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INTRODUÇÃO 

Sistema de Alerta Hidrológico (SAH) é uma medida não estrutural adotada para a 
diminuição de prejuízos causados por cheias nas bacias hidrográficas. O Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM opera atualmente 16 sistemas de alerta hidrológico em todo o Brasil, sendo que 
SAH da Bacia do rio Doce é operado desde 1997. 

No final do mês de janeiro de 2020 fortes chuvas atingiram a região sudeste do Brasil 
causando inundações em vários municípios da bacia do rio Doce. 

O SAH Doce foi operado no período chuvoso de 25 de novembro de 2019 a 14 de abril de 
2020 pela CPRM SUREG/BH. 

 

 
Figura 1 - Mapa de localização da bacia do rio Doce 

Durante o período chuvoso são emitidos boletins contendo os níveis dos rios nas estações 
fluviométricas. Além destes níveis, o boletim contém a cota de alerta e de inundação dos locais 
monitorados. 

Quando o rio em uma localidade atinge a cota de alerta, a CPRM emite boletins com 
previsões hidrológicas que são enviados para órgãos nacionais, estaduais e municipais (CENAD, 
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Cemaden, ANA, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil e prefeituras dos municípios da 
bacia do Doce e outros). 

A previsão hidrológica consiste na estimativa da evolução dos níveis dos rios para 9 
municípios na bacia (Açucena-MG, Colatina-ES, Coronel Fabriciano-MG, Governador Valadares-
MG, Linhares-ES, Nova Era-MG, Ponte Nova-MG, Timóteo-MG, Tumiritinga-MG) com 
antecedência de 6 a 24 horas, dependendo da localidade. As previsões são utilizadas pelos 
municípios para se prepararem com antecedência a uma possível cheia. 

O Sistema de Alerta da bacia rio Doce beneficia 16 municípios, sendo 9 com previsões 
antecipadas dos níveis (citados anteriormente) e 7 municípios que também são beneficiados 
(Aimorés - MG, Antônio Dias - MG, Baixo Guandu - ES, Conselheiro Pena - MG, Galiléia - MG, 
Ipatinga - MG e Resplendor - MG), que acompanham as previsões de outras localidades situadas a 
montante. 

Os dados hidrológicos utilizados são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional 
(RHN) de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). 

 
METODOLOGIA 

 
Os órgãos de meteorologia brasileiros (INPE e INMET) emitiram alertas de precipitações 

intensas na região Sudeste, em Minas Gerais a partir de 23 de janeiro de 2020, como pode ser visto 
na previsão gerada pelo modelo meteorológico GFS (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Previsão de chuva intensa para a região sudeste em janeiro de 2020  

 

 As previsões se concretizaram e as precipitações mais intensas foram observadas no dia 
24/01/2020, principalmente nas cabeceiras da bacia do rio Doce e no rio Piracicaba, com a chuva 
deslocando-se para a área mais central da bacia no dia 25, atingindo o rio Doce na área das estações 
Cachoeira dos Óculos e Belo Oriente, além dos rios Piracicaba e Manhuaçu. 
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RESULTADOS 

 

Durante todo evento, de 24/01 a 31/01, foram emitidos 32 boletins com previsões dos níveis 
dos rios. Fornecendo, desta forma, uma ferramenta de suporte a decisão para que as defesas civis 
pudessem se preparar com antecedência para o evento de cheia. 

A figura 3 mostra a evolução do nível do rio Piracicaba na cidade de Nova Era – MG, onde a 
cheia teve um período de retorno de mais de 60 anos e a tabela 1 mostra a vazão de pico estimada 
em algumas estações e o período de retorno associado.  

 

 
Figura 3 – Nível do rio Piracicaba na estação de Nova Era durante a cheia de janeiro de 2020. 

 

 

Tabela 1 – Vazões e tempo de retorno (TR) para algumas estações da bacia do rio Doce 

Código Estação de monitoramento Vazão pico (m3/s) TR 

56110005 Ponte Nova 750 >5 

56661000 Nova Era 950 >60 

56696000 Mário Carvalho 1750 >50 

56825000 Naque Velho 2250 >50 

56850000 Governador Valadares 5400 >40 

56994500 Colatina 6200 >5 
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CONCLUSÕES 

O SAH da bacia do rio Doce se mostrou eficiente, durante o evento extremo ocorrido no final 
de janeiro de 2020. As defesas civis e a população foram supridas de informações para se preparar 
com antecedência, minimizando desta forma os riscos e as perdas materiais.  

O Sistema de Alerta Hidrológico se mostra uma ferramenta importante e eficiente de gestão 
de riscos, contribuindo para a prevenção de danos econômicos e preservação de vidas durante os 
eventos extremos de cheias e inundações. 
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