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OPERAÇÂO CHUVAS DE VERÃO 2020 

1 RESUMO 

Chuvas acentuadas atingem estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país desde o dia 17 

de janeiro. Essas condições estão associadas ao padrão de circulação da atmosfera, 

característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões. Atualmente, as regiões 

citadas estão sob influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, além de um 

ciclone extratropical que se formou próximo da costa do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Com essa característica, chuvas intensas em curto período de tempo em áreas localizadas e 

chuvas persistentes com altos acumulados estão sendo registradas, principalmente nos estados 

de Minas Gerais e Espírito Santo, que registram os maiores danos, conforme resumo 

demonstrado no Quadro 2. 

Além dos municípios reconhecidos sumariamente, os seguintes municípios iniciaram registro dos 

danos no S2ID, descrito no Quadro 1: 

Quadro 1: Situação dos Munícipios afetados em relação ao processo de Reconhecimento Federal da Situção de 
Emergencia ou Estado de Calamidade Pública 

UF Município Data da Ocorrência Status S2iD Observação 

ES Bom Jesus do Norte 24/01/2020 Registro - 

ES Rio Bananal 22/01/2020 Registro - 

ES Alfredo Chaves 17/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

ES Iconha 17/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

ES Cachoeiro do Itapemirim 17/01/2020 Registro - 

ES Grupo de Municípios 17/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

ES Vargem Alta 17/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

ES Rio Novo do Sul 17/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

MG Lamim 25/01/2020 Registro - 

MG Timóteo 25/01/2020 Registro - 

MG São Gonçalo do Rio Abaixo 25/01/2020 Registro - 

MG Ubá 24/01/2020 Registro - 

MG Espera Feliz 24/01/2020 Registro - 

MG Vespasiano 24/01/2020 Registro - 

MG Ibirité 24/01/2020 Aguardando análise - 

MG Raposos 24/01/2020 Registro - 

MG Viçosa 24/01/2020 Registro - 

MG Felício dos Santos 23/01/2020 
Aguardando ajustes do 

município 
- 

https://s2id.mi.gov.br/paginas/registros/busca.xhtml?retorno=painel
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UF Município Data da Ocorrência Status S2iD Observação 

MG São Geraldo do Baixio 22/01/2020 Registro - 

MG Goiabeira 22/01/2020 Registro - 

MG Contagem 19/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

MG Belo Horizonte 19/01/2020 Registro Reconhecimento Sumário 

MG Argirita 17/01/2020 Aguardando ajustes - 

MG Ubá 12/01/2020 Registro - 

RJ Varre-Sai 25/01/2020 Registro - 

RJ Varre-Sai 25/01/2020 Registro - 

RJ Santo Antônio de Pádua 24/01/2020 Registro - 

RJ Bom Jesus do Itabapoana 24/01/2020 Registro - 

RJ Itaperuna 17/01/2020 Registro - 

RJ Cardoso Moreira 24/01/2020 Registro - 

RJ Porciúncula 23/01/2020 Registro - 

RJ Bom Jesus do Itabapoana 21/01/2020 Registro - 

RJ Itaperuna 17/01/2020 Registro - 

RJ Silva Jardim 13/01/2020 Registro - 

RJ São Gonçalo 13/01/2020 Registro - 

RJ Barra Mansa 12/01/2020 Registro - 

RJ Valença 12/01/2020 Registro - 

 

Quadro 2: Quadro Resumo de Danos* 

 

Situação Danos Humanos 

Estados 
Alertas 

Vigentes 
Municípios 
atingidos 

Óbitos Desalojados Desabrigados 

Espírito Santo  81 28 9 5.668 pessoas 3.246 pessoas 

Minas Gerais 165 51 44 13.887 pessoas 3.354 pessoas 

Rio de Janeiro - 18 - 4.388 pessoas 510 pessoas 

TOTAL 246 97 53 23.943 pessoas 7.110 pessoas 

* Dados informados por autoridades estaduais e municipais, podendo não representar a totalidade de danos e prejuízos 

