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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.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
2.1.

CÓDIGO DO RELATÓRIO

2017- 0015
3

2.2.

INFORMAÇÕES SOBRE O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Nos dias 17 e 23 de novembro de 2017 foram emitidos para a área de concessão da
Copel Distribuição, decretos de Situação de Emergência referentes a estragos causados
por Enxurradas nos municípios de Rio Branco do Sul e Antonina respectivamente,
ocorridas no dia 16/11/2017.
Tabela 1: Decretos de Situação de Emergência.
Município

N° Decreto

Emissor

Data Decreto

Data Desastre

Cód. Cobrade

Rio Branco do Sul

5.131

Prefeitura do Município de
Rio Branco do Sul

17/11/2017

16/11/2017

13213

Antonina

303

Prefeitura do Município de
Antonina

23/11/2017

16/11/2017

13213

2.3.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO EVENTO

O evento climático severo atingiu o todo estado do Paraná e chuvas de granizo
foram registradas em algumas cidades no Noroeste, no Norte, no Litoral e na Capital do
Estado. Após o temporal entrar pelo Estado do Paraná, este deslocou-se em todas as
regiões, ocasionando várias avarias à rede elétrica, comprometendo a distribuição de
energia elétrica e consequentemente uma grande demanda de serviços para recompor o
sistema.
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Figura 1: Imagem de satélite no início do evento
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A Figura 2 representa o mapa geoelétrico das áreas afetadas pelo evento.

Figura 2: 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 3: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Leste.

Figura 4: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Norte.
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Figura 5: Diagrama unifilar da rede de Alta Tensão da região Oeste.

A 6 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 tarde do dia
16/11/2017, causando danos às redes de distribuição de energia. O volume de serviços
se acentuou no decorrer deste dia e ultrapassou a média história após às 16h00. O pico
de ocorrências de falta de energia foi registrado às 17h00 do dia 17/11/2017. O nível de
serviços emergenciais continuou alto e acima da média histórica durante o dia 18. No dia
19/11/2017 houve uma diminuição significativa nas ocorrências em relação aos dias
anteriores. Somente no final dia 20/11/2017 o nível de serviços emergenciais voltou à
normalidade.
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Figura 6: Quantidade de serviços emergenciais a cada 24 h na área de concessão da COPEL.

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 2: Relação de materiais substituídos devido ao evento.
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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.
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 3: 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:
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 exoperadores, 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
01 equipe de Foz do Iguaçu para auxiliar em São Miguel do Iguaçu
01 equipe de Foz do Iguaçu para auxiliar em Marechal Cândido Rondon
01 equipe de Foz do Iguaçu para auxiliar em Medianeira
01 equipe de Francisco Beltrão para auxiliar em Pato Branco
01 equipe de Assis Chateaubriand para auxiliar em Campo Mourão
- Região LESTE
01 equipe de Colombo para auxiliar no Litoral
01 equipe de Paranaguá para auxiliar em Matinhos
01 equipe de São José dos Pinhais para auxiliar em Paranaguá
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Suspensão imediata de atendimento aos serviços comerciais pelas equipes
habilitadas para atendimento emergencial.

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:
434 equipes de emergência;
85 equipes de manutenção;
859 eletricistas ou técnicos em equipes de emergência;
243 eletricistas de manutenção;
34 técnicos de manutenção;
51 profissionais de operação de Centro de Operação MT;
70 despachantes de serviços de Agências;
2.6.

TEMPO MÉDIO DE PREPARAÇÃO, DE DESLOCAMENTO E DE EXECUÇÃO
DAS EQUIPES

MÉDIA DE TEMPO DE PREPARAÇÃO: 134,41MINUTOS
MÉDIA DE TEMPO DE DESLOCAMENTO: 186,86 MINUTOS
MÉDIA DE TEMPO DE EXECUÇÃO: 93,13 MINUTOS
2.7.

NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATINGIDAS

1.229.600
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2.8.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS
Tabela 4: Relação dos Municípios afetados no estado do Paraná durante o evento.
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2.9.

SUBESTAÇÕES ATINGIDAS

Foram atingidas 321 subestações, as quais estão listadas abaixo.
Tabela 5: Relação das Subestações afetadas durante o evento severo.
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2.10. QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO
2661.
2.11. DATA E HORA DO INÍCIO DA PRIMEIRA INTERRUPÇÃO
16/11/2017 14h00min.
2.12. DATA E HORA DO TÉRMINO DA ÚLTIMA INTERRUPÇÃO
30/11/2017 23h59min.
2.13.

MÉDIA DA DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES

05h29min.
2.14. DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO MAIS LONGA
13 dias 13h 59min.
2.15. SOMA DO CHI DAS INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO
909.444,56 CONSUMIDOR x HORA INTERROMPIDO.
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2.16. REGISTROS DIVERSOS
A Figura 77 mostra as ocorrências registradas pela Defesa Civil do Paraná no
período do evento.

Figura 7: Mapa de ocorrências registradas pela Defesa Civil do Estado do Paraná no período.
Fonte:- http://www.geodc.pr.gov.br/geodc/pages/templates/initial_public.jsf?windowId=280

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.
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Figura 8: Cobertura jornalística sobre o evento severo 1.
Fonte: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/granizo-causa-estragos-na-regiao-de-curitiba-e-no-litoral-doparana.ghtml
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Figura 9: Cobertura jornalística sobre o evento severo 2.
Fonte: http://maringa.odiario.com/parana/2017/11/temporal-com-chuva-de-granizo-provoca-destelhamentos-equeda-de-arvores/2436458/
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Figura 10: Cobertura jornalística sobre o evento severo 3
Fonte: https://tarobanews.com/noticias/parana/chuva-acompanhada-de-ventos-e-granizo-provoca-estragosmoRwz.html
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Figura 11: Cobertura jornalística sobre o evento severo 4
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/alerta-laranja-sexta-feira-pode-ter-tempestade-e-granizo-emcuritiba-e-rmc-45pa8uy7ta8yjjwmprgi6uyhb

25

ANEXO

DECRETOS
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