviômetros. Até às 06 h, Fig. 22, apenas as estações do sudoeste 
e algumas do oeste registravam chuvas. Na sequência do dia, com a 
evolução do eixo da frente fria, as chuvas mais significativas se 
concentraram no centro e no centro-sul. 
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Fig. 22 � Chuvas acumuladas (mm) 
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Fig. 23 � Chuvas acumuladas (mm) 

 
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO 
 

Em conformidade com as informações dos sistemas de monitoramento 
meteorológicos existentes na área de interesse deste estudo, podemos 
destacar as seguintes características do evento meteorológico: 

 

a. Abrangência 
 

A atuação deste sistema foi regional. Atingiu as regiões Sul e o Sudeste do 
País, além dos países vizinhos Uruguai, nordeste da Argentina e centro-sul 
do Paraguai 
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b. Duração 
 

As áreas de chuvas e ventos moderados a fortes começaram a ser 
registrados com mais frequência a partir das 06 h  e se estenderam até às 23 
h quando o eixo da FF se deslocou, porção continental, para o Sudeste do 
país. Duração de aproximadamente 18 h. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE DO EVENTO 
ANALISADO 

 

Conforme os critérios determinados pelo Anexo I da Instrução 
Normativa no 01, de 24 de agosto de 2012, referente à Codificação 
Brasileira de Desastres � COBRADE, o evento meteorológico analisado 
neste estudo apresentou as seguintes condições atmosféricas críticas: 

 

Simbologia COBRADE Classificação Definição 

 

1.3.1.2.0 

Natural 

Meteorológico 

Frentes frias/Zonas 
de Convergência 

Frente fria é uma massa 
de ar frio que avança 
sobre uma região, 
provocando queda 
brusca da temperatura 
local, com período de 
duração inferior à 
friagem. 

Zona de convergência é 
uma região que está 
ligada à tempestade 
causada por uma zona 
de baixa pressão 
atmosférica, provocando 
forte deslocamento de 
massas de ar, 
vendavais, chuvas 
intensas e até queda de 
granizo. 
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4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA 
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/519875/chuva-chega-fraca-mas-
curitiba-tem-fortes-rajadas-de-vento.-veja-video 
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http://www.geo.pr.gov.br/ms4/sisdc/publico/ocorrencias/geo.html 

 

5. CONCLUSÕES 
 
De acordo com todos os dados, as análises, informações e evidências 

apresentadas neste relatório:  

- Basicamente chuvas e ventos moderados a ocasionalmente fortes foram 
registrados apenas no domingo; 

- Uma frente fria se organizou no sul do país no sábado e atingiu o Paraná no 
domingo (13/08); 

- As análises (condições iniciais das simulações) do modelo GFS 
identificaram com eficiência o posicionamento do sistema frontal;  

- Os ventos: As estações meteorológicas automáticas distribuídas pelo 
estado, registraram rajadas de ventos de moderadas a fortes (acima de 50 
km/h) especialmente no norte e nos Campos Gerais; 

- O volume das precipitações foram pouco significativas embora tenham sido 
registradas em todas as regiões paranaenses. 
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 Diante do descrito identificamos que todas as áreas da COPEL DIS 

ficaram expostas à ação da frente fria que apresentou abrangência regional 

porém com chuvas pouco volumosas e produção de ventos, registrados nas 

estações automáticas, de moderados a ocasionalmente fortes. 

 

 

 REFERÊNCIAS 

 
SIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, registros operacionais. 

CPTEC/INPE: www.cptec.inpe.br imagens do satélite GOES 16 

INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, dados de estações meteorológicas 
automáticas disponíveis em www.inmet.gov.br 

 

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO 
SEVERO  

 
 

 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Informações sobre o Evento 
 

Data: 13 de agosto de 2017 
 

Locais: Estado do Paraná  
 

 
 
 

Data de Elaboração: 25 de agosto de 2017 
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1. DESCRIÇÃO 
 