(Fonte: CEDECs e CENAD, atualizado às 18h de 26/01/2020) 

2 CONJUNTO DE TEMPESTADES E CHUVAS INTENSAS 

 O padrão atmosférico contribui para a manutenção da convergência de umidade que resulta 

na presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), porém com um deslocamento 

mais a norte da região de Belo Horizonte - MG (área bastante afetada nos últimos dias). Desta 
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forma, ao longo do dia, haverá o alinhamento das áreas de instabilidade, deixando o tempo com 

muita nebulosidade e condições para chuvas generalizadas, persistentes e de moderada a forte 

intensidade em toda área compreendida entre o sul do PA, TO, norte de MT, norte e leste de GO, 

DF, norte e leste de MG, norte do RJ, ES e oeste e sul da BA. 

 Em vista desse cenário, são esperados riscos geohidrológicos que podem pôr em risco a 

proteção das pessoas e trazer prejuízos aos municípios, conforme detalhado abaixo: 

Riscos previstos: Com o deslocamento do canal de umidade para regiões mais do norte de 

Minas Gerais e Bahia, as chuvas sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, região mais 

afetada nos últimos dias, passam ter um caráter mais convectivo, ou seja, não tão persistente ao 

longo do dia, mas com chance de pancadas localizadas. Do ponto de vista hidrológico, as bacias 

do rio Doce, das Velhas, Muriaé e do Pomba apresentam cotas acima dos níveis de inundação, e 

mesmo que as chuvas tenham diminuído, a resposta hidrológica, dependendo da localidade, será 

nos próximos dias. Os principais riscos associados são dos tipos geológicos e hidrológicos, 

destacando-se, inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e corridas de solo. 

Período: Mesmo com acumulados menores que os registrados nos últimos dias, persiste os níveis 

críticos de alerta para hoje e amanhã para as áreas listadas abaixo. O detalhamento das áreas 

mais atingidas ao longo desse período deve ser realizado através da atualização de avisos e 

alertas meteorológicos locais. 

Áreas atingidas: As áreas com maior probabilidade de registro de chuvas intensas localizam-se 

nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com menor criticidade para os estados do Rio de 

Janeiro e Bahia. Dentre essas áreas, pelas características de riscos e vulnerabilidades da região e 

por terem registrado eventos críticos nos últimos dias, destacam-se: 

Minas Gerais: Região metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata Mineira, onde os limiares 

críticos para desastres geohidrológicos já foram atingidos; 

Espírito Santo: principalmente a área sul do estado. 
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Figura 1: Mapas de Previsão de Riscos Geo-Hidrológicos - Dias 26 (esquerda) e 27 (direita) 

3 DETALHAMENTO DE DANOS POR MUNICÍPIO 

3.1 ESPÍRITO SANTO:  

Municípios Desalojados Desabrigados Óbitos Relato 

Iconha 1.919 58 4 
Iniciaram os trabalhos de limpeza no município na manhã de 
hoje. 

Alfredo 
Chaves 

1.984 0 3 

O foco principal da atividade encaminha-se para a 
organização da ajuda humanitária e limpeza das principais 
vias da cidade com aporte de pessoal e equipamentos do 
Corpo de Bombeiros. 

Vargem Alta  1.051 58 0 
Equipes atuando na desobstrução de vias e limpeza do Centro 
urbano. Construção de acesso às comunidades ainda 
isoladas. 
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Municípios Desalojados Desabrigados Óbitos Relato 

Irupi 134 209 0 

Há vários pontos de deslizamento no município, havendo 
atuação do Corpo de Bombeiros nos locais. Foram iniciados 
os trabalhos de limpeza de órgãos públicos e desobstrução de 
estradas vicinais. Relatam necessidade de vistoria em locais 
de risco e de ajuda humanitária a munícipes.  

