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Resumo – O Serviço Geológico do Brasil - CPRM monitora a bacia do rio Doce, que está
localizada na região Sudeste do Brasil, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. No
período chuvoso 2011-2012 a cidade de Ponte Nova - MG sofreu a segunda maior enchente da série
histórica. Nesse período foram emitidos 80 boletins de alerta hidrológico pela CPRM e foram
caracterizados três eventos de aumento do nível do rio. Os eventos atmosféricos observados
atuantes neste período foram ZACS (Zona de convergência do Atlântico sul) e ZCOU (Zona de
convergência de umidade). O estudo da precipitação média na bacia mostrou que acumulados
maiores que 60 milímetros em dois dias podem vir a causar eventos de cheias neste município.
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FLOOD WARNING – CPRM
CASE OF STUDY: PONTE NOVA - MG
Abstract –The Brazilian Geological Survey- CPRM monitors the Doce river basin, which is
located in Southeastern Brazil between the states of Minas Gerais and Espírito Santo. In the rainy
period 2011-2012 the city of Ponte Nova - MG suffered the second greatest flood in the recorded
history. During this period, 80 hydrological warning bulletins were issued by CPRM and three
events of river level increase were characterized. It was observed that the active atmospheric events
in this period were SACZ (South Atlantic Convergence Zone) and HCZ (Humidity Convergence
Zone). The study of the average rainfall in the basin has shown that accumulated rainfall greater
than 60 millimeters in two days may cause flood events in this city.
Keywords – Flood warning, CPRM, Ponte Nova - MG.
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INTRODUÇÃO
O Serviço Geológico do Brasil - CPRM monitora a bacia do rio Doce, que está localizada na
região Sudeste do Brasil entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Os problemas de
inundação ocorrem frequentemente entre os meses de dezembro a março, período das cheias na
região sudeste. Por este motivo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em
parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) e com o Sistema de Meteorologia e Recursos
Hídricos do Estado de Minas Gerais (SIMGE) do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM),
tem operado, desde 1997, o Sistema de Alerta contra Enchentes na Bacia do rio Doce. Este sistema
tem como objetivo alertar 15 municípios, localizados na calha principal dos rios Piranga, Piracicaba
e Doce, quanto ao risco de ocorrência de enchentes. Os municípios beneficiados são: Ponte Nova,
Nova Era, Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Governador Valadares,
Tumiritinga, Resplendor, Galiléia, Conselheiro Pena e Aimorés no Estado de Minas Gerais, Baixo
Guandu, Colatina e Linhares no Estado do Espírito Santo (CPRM, 2009).
No caso específico da bacia do rio Piranga, nos últimos anos grandes cheias têm causado
prejuízo ao município de Ponte Nova e outros ribeirinhos, situados na cabeceira da bacia. Em
dezembro de 2008, foi registrada a maior cheia de toda a série histórica disponível para município
de Ponte Nova. Neste período o nível do rio Piranga ultrapassou o último lance de réguas da estação
fluviométrica que monitora a variação do nível d´água no município. A falta das informações
inviabilizou o registro de todo o hidrograma de cheia.
Entre final de novembro de 2011 e a primeira quinzena de janeiro de 2012 foi registrada a
segunda maior cheia ocorrida em Ponte Nova. Neste período foi possível monitorar todos os
eventos de cheia ocorridos, onde foram separados três eventos que serão descritos neste artigo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da Bacia
O rio Piranga é considerado o principal formador do rio Doce, que recebe este nome quando
do encontro do rio Piranga com o rio do Carmo. O rio Piranga nasce nas serras da Mantiqueira e do
Espinhaço, limites oeste e sul da bacia, no município de Ressaquinha, em Minas Gerais, e o rio do
Carmo nasce no município de Ouro Preto. (CBH Doce, 2013). A Figura 1 mostra a localização da
área de drenagem da estação de Ponte Nova, dentro da bacia do rio Piranga, com 6.225 km².
Segundo o censo de 2010 (SIDRA/IBGE, 2013) a população dos municípios formadores da
bacia é de aproximadamente 537.075 habitantes, representando cerca 16% da população total da
bacia do rio Doce.
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Figura 1 – Área de drenagem de Ponte Nova – MG.

Sistema de alerta de cheias
A Figura 2 apresenta um diagrama geral da operação do Sistema de Alerta contra Enchentes
na Bacia do rio Doce, que é operada 24 horas por dia, onde está compreendida a bacia do rio
Piranga, indicando os principais módulos nos retângulos maiores. O ciclo de operação se inicia com
a recepção de dados das estações fluviométricas e meteorológicas espalhadas pela bacia.
Atualmente, grande parte das estações transmite os dados hidrológicos continuamente (estações
telemétricas), mas também são coletados dados de observadores de estações convencionais e usinas
hidroelétricas. Os parâmetros usualmente coletados são cotas de rios e precipitação. Dados de vazão
em usinas hidrelétricas também são coletados ao longo da bacia.

