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Mensagem Diária de Situação 
NOME DO MUNICÍPIO: BARBACENA-MG 

PERÍODO DE MONITORAMENTO (GDH): 10 1600 NOV 2022 – 17 1200 NOV 2022 

 
1) SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE (SE ou ECP) E NIVEL DE RISCO 

 

- Situação de ANORMALIDADE 

 
2) HISTÓRICO 

 

- De acordo com o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia chuvas com acumulados de 
182,4mm  no perído de 10 de novembro de 2022  à 17 de novembro de 2022 afetaram de alguma 
forma todo o município de Barbacena e seus distritos, destacando a região da Rua Bahia, 
Pontilhão, Santa Tereza, Santa Maria, Centro, Colônia Rodrigo Silva e Comunidade do Jacó; 

- Segundo a COPASA o abastecimento de água foi interrompido emergencialmente na região 
Noroeste de Barbacena desde a noite do dia 14 de novembro de 2022, motivado pela falta de 
energia elétrica por parte da concessionária local que fez com que uma elevatória de água na 
região fosse paralisada. A energia elétrica já foi reestabelecida, porém, a previsão é que o 
fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, até o final de terça-feira. 

-  Não houve a necessidade de hospitalização ou encaminhamento de vitimas para os serviços 
municipais de saúde;  

- Equipes da Secretaria de Obras, Assistência Social, COAMMA, SAS, Guarda Civil Municipal, 
Bombeiro Militar, Polícia Militar e Defesa Civil Estatual estão trabalhando desde a ultima segunda-
feira em vistorias e levantamentos de dados; 

- Até o fechamento desta edição foram contabilizados 24 pessoas desalojadas, 13 residências 
danificadas e 06 residências interditadas;  

- Pontos de alagamento/inundação: Caiçaras, São José, Santa Tereza, Pontilhão, Vilela, Ibiapaba, 
Santa Maria, Rua Bahia, Marques de Maricá;  

- Interrupção de vias de acesso, desabamento ou desmoronamento de encostas: Rua Francisco 
Vale Gomes e Rua da Lua – ambas já com intervenção da Secretaria de Obras;  

- A Secretaria Municipal de Obras Públicas em conjunto com a CODAMMA e SAS estão realizando 
as seguintes ações: Limpeza de boca de lobo, limpeza de vias, desobstrução e recuparação de 
ruas, recomposição de drenagem, limpeza Rua Bahia, retirada de entulhos e lixo acumulado pela 
chuva em diversos pontos da cidade.  

 

3) VÍTIMAS 
 

- Desalojados: 24 (vinte e quatro) 
- Desabrigados: 00 
- Interdições: 06 (seis) 
- Vítimas fatais: 00 
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- Feridos: 00 
- Desaparecidos: 00 
- Outros afetados: aproximadamente 220 pessoas afetados indiretamente.  
- Desabamentos residências: 00 
- Desabamento de muros de contenção: 00 
- Imóveis atingidos/danidicados: 14  
- Interrupção de serviços essenciais: 00 

 

4) ASSISTÊNCIA AOS ATINGIDOS 
 

- Existem sete núcleos familiares que tiveram suas residências interditadas e desocupadas pela 
Defesa Civil e estão na situação de desalojados. 
- As sete famílias foram prontamente acolhidas, de forma emergencial, pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, estão em casas de familiares, enquanto aguardam o processo de Aluguel 
Social. 

 

5) AÇÕES DA DEFESA CIVIL 
 

- Monitoramento em tempo real das condições meteorológicas e do nível dos cursos d’água, 

emissão de alertas a população, monitoramento de áreas de alto risco de deslizamento e 

inundações (histórico de acidentes), acompanhamento das ações dos órgãos técnicos, realização 

de vistorias técnicas e confecção de relatórios indicando medidas preventivas, mitigatórias e/ou 

reconstrutivas. 
 

6) ALERTAS RECEBIDOS 
 

- Não houve recebimento desde o fechamento desta edição. 
 

7) SITUAÇÃO DE MOMENTO 
 

- A previsão até o dia 18.11 de acordo com o INMET é de ‘‘Muitas nuvens”, a intensidade dos 
ventos é fraca e a temperatura vária de 10 a 24º. 

 
A população nas áreas de alto risco foi orientada quanto às providências e ações de segurança a 
serem adotadas em caso de anormalidade. 
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8) IMAGENS 
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