Mimoso do 
Sul 

70 0 0 

Interdição no Distrito de Santo Antônio por queda de barreira. 
Distrito de Ponte do Itabapoana interditado com a cheia do rio 
Itabapoana. 22 famílias desalojadas até o momento. Trânsito 
interrompido nos dois sentidos. 

Muniz Freire  - - - 

 Houve deslizamento com 1 vítima soterrada, sendo 
encaminhada ao hospital em Cachoeiro do Itapemirim pelo 
Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER). Corpo 
de bombeiros no local. Informam que há vários pontos de 
bloqueio no município, no entanto, o maquinário da prefeitura 
está submerso, necessitando de apoio de maquinário para 
realizar desobstruação das vias e limpeza do município. 
Relatam necessidade de vistoria em locais de risco e de ajuda 
humanitária a munícipes. 

Castelo - - - 

Houve o atingimento de duas unidades de saúde, com perda 
de medicamentos e vacinas, e do Hospital Santa Casa, cujo 
acesso está dificultado. Houve ainda a queda de uma ponte e 
alagamento de igreja e escola da comunidade Morro Vênus. O 
abastecimento de água está prejudicado. Três pessoas estão 
desaparecidas. Relatam necessidade de vistoria em locais de 
risco e de ajuda humanitária a munícipes. 

Iúna 25 58 1 

Início dos trabalhos de desobstrução de vias e de limpeza de 
prérios públicos. Solicitam apoio de maquinário pra 
consecução dos trabalhos de limpeza. Houve soterramento de 
veículo particular com vítimas resgatadas. Relatam 
necessidade de vistoria em locais de risco e de ajuda 
humanitária a munícipes. 

Apiacá 240 80 0 
O distrito de José Carlos sofreu Inundação e 
aproximadamente 30 famílias tiveram que deixar suas 
residências. 

Conceição do 
Castelo 

0 0 1 
Houve um deslizamento de talude sobre parte de uma 
residência. Confirmada a morte de uma criança de 10 anos.  

Anchieta 60 8 0 - 

Rio Novo do 
Sul 

11 4 0 - 

São Roque 
do Canaã 

4 0 0 - 

Alegre - 2.372 - 

Tendo em vista o acionamento de Alerta de Evacuação, 
somam-se 2372 desabrigados no município. A evacuação 
acontece devido à instabilidade da barragem da PCH 
Francisco Grós, localizada próximo à comunidade de São 



 
 

OPERAÇÃO – CHUVAS DE VERÃO 2020 

RELATÓRIO DIÁRIO CONSOLIDADO DATA: 26 / 01/ 2020 – 1800h FORMULÁRIO – SCO 209 

 

ATENÇÃO: As informações contidas no presente relatório são resultantes de coleta de dados realizada pelos técnicos do 
CENAD, devido a metodologia de prospecção poderá apresentar alguma divergência das informações existentes em produtos 
de outras agências ou mesmo instituições Estaduais e Municipais. 
O escopo do presente RELATÓRIO CONSOLIDADO é reunir o maior número de dados existentes sobre o desastre, em 
determinado espaço de tempo, respeitando sempre a coleta de fontes oficiais. 

 

Municípios Desalojados Desabrigados Óbitos Relato 

João do Norte. Nesta manhã, a companhia realizou uma 
inspeção aérea. O estado de emergência se mantém. A 
empresa Statkraft recomenda que os moradores das 
proximidades não voltem para suas residências. Amanhã, dia 
27 de janeiro, a empresa fará uma inspeção por terra. 
Somente após essa nova avaliação será concluído se o 
estado de emergência permanecerá. 

Cachoeiro do 
Itapemirim 

- - - 
Município tem nove pontos de bloqueio em função dos 
alagamentos. Cota do rio inicia decréscimo. 

