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INTRODUÇÃO

Segundo Canholi (2010), o Sistema de Alerta de Cheias é uma das principais medidas não
estruturais de um sistema de drenagem urbana, permitindo alertar a sociedade em geral sobre a
iminência da ocorrência de uma inundação ribeirinha, possibilitando que os órgãos responsáveis pela
salvaguarda da população, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, tomem medidas preventivas
que reduzam os prejuízos decorrentes, inclusive evitando a perda de vidas humanas.

O sistema realiza a previsão do comportamento futuro do rio a partir do monitoramento de suas
condições atuais em diversos pontos de interesse, idealmente registradas em equipamentos
automáticos que transmitem os dados observados via satélite, rádio ou rede de telefonia celular, o que
permite acompanhar a evolução dos níveis linimétricos em tempo quase real, bem como realizar as
previsões com dados mais atualizados possíveis, o que aumenta a sua precisão.

Drenando aproximadamente 16% do território maranhense, o rio Itapecuru atravessa diversas
cidades importantes do estado do Maranhão que sofrem recorrentes inundações ribeirinhas. Segundo
Rabelo et al. (2012), registros históricos apontam as cidades maranhenses de Caxias, Codó, Coroatá,
Cantanhede e Itapecuru-Mirim como as mais vulneráveis às cheias do rio Itapecuru. De forma a
mitigar os prejuízos decorrentes e atendendo a uma solicitação do Governo Estadual, o Sistema
Geológico do Brasil – CPRM iniciou, no final do ano de 2019, a operação do Sistema de Alerta
Hidrológico da Bacia do Itapecuru – SAH/Itapecuru.

O SAH/Itapecuru monitora os dados de precipitação e de nível mantido pelo rio Itapecuru em
seis pontos de interesse. Cinco deles pertencem à Rede Hidrometeorológica Nacional - RHN mantida
pela Agência Nacional de Águas e são operados pela Residência de Teresina da CPRM –
RETE/CPRM, dispondo de dados fluviométricos pelo menos a partir de 1975: Montevidéu (código
nacional 33530000); Caxias (33550000); Codó (33590000); Coroatá (33630000) e Cantanhede
(33680000). O sexto corresponde a uma estação fluviométrica instalada pela CPRM na cidade de
Itapecuru-Mirim em 2018, visando gerar uma base de dados que permita o atendimento futuro a tal
cidade. Todos os pontos dispõem de estações automáticas com transmissão via satélite GOES, com
periodicidade horária e discretização de 15 minutos. A localização dos postos é mostrada na Figura
1, que traz a tela principal do sistema eletrônico mantido pela CPRM que permite acessar os dados
observados e previstos na bacia e que pode ser acessado via internet3.

Neste ano de 2020 o SAH/Itapecuru realizou previsões para as cidade maranhenses de Caxias,
a quarta maior cidade do estado com população urbana superior a 118 mil habitantes, Codó, quinta
maior cidade com mais de 81 mil habitantes, e Coroatá, 14ª maior cidade, com população urbana
superior a 43 mil habitantes, tendo sido emitidos 84 boletins durante o período chuvoso, que se
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estendeu de fevereiro a maio. Neste trabalho é realizada a análise da cheia deste ano do rio Itapecuru,
bem como a avaliação de desempenho do sistema quanto às previsões realizadas para o nível do rio
Itapecuru nas cidades monitoradas a partir de uma análise quantitativa, pelo cálculo do erro percentual
da cota prevista, e de uma análise qualitativa, observando-se a capacidade dos modelos de previsão
em acertar o estado futuro do rio.

Figura 1 – Bacia do Itapecuru e pontos de monitoramento.

Fonte: CPRM (http://sace.cprm.gov.br/itapecuru/).

METODOLOGIA

Para a avaliação da recorrência da cheia do rio Itapecuru nas três cidades de interesse foi
realizada a análise estatística das cotas máximas anuais registradas nas estações da RHN e
disponibilizadas pela ANA no site http://www.snirh.gov.br/hidroweb/. O tempo de retorno foi obtido
a partir do ajuste a uma distribuição Gumbel de dois parâmetros às séries observadas e de uma
distribuição empírica, com probabilidade de excedência calculada segundo Weibull, conforme
descrito em Naghettini e Pinto (2007).

Para a avaliação quantitativa da eficiência dos modelos de previsão, foi calculado o erro
percentual da cota prevista segundo a Equação 1. Os valores foram discretizados em quatro classes,
de acordo com as cotas de referência utilizadas no SAH/Itapecuru: normal – corresponde a uma cota
sem nenhum risco de inundação; atenção – indica cotas mais elevadas, para as quais o monitoramento
deverá ser feito mais amiúde; alerta – quando as cotas são elevadas e há possibilidade da ocorrência
de inundações no futuro próximo (com o rio nessa classe são executados os modelos de previsão e
emitidos boletins com a cota observada e prevista); e inundação, quando o rio transbordou,
provocando inundações ribeirinhas (também são emitidos boletins com cota observada e prevista com
o rio nesta situação).

erro%=100∙
(cota observada-cota prevista)

cota observada
(1)

Já a avaliação qualitativa foi realizada comparando a classe para a cota prevista e a classe para
a cota observada. Caso elas sejam iguais, tem-se um acerto da previsão; caso contrário um erro.
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RESULTADOS