A área de interesse deste estudo corresponde à área de competência 
da COPEL Distribuição no estado do Paraná. De acordo com informações 
disponíveis na homepage da empresa na internet 
(http://www.copel.com/hpcopel/acopel/atuacaoDis.jsp) ela é responsável 
pelo serviço de distribuição de energia a cerca de 4,5 milhões de clientes de 
393 municípios do Paraná – além de Porto União, em Santa Catarina, 
administra 190 mil km de redes de distribuição, possui 2,8 milhões de 
postes e 361 subestações, com potência instalada de 10,5 mil megavolt-
ampère (MVA). No estado do Paraná, a empresa subdivide sua área de 
atuação em 5 regiões de distribuição: LES (Leste), CSL (Centro Sul), NRT 
(Norte), NRO (Noroeste) e OES (Oeste), conforme a figura abaixo: 

 
Área de atuação – COPEL Distribuição 

Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, são os principais 
“alimentadores” e mantenedores da instabilidade atmosférica no estado do 

Paraná durante todo o ano. O estudo mostra a evolução de uma frente fria 
sobre o Sul do Brasil. Sistema que rompeu uma condição de bloqueio 
atmosférico que impôs, para algumas regiões paranaenses, períodos sem 

chuvas que excederam 40 dias. 
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1.1. Situação Sinótica da Área de Interesse 

As análises sinóticas apresentadas são projeções de alguns campos 
de diferentes elementos meteorológicos, na forma de mapas, que permitem 
determinar o(s) sistema(s) meteorológico(s) mais provável(eis) que 
causou/causaram as alterações nas condições de tempo para uma 
determinada região. 

Neste estudo utilizaremos o modelo numérico GFS da NOAA, EUA, a 
partir da análise dos campos meteorológicos das 15 h e 21 h de 12/08/2017 
respectivamente. 

Na Fig. 02, análise do modelo numérico para as 15 h de 12/08/2017,  
uma frente fria (FF) é identificada sobre o extremo sul do País. À dianteira 
deste sistema frontal os ventos predominantes são do setor norte, variando 
de nordeste a norte com magnitudes fracas a moderadas. As chuvas 
acumuladas (áreas em azul) se distribuem ao longo do eixo da FF (porção 
continental). As linhas contínuas, isóbaras, identificam sobre o Uruguai uma 
depressão no campo da pressão atmosférica bastante significativa, 
organizando um núcleo de baixa pressão onde, sobre seu entorno, os 
ventos giram no sentido horário (giro ciclônico). 
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Fig. 02 – Análise para as 15 h de 12/08/2017 – Ventos a 10 m 
(barbelas em kt); isóbaras, linhas contínuas (hpa); área colorida, 
precipitação acumulada em 06 h (09 às 15 h). 

 

Na Fig. 03, projeção dos campos meteorológicos para as 21 h de 
12/08/2017, o eixo da FF já é projetado para atingir o centro/norte do Rio 
Grande do Sul, o Paraguai se estendendo até o oeste do Mato Grosso do 
Sul. Os ventos, não são fortes porém apresentam um grande 
descontinuidade em sua direção e sentido. 
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Fig. 03 – Análise para as 21 h de 12/08/2017 – Ventos a 10 m 
(barbelas em kt); isóbaras, linhas contínuas (hpa); área colorida, 
precipitação acumulada em 06 h (15 às 21 h). 

Nas figuras 04 a 09 apresentamos a evolução dos campos 
meteorológicos, pressão atmosférica e ventos na altura de 850 hpa,  
projetados pelo modelo GFS a cada 3 horas, dia13/08/2017. Os horários 
constantes nas figuras estão expressos em UTC; para o horário oficial de 
Brasília, é necessário subtrair 3 horas. Estes campos indicam que o núcleo 
de baixa pressão atmosférica evoluiu rapidamente do noroeste do Rio 
Grande do Sul para o Oceano ou seja, se deslocou no sentido noroeste 
para sudeste. No campo do vento, barbelas (kt) e áreas coloridas (m/s). Os 
ventos estão estimados para uma altura de aproximadamente 1000 a 1200 
m acima do solo e variaram de 55 km/h a 100 km/h. Evidentemente que 
estes ventos não atingem com essa magnitude o solo entretanto é um dos 
parâmetros extraídos das simulações que indicam a evolução das possíveis 
áreas de tempestades sobre determinada região.  Estas simulações 
indicaram que uma faixa com ventos fortes em altitude “varreu” o Paraná 
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durante todo o dia do domingo. No campo da pressão atmosférica (linhas 
contínuas pretas) verifica-se que estes ventos mais intensos escoaram 
numa região de “depressão” ou, como é tecnicamente tratado na 
meteorologia, escoam ao longo do eixo do cavado. 