Dores do Rio 
Preto 

- - - 
Município com comunidades alagadas e sem energia. 
Abastecimento de água prejudicado. 

3.2 MINAS GERAIS: 

Municípios Desalojados Desabrigados Óbitos Relato 

Ibirité  200 30 5 
Quatro pessoas morreram após um deslizamento provocado 
pela forte chuva que atinge a região desde ontem (24). 

Raposos 860 65 0 

Devido ao transbordamento do Rio das Velhas, mais de 
1.000 pessoas tiveram que deixar suas residências após 
suas casas serem invadidas pela água.  Os moradores 
afetados foram levados para escolas municipais que servem, 
neste momento, como abrigos provisórios. O acesso à 
cidade também está comprometido. 

Betim - - 6 
Uma casa desabou, na noite desta sexta-feira (24), em 
virtude da chuva que atinge a Grande BH. Quatro pessoas 
morreram soterradas. 

Ribeirão das 
Neves 

31 146 - 
O município registrou diversas ocorrências relacionadas a 
alagamentos de residências e deslizamentos de terra. Três 
abrigos foram abertos. 

Contagem 500 280 1 

Três bombeiros foram soterrados em um desabamento 
ocorrido na noite desta sexta-feira (24). Os militares 
socorriam moradores em risco no local. Os três foram 
resgatados e encaminhados para o hospital. No mesmo 
local, um civil veio a óbito.  

Manhuaçu - - 1 

Registro de escorregamentos de massa na cidade. Devido à 
elevação do rio Manhuaçu, as famílias ribeirinhas estão 
sendo retiradas e encaminhadas para a casa de parentes. 
Foram abertos dois abrigos na cidade.  

Caratinga - - - 
Três famílias tiveram que deixar as suas casas por risco de 
deslizamento.  A defesa civil municipal avalia se será 
necessário retirar famílias de áreas de inundação. 
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Municípios Desalojados Desabrigados Óbitos Relato 

Ervália - - - 

O Rio Turvão está baixando. Parou de chover há duas 
horas. Aproximadamente 10 famílias ficaram 
temporariamente desalojadas. A área rural também foi 
afetada. Algumas pontes ficaram danificadas. Ainda não foi 
possível fazer a contabilização dos danos materiais.   

Espera Feliz - - - 

O rio São João, que está com mais de 2 metros acima da 
calha, transbordou, inundando três bairros por completo. Há 
inúmeras pessoas desalojadas e desabrigadas. Ainda não 
foi possível contabilizar os danos humanos e materiais.  

Alto Caraó - - 3 - 

Alto Jequitibá - - 3 - 

Belo 
Horizonte 

- - 14 - 

Carangola - - 1 - 

Divino - - 1 - 

Luiburgo - - 2 - 

Pedra Bonita - - 2 - 

Santa 
Margarida 

- - 1 - 

Simonésia - - 3 - 

Tocantins - - 1 - 
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4 AÇÕES GERAIS DO GOVERNO FEDERAL NAS ÁREAS ATINGIDAS PELOS 

DESASTRES PROVOCADOS PELAS CHUVAS 

Abrangência Órgão Atividade 

GERAL 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuárias e 

Abastecimento 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET): 

 
1. Monitoramento das precipitações sobre os estados em estado de alerta: 

ES, MG, RJ e também os demais estados do Brasil, incluindo os totais de 
maiores precipitações ocorridas; previsão de tempo e emissão de avisos 
meteorológicos. 