Figura 2 - Diagrama da operação do sistema de alerta contra enchentes da Bacia do rio Doce.
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Os dados coletados automaticamente ou manualmente são verificados antes de sua
incorporação ao banco de dados hidrológicos do sistema. Para isso, são adotados filtros, que
indicam, por exemplo, para cada estação e para cada parâmetro coletado, limites mínimo e máximo
de valor absoluto e de variação do valor em uma hora, ou que indiquem a possibilidade de defeito
no sensor.
Os dados coletados e armazenados são usados para previsões hidrológicas nos diversos
pontos de interesse ao longo da bacia. A CPRM, ao longo dos 16 anos de operação do Sistema de
Alerta contra Enchentes na Bacia do rio Doce, desenvolveu e refinou uma série de equações de
previsão. Cada equação faz a previsão de cota em um ponto de interesse na bacia, e os termos da
equação utilizam dados observados em estações a montante do ponto de interesse em instantes de
tempo anteriores à hora de previsão.
O sistema trabalha com níveis de alerta e níveis de inundação. As previsões de cota para as
estações monitoradas são iniciadas quando a cota ultrapassa a respectiva cota de alerta, então
finalmente, o resultado das previsões é disseminado, principalmente para as defesas civis
municipais e estaduais, órgão de interesse e também disponibilizado para a população no site da
CPRM no link: http://www.cprm.gov.br/alerta/site/index.html.
Monitoramento do período chuvoso 2011/2012
Durante o monitoramento de cheias da bacia do rio Doce, no período hidrológico
2011/2012, ocorreram enchentes em vários municípios. No município de Ponte Nova - MG foram
registrados 3 (três) eventos onde a cota do rio ultrapassou a cota de alerta de inundação, dos quais o
primeiro evento o rio não saiu do seu leito principal, o segundo evento ultrapassou a cota de
inundação por algumas horas e o último evento foi a segunda maior cheia registrada considerando
toda a série histórica de dados.
Os eventos foram registrados pela estação fluviométrica automática Ponte Nova (código:
56110005). Os dados de nível são horários e estação está localizada à -20° 23' 1" de latitude e -42°
54' 9" longitude, no município de Ponte Nova - MG.
Para determinação da precipitação média diária que ocorreu na área de drenagem de Ponte
Nova, durante os eventos de cheia, foram utilizados 20 (vinte) postos de pluviométricos, dos quais 8
(oito) postos dentro da área de estudo e 12 (doze) no seu entorno (Figura 3). Foi utilizado o
interpolador IDW (inverso do peso da distância), com peso 1 (um), por meio do software Arcgis 10
e calculada a média.
Posteriormente foram determinados os acumulados de precipitação de 2, 5, 10 e 15 dias que
precederam os eventos descritos.
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Figura 3 - Estações pluviométricas da área de drenagem de Ponte Nova – MG.

DESENVOLVIMENTO
Durante o monitoramento de cheias do período hidrológico 2011/2012 ocorreram três eventos
críticos como mostrado na Figura 4, onde se pode observar o hidrograma referente ao período, a
precipitação média diária na bacia e as cotas referentes às situações de alerta e de inundação para o
município de Ponte Nova - MG. A precipitação média diária foi calculada pelo método IDW, como
descrito anteriormente.

Figura 4 - Hidrograma e Hietrograma médio diário do período chuvoso 2011-2012 na área de drenagem de Ponte Nova.

A Tabela 1 mostra os valores de cota máximos atingidos durante os eventos, a cota de alerta
e inundação, a altura da lamina d´água atingida acima da calha principal (cota de inundação) e os
acumulados de precipitação que antecederam o evento crítico.
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Tabela 1 - Precipitação média acumulada na área de drenagem de Ponte Nova – MG.
Cota
Atingida
(cm)

Cota de
Alerta
(cm)

Cota de
Inundação
(cm)

Altura acima
da cota de
inundação
(cm)