A cheia do rio Itapecuru em 2020 apresentou em tempo de retorno da ordem de 10 anos para os
três pontos de interesse. Para Caxias (33550000), a cota máxima registrada foi de 753 cm, resultando
em tempo de retorno segundo Gumbel de 12 anos, enquanto a distribuição empírica indicou 11 anos.
Para Codó (33590000), a cota máxima foi de 912 cm, com tempo de retorno entre 12 anos (Gumbel)
e 11 anos (empírica). Já em Coroatá (33630000), a cota máxima de 1046 cm tem recorrência entre 10
anos (Gumbel) e 9 anos (empírica). Nas três cidades, as cotas máximas suplantaram as cotas de
inundação (Caxias - 600 cm; Codó – 680 cm; Coroatá – 860 cm). Conforme pode ser observado na
Figura 2, a cheia de 2020 foi a segunda maior do século, ficando atrás apenas de 2009.

Figura 2 – Série histórica de cotas máximas anuais para as estações de interesse.

Obs.: As cotas de Caxias (33550000) anteriores a 2018 foram acrescidas de 100 cm em função da mudança de RN realizada no final de 2017.

Fonte: ANA.

Em relação às análises quanti-qualitaivas das cotas previstas, os resultados estão mostrados na
Tabelas 1.

Tabela 1 – Análise quanti-qualitativa das cotas previstas.

Referência Num.
Quantitativa - Erro Percentual Qualitativa

Médio Máximo Mínimo Acertos

Caxias (33550000)

Nomal (cota < 400 40 0,7% 14,1% -12,0% 95,0%

Atenção (400 |- 500) 31 -2,0% 4,2% -10,4% 80,6%

Alerta (500 |- 600) 6 -2,4% 1,5% -5,7% 66,7%

Inundação (>= 600) 6 -0,9% 6,5% -6,7% 83,3%

Geral 83 -0,7% 14,1% -12,0% 86,7%

Codó (33590000)

Nomal (cota < 480 10 0,5% 3,0% -0,5% 100,0%

Atenção (480 |- 580) 34 0,5% 9,3% -11,2% 85,3%

Alerta (580 |- 680) 18 -1,6% 3,7% -10,0% 83,3%

Inundação (>= 680) 22 -0,6% 5,1% -12,2% 95,5%

Geral 84 -0,2% 9,3% -12,2% 89,3%

Coroatá (33630000)

Nomal (cota < 600) 3 -1,2% 0,3% -7,3% 66,7%

Atenção (600 |- 700) 11 -0,5% 11,7% -9,1% 63,6%

Alerta (700 |- 860) 44 0,3% 14,7% -2,7% 93,2%

Inundação (>= 860) 26 -0,6% 2,4% -8,0% 96,2%

Geral 84 -0,2% 14,7% -9,1% 89,3%
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Em todos os casos e para todas as classes, o erro percentual médio ficou bem próximo de zero,
indicando que os modelos de previsão conseguem reproduzir o comportamento médio das séries de
cotas.

Em relação à Caxias, os erros percentuais máximos e mínimos foram menores nas cotas mais
elevadas. Já as faixas de maior acerto quanto à situação futura do rio foram as de cota normal, seguida
pela cota de inundação. O pior desempenho ficou para as cotas de alerta. Entretanto, tal resultado está
muito condicionado à pequena amostra (apenas 6 casos), além disso os erros absolutos foram
pequenos. Por exemplo, para às 04:45 h do dia 21/03/2020 foi prevista a cota de 597 cm (mantendo
a condição de alerta) e a cota observada foi de 606 cm, portanto inundação, mas o erro absoluto foi
de apenas 9 cm.

Para Codó, os maiores desvios se concentraram nas cotas de atenção, seguidas pelas de
inundação. Já em relação ao desempenho qualitativo, ele foi bom para todas as classes, sendo maiores
para as cotas normais e de inundação.

Em Coroatá, o modelo de previsão teve pior desempenho para as cotas menores, classificadas
como normal e de atenção, ainda que o maior desvio tenha sido registrado para as cotas de alerta.
Considerando o objetivo de prever as inundações, os erros nas cotas menores pode ser considerado
menos importante.

CONCLUSÕES

O Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Itapecuru mostrou-se um importante instrumento
de prevenção e minimização de prejuízos decorrentes das inundações ribeirinhas observada em
Caxias/MA, Codó/MA e Coroatá/MA no ano de 2020, decorrentes de uma cheia do rio principal com
tempo de retorno da ordem de 10 anos.

O sistema apresentou, neste primeiro ano de funcionamento efetivo, um bom desempenho na
previsão do comportamento futuro do rio Itapecuru a partir do monitoramento fluviométrico
telemétrico. A divulgação tempestiva dos dados e das previsões, bem como o envolvimento adequado
com as defesas civis municipais, especialmente o Corpo de Bombeiros, permitiram que estes órgãos
trabalhassem com melhores informações e pudessem otimizar as ações de salvaguarda das populações
atingidas.

Apesar da limitação de dados para a calibração dos modelos de previsão, todos apresentaram
respostas julgadas adequadas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Com a
incorporação dos dados observados em 2020, o evento mais significativo desde que as estações
telemétricas foram instaladas, espera-se melhorar ainda mais os modelos de previsão, trazendo mais
segurança à população beneficiada.
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