Ministério da 
Cidadania 

1. Plantão na SNAS/Ministério da Cidadania;  
2. Estabelecimento de uma "Sala de Monitoramento" instalada na da 

Secretaria Nacional de Assistência Social para atualização de informações 
sobre os municípios, apresentação de ações em curso, deliberação de 
novas ações junto a estados e municípios; 

3. Elaboração de Relatório de Atualização das informações sobre estados e 
municípios (contatos telefônicos e e-mails); 

4. Participação na Reunião CENAD/SEDEC. 

Ministério da 
Defesa 

1. Manutenção de representante junto ao CENAD para acompanhamento da 
situação; 

2. Manutenção de um canal de comunicações do CENAD com o COC-MD. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional 

1. Agência Nacional de Águas - ANA: Reunião de Avaliação das Condições 
das principais hidroelétricas da região afetada. 
Participantes: ANA, Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas-IGAM, 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; 

2. Novos registros de ocorrência de desastres no Sistema Integrado de 
Informações sobre desastres (S2ID), conforme Quadro I 

3. Portaria de reconhecimento federal sumário de Situação de Emergência de 
47 municípios do estado de Minas Gerais a ser publicada em 27 de janeiro 
de 2019; 

4. Manutenção do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil para atender a 
Operação Verão 2020; 

5. Operacionalização do Centro de Operações Federais no CENAD para 
desenvolvimento das ações integradas; 

6. Emissão de Relatórios de Situação; 
7. Manutenção de equipes especializadas para apoio Técnico e Operacional 

aos estados de ES e MG; 
8. Acionamento do Protocolo MD/MDR; 
9. Emissão de Alerta Conjunto de tempestades e chuvas intensas com 

CEMADEN, CPRM, INMET e CPTEC; 
Realização de reuniões do Centro de Operações transmitidas remotamente 
para usuários do Governo Federal. 

Ministério da 
Infraestrutura 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes: 

 
1. Alerta às equipes dos estados AP, BA, MA e PA quanto ao aumento de 

risco geo-hidrológico nessas regiões; 
2.  Mapeamento das regiões críticas e acionamento dos contratos de 

manutenção rodoviária; 
3. Mobilização das equipes das Superintendências, Unidades Locais e 
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Abrangência Órgão Atividade 

prestadores de serviço para pronto atendimento em demandas 
emergenciais; 

4. Mobilização de representante junto ao CENAD / MDR para monitoramento 
das ações e colaboração com a Coordenação da Defesa Civil; 

5.  Atualização permanente dos pontos de interrupção e ocorrências no perfil 
Twitter @DNIToficial para orientação à sociedade, em ajuste com a 
ASCOM/MDR. 

Ministério da 
Justiça 

Efetivo da Força Nacional de sobreaviso, localizado em Gama/DF e Cariacica/ES, 
envolvendo:   

a) Gama/DF - 35 bombeiros militares e 73 policiais militares (Logística para 
operar em resgate em águas rápidas e em regiões afetadas por 
deslizamentos); 

b) Cariacica/ES - 35 policiais militares. 

Ministério da 
Saúde 

1. Acionamento do Centro de Operação de Emergências - COE Federal-
Inundações (20/01), para o monitoramento das ações de resposta ao 
evento, articulação e apoio junto às respectivas Secretarias de Estado da 
Saúde Atingidas (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro). 

Grupo de 
Segurança de 

Barragem 

1. Articulação e monitoramento de situações emergenciais em barragens pela 
equipe de representantes das Agências Federais 
ANA/ANEEL/ANM/IBAMA/SEDEC/GSI;  

2. Designação de representantes da ANA para atuação no CENAD.  

5 AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL POR ESTADO (ESPÍRITO SANTO, MINAS 

GERAIS E RIO DE JANEIRO) 

Abrangência Órgão Atividade 

 

 

ES 

Ministério da 
Cidadania 

1. Envio de e-mail da Secretaria Nacional de Assistência Social para o órgão 
gestor estadual de Assistência Social com orientações sobre o 
cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social em Situações de 
Calamidades Públicas e Emergências; 

2. Contato com os órgãos gestores estaduais para confirmação do desastre, 
obter informações iniciais sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas, 
prestar orientações e nos colocar à disposição; 

3. O Secretário Especial de Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, deve se 
encontrar na tarde de hoje com o Ministro do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto; 

4. Solicitação ao governo do Espírito Santo que acelere portaria com 
reconhecimento estadual nos demais municípios afetados. 