 

Fig. 04 – Isóbaras (hpa) e ventos 09 UTC 13/08/2017 (06 h) 
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Fig. 05 - Isóbaras (hpa) e ventos 12 UTC 13/08/2017 (09 h) 
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Fig. 06 - Isóbaras (hpa) e ventos 15 UTC 13/08/2017 (12 h) 
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Fig. 07 - Isóbaras (hpa) e ventos 18 UTC 13/08/2017 (15 h) 

 

Fig. 08 - Isóbaras (hpa) e ventos 21 UTC 13/08/2017 (18 h) 
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Fig. 09 - Isóbaras (hpa) e ventos 00 UTC 14/08/2017 (21 h de 
13/08/2017) 

 

 

 

1.2. Condições observadas e registradas 
 

Imagens do Satélite GOES 16 

Nas figuras 10 à 15 são representadas a evolução da nebulosidade que 
acompanhou a frente fria (FF) do dia 13/08/2017. Reproduzimos as imagens 
geradas pelo satélite americano GOES 16 no canal IR 16, adequado para 
identificar as áreas chuvosas. Os tons mais quentes (tons avermelhados) 
correspondem às chuvas mais significativas. Estas imagens são geradas 
experimentalmente e disponibilizadas em www.cptec.inpe.br (acesso em 
25/08/2017 08 h). 
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1.2.1 – 13/08/2017 

As chuvas começaram a atingir o Paraná, com maior intensidade, no 
início da manhã do dia 13/08/2017. A Fig. 04, projeção do modelo numérico, 
indicava que os ventos seriam fortes à dianteira da área chuvosa. De fato, 
pela imagem de satélite da Fig. 10 a área chuvosa já atingiu o oeste, 
sudoeste e áreas ao longo da divisa do Paraná com Santa Catarina (ao longo 
do vale do Iguaçu). As sequências das imagens correspondem aos horários 
das simulações do modelo GFS mostrando sintonia entre os campos 
previstos (modelos) com o observado (imagem de satélite). Destaque 
interessante para este conjunto de imagens de satélite é de que o volume de 

chuvas apresentados sobre o Paraná não foi significativo. Uma das prováveis 
causas desta ausência de chuvas volumosas deve-se ao fato da 
disponibilidade baixa de umidade disponível na atmosfera. Devido ao período 
estendido da estiagem a atmosfera encontrava-se extremamente seca. O 
fluxo de umidade que foi canalizado para a região da FF basicamente foi 
provida das regiões tropicais. 

 

Fig. 10 – Imagem do GOES 16 às 06 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 11 – Imagem do GOES 16 às 09 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

 

Fig. 12 – Imagem do GOES 16 às 12 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 13 – Imagem do GOES 16 às 15 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

Fig. 14 – Imagem do GOES 16 às 18 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 
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Fig. 15 – Imagem do GOES 16  às 21 h  – Canal IR 16 - 13/08/2017 

 

1.3 Imagens dos radares meteorológicos do SIMEPAR de 

Cascavel e de Teixeira Soares 

As figuras a seguir foram obtidas dos produtos gerados pelos radares 
meteorológicos do SIMEPAR com antenas de transmissão em Cascavel e em 
Teixeira Soares. Procurou-se sincronizar os horários das simulações (modelo 
numérico de previsão GFS) com as figuras das imagens da satélite e as dos 
radares.  

 

1.3.1 13/08/2017 

Assim como já identificado através das informações dos itens anteriores 
as chuvas, associadas à frente fria, começaram a ser identificadas no início 
da manhã do domingo e, como também já comentado, não foram fortes. As 
informações dos radares de Cascavel e o de Teixeira Soares monitoraram 
com mais detalhes as distribuições espacial e temporal e da intensidade das 
chuvas que finalmente cobriram todas as regiões paranaenses. 
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Fig. 16 – Radar Meteorológico de Cascavel – 06 h - 13/08/2017 

 

Fig. 17 – Radar Meteorológico de Cascavel – 12 h - 13/08/2017 
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Fig. 18 – Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares – 15 h - 
13/08/2017 
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Fig. 19 – Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares – 18 h - 
13/08/2017 

 

Fig. 20 – Radares Meteorológicos de Cascavel e de T. Soares – 21 h - 
13/08/2017 
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1.4 Velocidade Máxima dos Ventos  

As figuras 21 e 22 indicam a velocidade máxima dos ventos 
registradas na rede de estações automáticas do SIMEPAR e do INMET 
indicaram valores mais significativos no norte e na região dos Campos 
Gerais entre o final da manhã à tarde. A Fig. 22 mostra com mais detalhes 
que a velocidade máxima foi alcançada após às 06 h. 