29/11/2011 16:00

302

280

330

-28

97

162

235

305

18/12/2011 12:00

348

280

330

18

63

125

181

202

04/01/2012 12:00

591

280

330

261

118

169

256

269

10/01/2012 11:00

389

280

330

59

69

113

291

384

Data

Hora

Precipitação Precipitação Precipitação Precipitação
acumulada acumulada
acumulada
acumulada
2 dias
5 dias
10 dias
15 dias
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Foram discretizados três eventos críticos com relação a cota e analisados segundo o evento
atmosférico atuante durante o evento, a magnitude do evento e a atuação do sistema de alerta de
cheias durante o monitoramento.
Evento entre 28/11/2011 e 01/12/2011
Um sistema atmosférico atuou no período de 26 a 29/11/11 e foi caracterizado com um
episódio de ZCOU (Zona de convergência de umidade) que provocou chuva em grande parte de
Minas Gerais (CPTEC/INPE, 2011a). A precipitação diária máxima observada no período foi de
85,8mm no posto pluviométrico de Entre Rio de Minas.
O nível do rio Piranga em Ponte Nova atingiu a cota de alerta de 280 cm às 8:00 horas do dia
28/11/2011. Na tarde do dia 29/11/2011 o nível do rio Piranga atingiu a cota 302 cm, tendo
permanecido estável até o início da manhã no dia 30/11/2011. Na noite de 30/11/2011 o nível do rio
já se encontrava abaixo de cota de alerta. Durante esse período foram emitidos 11 boletins com
previsões hidrológicas pela CPRM.
Evento entre 16/12/2011 e 21/12/2011
No dia 15/12/11 formou-se um episódio de ZCAS (Zona de convergência do Atlântico sul)
atuando sobre o sudeste até o dia 19/12/2011 (CPTEC/INPE, 2011b). A precipitação diária máxima
observada no período foi de 94,5mm no posto pluviométrico de Fazenda Paraíso.
O nível do rio Piranga em Ponte Nova atingiu a cota de alerta de 280 cm às 16:00 horas do dia
16/12/11. Na manhã do dia 17/12/2011, o nível do rio Piranga atingiu a cota 320 cm e o nível foi
caindo até as 18:00 horas do dia 17/12/2011, atingindo a cota 291 cm. No mesmo dia, o nível voltou
a subir. O nível máximo atingido foi de 348 cm, acima da cota de inundação de 330 cm. Na
madrugada do dia 19/12/2011, o nível do rio já se encontrava abaixo da cota de alerta. Durante esse
período foram emitidos 11 boletins com previsões hidrológicas pela CPRM.
Evento entre 29/12/2011 e 13/01/2012
Este evento começou sob a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
iniciada no dia 25 de dezembro, reforçada a partir do dia 31 de dezembro e desconfigurando-se
entre os dias 05 e 07 de janeiro (Figura 5). Neste período cento e três municípios entraram em
estado de emergência no interior de Minas Gerais devido a sua atuação (CPTEC/INPE, 2012).
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Figura 5 - ZACS - Imagens do satélite GOES-12 no canal infravermelho do dia 02/01/2012. (fonte: CPTEC/INPE,
2013).

Este foi o evento mais crítico registrado na operação 2011/2012. O nível do rio Piranga em
Ponte Nova atingiu a cota de alerta de 280 cm às 22 horas do dia 29/12/2011. Às 3 horas do dia
30/12/2011, o nível do rio atingiu a cota 294 cm. Nas horas subsequentes o nível voltou a cair até às
20 horas do dia 01/01/2012, quando chegou à cota 229 cm. No dia 02/01/2012 o nível do rio
Piranga voltou a subir, ultrapassando as cotas de alerta e inundação. A cota máxima atingida foi de
593 cm, às 12:00 horas do dia 04/01/2012. Em seguida o nível do rio começou a cair até às 2:00
horas do dia 08/01/2012, quando atingiu a cota de 293 cm. No dia 08/01/2012 o nível do rio teve
um repique atingindo a cota de inundação de 330 cm por volta das 12 horas, tendo permanecido em
cotas superiores até à tarde do dia 12/01/2012. A cota máxima monitorada neste período foi de 389
cm. Na manhã do dia 13/01/2012 o nível do rio Piranga já encontrava abaixo da cota de alerta.
Durante esse período foram emitidos 58 boletins com previsões hidrológicas pela CPRM,
sendo que o acompanhamento do evento foi iniciado no dia 29/12/2012 (cinco dias antes do
transbordamento do rio) e a partir do dia 01/01/2012 (um dia antes do transbordamento do rio)
todos os boletins previam a elevação do nível do rio Piranga.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observado que os três picos de cheias analisados foram ocasionados ou por episódios
ZCAS ou por episódios de ZCOU, sendo um indicativo que o monitoramento de cheias deve ser
mais atuante durante estes eventos atmosféricos.
Outro fator importante que deve ser observado é que cota de alerta e até mesmo a cota de
inundação podem ser ultrapassadas quando os acumulados médios da bacia forem maiores que 60
milímetros em 2 dias.
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O monitoramento se mostrou eficiente durante a previsão e alerta de cheias para o município
de Ponte Nova – MG, sendo que a emissão de boletins com previsão do nível do rio se iniciaram
cinco dias antes do evento.
Cabe observar que parte da bacia não possui pluviômetros (em sua porção oeste) e também
que a grande maioria destes que foram utilizados para a obtenção da chuva média, não são
automáticos e não transmitem os dados em tempo real. Em virtude disto, torna-se importante a
implantação de mais pluviômetros automáticos em tempo real para um maior adensamento de dados
e uma melhoria qualidade do monitoramento de cheias.
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