 

Município de Alfredo Chaves: 
1. Envio de Caminhão da Caixa Econômica Federal 

 

Municípios de Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves: 
1. Liberação do pagamento do benefício para TODAS as famílias beneficiárias 

do 
município afetado já no primeiro dia do calendário de pagamentos do 
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Abrangência Órgão Atividade 

Programa Bolsa Família, desconsiderando o escalonamento para agilizar o 
acesso ao benefício; 

2. Antecipação do calendário do pagamento do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e antecipação de acesso, mediante aceite do beneficiário, 
de valor correspondente ao crédito de um mês do benefício. 

Ministério da 
Defesa 

Municípios de Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Alfredo Chaves: 
1. Transporte de material e pessoal empregado em socorro às vítimas, 

desobstrução de vias e remoção de escombros, recuperação e limpeza de 
instalações (escolas, hospitais, postos de saúde, creches, etc) priorizadas 
pelo gabinete de crise responsável pela área, distribuição de água potável e 
para outros fins e salvamento de isolados em áreas de difícil acesso; 

2. Manhã do dia 26/01/20, parte da equipe do Exército Brasileiro atuava em 
Iconha e Alfredo Chaves se deslocou para Cachoeiro de Itapemirim, tendo 
como a principal tarefa: salvamento de isolados. 

 

Pessoal Envolvido: 80 Exército Brasileiro, 45 Marinha do Brasil 
Meios: 15 viaturas (caminhonetes e caminhões pipa, basculantes e de transporte de 
pessoal e material); 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional 

Municípios de Alfredo Chaves e Iconha: 
1. Acionamento do Protocolo MD/MDR para apoio das Forças Armadas;  
2. Reconhecimento Federal Sumário de Estado de Calamidade Pública; 
3. Manutenção de equipe especializada para apoio técnico e operacional para 

as ações de Proteção e Defesa Civil. 

Ministério da 
Saúde 

1. Videoconferência entre MS e SES/ES, com a participação da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR);  

2. Deslocamento em 20/01/20 de três técnicos especialistas em respostas às 
emergências em saúde pública para apoio à gestão da emergência no ES; 

3. Envio de três kits de medicamentos e insumos estratégicos ao almoxarifado 
da SES/ES, localizado em Vitória/ES, totalizando aproximadamente uma 
tonelada, com capacidade para atendimento à 4.500 pessoas/mês;  

4. Envio de 20 mil frascos de hipoclorito de sódio 2,5% para a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES/ES), para realização de tratamento intradomiciliar 
da água para consumo humano, nos municípios afetados;  

5. Recebimento de informações e atualizações a cada 2 horas das ações e 
necessidades do Centro de Operação de Emergências (COE) da Secretaria 
Estadual de Saúde do Espírito Santo, que está acionado e ativo.  

Grupo de 
Segurança de 

Barragem 

PCH Francisco Grós: 
1. O empreendedor está monitorando a situação da barragem da PCH 

Francisco Grós, localizada no município de Alegre, próximo à comunidade 
de São João do Norte. Nesta manhã (26/01), realizou uma inspeção aérea. 
O estado de emergência da Barragem se mantém; 

2. A empresa recomendou que os moradores das proximidades não voltem 
para suas residências; 

3. Está previsto para dia 27 de janeiro uma inspeção por terra. Somente após 
essa nova avaliação, será concluído se o estado de emergência 
permanecerá.  
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Abrangência Órgão Atividade 

MG 

Ministério da 
Cidadania 

Municípios de Belo Horizonte e Contagem: 
1. Liberação do pagamento do benefício para TODAS as famílias beneficiárias 

do município afetado já no primeiro dia do calendário de pagamentos do 
Programa Bolsa Família, desconsiderando o escalonamento para agilizar o 
acesso ao benefício; 

2. Envio de e-mail da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) para o 
órgão gestor estadual de Assistência Social com orientações sobre o 
cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social em Situações de 
Calamidades Públicas e Emergências; 

3. Contato telefônico inicial com os órgãos gestores estaduais para 
confirmação do desastre, obter informações iniciais sobre pessoas 
desalojadas ou desabrigadas, prestar orientações e nos colocar à 
disposição. 