 

Fig. 21 – Velocidade máxima dos ventos (km/h) 

 



 

 20 20

Sistema Meteorológico do Paraná - Simepar 
Centro Politécnico da UFPR – Caixa Postal 19100  

Curitiba – PR – Brasil – 81531-980 

Tel: (+55 41) 3320-2001                                                               

www.simepar.br 

 

Fig. 22 - Velocidade máxima dos ventos (km/h) 

 

1.5  Chuva Acumulada (mm) 

As figuras 23 e 24 indicam os totais de chuvas acumulados na rede 
de estações meteorológicas automáticas (SIMEPAR e INMET) além de 
alguns pluviômetros. Até às 06 h, Fig. 23, apenas as estações do sudoeste 
e algumas do oeste registravam chuvas. Na sequência do dia, com a 
evolução do eixo da frente fria, as chuvas mais significativas se 
concentraram na região central e no centro-sul. 
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Fig. 23 – Chuvas acumuladas (mm) 
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Fig. 24 – Chuvas acumuladas (mm) 

 
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO 
 

Em conformidade com as informações dos sistemas de monitoramento 
meteorológicos existentes na área de interesse deste estudo, podemos 
destacar as seguintes características do evento meteorológico: 

 

a. Abrangência 
 

A atuação deste sistema foi regional. Atingiu as regiões Sul e o Sudeste do 
País, além dos países vizinhos Uruguai, nordeste da Argentina e centro-sul 
do Paraguai 
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b. Duração 
 

As áreas de chuvas e ventos moderados a fortes começaram a ser 
registrados com mais frequência a partir das 06 h  e se estenderam até às 23 
h quando o eixo da FF se deslocou, porção continental, para o Sudeste do 
país. Duração de aproximadamente 18 h. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE DO EVENTO 
ANALISADO 

 

Conforme os critérios determinados pelo Anexo I da Instrução 
Normativa no 01, de 24 de agosto de 2012, referente à Codificação 
Brasileira de Desastres – COBRADE, o evento meteorológico analisado 
neste estudo apresentou as seguintes condições atmosféricas críticas: 

 

Simbologia COBRADE Classificação Definição 

 

1.3.1.2.0 

Natural 

Meteorológico 

Frentes frias/Zonas 
de Convergência 

Frente fria é uma massa 
de ar frio que avança 
sobre uma região, 
provocando queda 
brusca da temperatura 
local, com período de 
duração inferior à 
friagem. 

Zona de convergência é 
uma região que está 
ligada à tempestade 
causada por uma zona 
de baixa pressão 
atmosférica, provocando 
forte deslocamento de 
massas de ar, 
vendavais, chuvas 
intensas e até queda de 
granizo. 
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4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA 
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/519875/chuva-chega-fraca-mas-
curitiba-tem-fortes-rajadas-de-vento.-veja-video 
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http://www.geo.pr.gov.br/ms4/sisdc/publico/ocorrencias/geo.html 

 

5. CONCLUSÕES 
 
De acordo com todos os dados, as análises, informações e evidências 

apresentadas neste relatório:  

- Basicamente chuvas e ventos moderados a ocasionalmente fortes foram 
registrados apenas no domingo; 

- Uma frente fria se organizou no sul do país no sábado (12/08) e atingiu o 
Paraná no domingo (13/08); 

- As análises (condições iniciais das simulações) do modelo GFS 
identificaram com eficiência o posicionamento do sistema frontal;  

- Os ventos: As estações meteorológicas automáticas distribuídas pelo 
estado, registraram rajadas de ventos de moderadas a fortes (acima de 50 
km/h) especialmente no norte e nos Campos Gerais; 

- O volume das precipitações foram pouco significativas embora tenham sido 
registradas em todas as regiões paranaenses. 
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 Diante do descrito identificamos que todas as áreas da COPEL DIS 

ficaram expostas à ação da frente fria que apresentou abrangência regional 

porém com chuvas pouco volumosas e produção de ventos, registrados nas 

estações automáticas, de moderados a ocasionalmente fortes. 
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