Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 26 a 27/01/2016 na Área de Atuação da
Energisa - MS
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1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 26 e 27 de janeiro de 2016 na área de atuação da Energisa –
MS foi causado por uma tempestade severa que atingiu todo o estado do Mato Grosso,
acompanhada de ventos acima de 50 km/h. A tempestade se formou devido à chegada
de um sistema frontal e a nebulosidade vinda da Amazônia, provocando o surgimento
de um Sistema Convectivo de Mesoescala, como pode se ver visto na imagem no
infravermelho com realce do satélite GOES-13 na Figura 1. A Figura 2 mostra imagens
de satélite no infravermelho com realce do início do evento (às 14:00 UT do dia 26/01),
durante um período de grande intensidade que ocorreu às 06:00 UT do dia 27/01 e
próximo do final do evento (às 15:00 UT do dia 27/01).

Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-13 da
América do Sul durante um período de grande intensidade do evento às 06:00 UT do dia
27/01.
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Figura 2 – Imagens no infravermelho com realce do satélite GOES 13 para os dias 26 e
27 de janeiro de 2016: (a) 14:00 UT dia 26/01; (b) 06:00 UT do dia 27/01; e (c) 15:00
UT do dia 27/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 e 2 referem-se a diferentes temperaturas de
topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes.
Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.
A Figura 2 mostra que durante o período de máxima extensão vertical, a tempestade
atingiu temperaturas de topo acima de -80°C (cor branca na figura) equivalente à altura
aproximada de 17 km. Esta altura corresponde à tropopausa, região na atmosfera onde a
temperatura é mínima e que corresponde a máxima extensão vertical que uma
tempestade pode atingir. Este evento não foi decretado como estado de emergência ou
de calamidade pública pelas autoridades competentes.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A tempestade teve início por volta das 14:00 UT do dia 26/01 estendendo-se até as
15:00 UT do dia 27/01, com um período de máxima intensidade ocorrendo às 06:00 UT
do dia 27/01. Já a abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de
descargas atmosféricas. A Figura 3 mostra o mapa de incidência de descargas
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atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede Brasileira de Detecção de
Descargas Atmosféricas (BrasilDAT) e a Figura 4 o mapa de precipitação acumulada
para os diversos dias.

Figura 3 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para
os dias 26 e 27 de janeiro de 2016. Cada ponto preto corresponde ao local de ocorrência
de uma descarga.

Os dados de precipitação mostrados na Figura 4 para os diversos dias também indicam a
abrangência obtida a partir da Figura 3.
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Figura 4 – Mapa de precipitação para: (a) 26/01; e (b) 2701.
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Todo o estado do Mato Grosso do Sul foi atingido pelo evento, exceto os municípios de
Fátima do Sul e Glória de Dourados.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em
uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução
Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional
referente à Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE, deve-se procurar
descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como
uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua
intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução
Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze
Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no
contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item
1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional
acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.
O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade
Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela
National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de
precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças
Climáticas, 2013; Byers, 1944).
A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT
(Pinto, 2009) e da rede de estações meteorológicas pertencentes a órgãos públicos
municipais, estaduais e federais (INPE, INMET, USP, UNESP, Ministério da
Aeronáutica, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo), as seguintes
observações foram obtidas:
1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura da
tropopausa (aproximadamente 17 km), que corresponde a máxima extensão
vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais
alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos superiores 50 km/h em diversos municípios no
período, entre eles Campo Grande e Dourados. Com base na Escala de Beaufort,
que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, este
valor é considerado vent0 forte capaz de causar a queda de árvores.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade superaram 60 mm em
diversos pontos da região. Chuvas acumuladas acima de 30 mm são
consideradas fortes.
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4. A atividade elétrica da tempestade foi muito intensa. Durante o evento foram
registradas 23.000 descargas para o solo na área de concessão da Energisa - MS.
Para a área de concessão da Energisa - MS eventos com mais de 10.000
descargas para o solo devem ser considerados muito altos e ocorrem em menos
de 1% dos casos.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total
envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da
tempestade atingiu o valor máximo na escala de severidade (valor igual a cinco)
em ambos os dias, conforme mostrado na Figura 5. A atividade de tempestades
se mantem contínua ao longo do evento.
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Figura 5 – Índice de Severidade em termos da atividade elétrica da tempestade ao longo
do evento (14:00 UT do dia 26/01 às 15:00 UT do dia 27/01).

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
Como resultado da alta severidade do evento foi observado muitos estragos no estado,
conforme matéria publicada pelo site Fronteira News ilustrada Figura 6.
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Figura 6 – Reportagem descrevendo as chuvas fortes no estado do Mato Grosso do Sul
no dia 27/01/2016 [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência
de um evento atípico de grande intensidade nos dias 26/01/2016 a 27/01/2016 sobre a
área de concessão da Energisa - MS, justificando uma situação de emergência. Os
detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 26 a 27/01/2016.
Descrição

Código
COBRADE

Sistema Convectivo de Mesoescala associado à chegada de um
sistema frontal e a nebulosidade vinda da Amazônia, provocando
grande quantidade de descargas, vendavais, chuva intensa.
1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
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Hora do Início do
Evento
Hora do Fim do
Evento
Abrangência

14:00 UT do dia 26/01/2016
15:00 UT do dia 27/01/2016
Todo o estado do Mato Grosso do Sul, exceto os municípios de
Fátima do Sul e Glória de Dourados.
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