Município de Caratinga:  
1. Remoção de vegetação que interrompeu o km 140 da BR 458. Trânsito 

totalmente liberado às 22hrs do dia 25/01/2020. 

Município de Urupi:  
1. Recuperação de queda de barreira que causou interrupção total no km 172 

da BR 262. Trânsito totalmente liberado às 19:40 de 25/01/2020. 

Município de Realeza: 
1. Remoção de barreira que causou interrupção parcial do km 593 da BR116. 

Trânsito totalmente liberado. 

Ministério da 
Defesa 

Município de Contagem:  
1. No dia 25/01/20 foi utilizado um pelotão para a retirada de pessoal das áreas 

de risco, o mesmo permanece em prontidão; 
2. Realização de apoio de aeronave para sobrevoo de autoridades nas áreas 

atingidas em Confins e BH-MG. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional 

1. Visita do Ministro do MDR ao Estado de Mina Gerais; 
2. Reconhecimento Federal de Situação de Emergencia; 
3. Manutenção de equipe especializada para apoio Técnico Operacional. 

Ministério da 
Infraestrutura 

Município de Irupi: 

1. Recuperação de queda de barreira que causou interrupção total no 
km 172 da BR 262. Trânsito totalmente liberado às 19:40 de 
25/01/2020. 

Município de Realeza: 

1. Remoção de barreira que causou interrupção parcial do km 593 da 
BR116. Trânsito totalmente liberado. 

Município de Caratinga: 

1. Remoção de vegetação que interrompeu o km 140 da BR 458. 
Trânsito totalmente liberado às 22hrs do dia 25/01/2020. 

Ministério da 
Saúde 

1. Apoio à SES/MG para gestão da emergência, reforçando a necessidade de 
participação ativa da saúde no Centro Integrado de Comando e Controle do 
Governo do Estado (CICC); 

2. Contato permanente entre COE e SES/MG. Até o momento a SES/MG não 
manifestou pela necessidade de envio de equipe de respostas e informou 
que está finalizando a avaliação de danos em saúde; 

3. Autorização para envio de 4 kits contendo medicamentos e insumos 
estratégicos para apoiar as localidades acometidas no Estado. Serão 
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Abrangência Órgão Atividade 

encaminhados 1 kit para o município de Ibirité, 2 Kits para a regional de 
saúde de Manhuaçu e 1 kit para o almoxarifado central da SES-MG. 

Grupo de 
Segurança de 

Barragem 

PCH de Varginha:  
1. O empreendedor informou que o nível de vazão da PCH (Pequena Central 

Hidrelétrica) de Varginha, localizada no município de Conceição de 
Ipanema, e da PCH Várzea Alegre, localizada no município de Chalé, estão 
normalizados apesar das fortes chuvas no estado de Minas Gerais nos 
últimos dias; 

2. A empresa segue em contato com as Defesas Civis municipais e estadual. 

PCH Neblina (Caratinga e Ipanema - MG) em nível de resposta alerta "Laranja": 
1. A Cemig informou que às 23 horas de 25/01/2020 que foi ativado o Nível de 

Segurança Alerta previsto no Plano de Ação de Emergência (PAE) da 
barragem da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Neblina, no município de 
Carantinga e Ipanema (MG), devido à ocorrência de um grande volume de 
chuvas na bacia hidrográfica onde está localizada a usina; 

2. Dado o grande volume da cheia natural do rio Manhuaçu, as áreas a jusante 
permanecem sobre alerta dos efeitos do próprio rio. Cabe ressaltar que a 
PCH Neblina possui um reservatório de porte muito pequeno e que as 
vazões verificadas no rio Manhuaçu são muito mais significativas que 
qualquer volume em um acidente hipotético. A Cemig ressalta ainda que as 
equipes de operação e de segurança de barragens estão em permanente 
monitoramento da condição operativa da PCH e que não há risco estrutural 
até o momento; 

3. O acionamento do nível de alerta é um procedimento descrito no PAE da 
usina quando ocorre uma elevação do volume de água acima do nível 
considerado máximo normal, devido ao atingimento da capacidade máxima 
dos vertedouros da barragem. A Cemig manterá a comunidade e os órgãos 
responsáveis informados a cada alteração das condições de operação do 
reservatório da PCH. 

RJ 

Ministério da 
Cidadania 

1. Envio de e-mail da Secretaria Nacional de Assistência Social para o órgão 
gestor estadual de Assistência Social com orientações sobre o 
cofinaciamento federal do Serviço de Proteção Social em Situações de 
Calamidades Públicas e Emergências; 

2. Contato telefônico inicial com os órgãos gestores estaduais para 
confirmação do desastre, obter informações iniciais sobre pessoas 
desalojadas ou desabrigadas, prestar orientações e nos colocar à 
disposição; 

3. Contatos telefônicos com a secretaria de estado de assistência social e 
direitos humanos do estado do Rio de Janeiro para orientações sobre as 
medidas do Ministério da Cidadania relativa aos desastres e solicitação de 
dados atualizados sobre os abrigos emergenciais dos municípios afetados. 

Ministério da 
Saúde 

1. Apoio à SES/RJ para gestão da emergência, reforçando a necessidade de 
participação ativa da saúde no Centro Integrado de Comando e Controle do 
Governo do Estado (CICC). 
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6 MAPAS DAS BARRAGENS AFETADAS: 

 
 

 



 
 

OPERAÇÃO – CHUVAS DE VERÃO 2020 

RELATÓRIO DIÁRIO CONSOLIDADO DATA: 26 / 01/ 2020 – 1800h FORMULÁRIO – SCO 209 

 

ATENÇÃO: As informações contidas no presente relatório são resultantes de coleta de dados realizada pelos técnicos do 
CENAD, devido a metodologia de prospecção poderá apresentar alguma divergência das informações existentes em produtos 
de outras agências ou mesmo instituições Estaduais e Municipais. 
O escopo do presente RELATÓRIO CONSOLIDADO é reunir o maior número de dados existentes sobre o desastre, em 
determinado espaço de tempo, respeitando sempre a coleta de fontes oficiais. 

 

7 RELATOS FOTOGRÁFICOS: 

 
Figura 2 - Deslizamento de barreira em Ibirité no dia 24 de janeiro. Foto: Reprodução/TV Globo 

 

 
Figura 3 - Casa desaba e deixa 4 mortos em Betim (MG), na noite de sexta-feira (24) — Foto: Reprodução/TV 

Globo 
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Figura 4 - Placa em alagamento alerta motoristas para evitar área na região da Pampulha, em Belo Horizonte.  

Foto: Reprodução/TV Globo 

 

 
Figura 5 - Avenida Cristiano Machado alagada, na Região Norte de BH, por volta das 6h de sexta-feira (24 de 

janeiro). Foto: Reprodução/TV Globo 
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Figura 6 - Nível alto do Córrego do Onça, Região Norte de Belho Hoizonte. Foto: Reprodução/TV Globo. 
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Figura 7 - Alagamento no bairro Braúnas, Região da Pampulha, na manhã do dia 24 de janeiro. Foto: 

Reprodução/TV Globo. 
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Figura 8 - Rodovia BR-262 interditada por conta de alagamento no Rio Casca. Foto: Polícia Rodoviária 

Federal/Divulgação. 


