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Resumo – Após o evento extremo de precipitação ocorrido nos dias 17 e 18 de junho de 2010 nos 

Estados de Alagoas e Pernambuco, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - 

SEMARH, através da sua Diretoria de Meteorologia – DMET, firmou um Acordo de Cooperação 

Técnica com a Agência Nacional de Águas - ANA, visando o monitoramento hidrometeorológico das 

bacias hidrográficas dos Rios Paraíba e Mundaú. Neste acordo, foram disponibilizadas inicialmente 09 

estações hidrometeorológicas em municípios estratégicos das bacias a serem monitoradas. Após o 

término das chuvas da quadra chuvosa de 2011, serão instaladas mais 14 estações ao longo do Estado de 

Alagoas, ficando assim todas as bacias hidrográficas do Estado de Alagoas com histórico de cheias 

monitoradas. Foi instalada também nas dependências da SEMARH, uma Sala de Alerta, onde estão se 

concentrando todos os produtos gerados pela nova rede de monitoramento do Estado de Alagoas, 

inclusive a geração dos avisos hidrometeorológicos, que são disseminados pelas Defesas Civis Estadual 

e Municipais. O próximo passo será o aperfeiçoamento dos modelos hidrológicos a serem utilizados nas 

bacias, juntamente com a Universidade Federal de Alagoas – UFAL e o Centro de Previsão e Estudos 

Climáticos – CPTEC. 
 

Abstract – After the extreme precipitation event occurred on 17 and 18 June 2010 in States of Alagoas 

and Pernambuco, the Secretary of State for the Environment and Water Management - SEMARH, 

through its Department of Meteorology - DMET, signed a Technical Cooperation Agreement with the 

National Water Agency - ANA, hydrometeorological monitoring aiming at watershed  River Paraíba 

and Mundaú. In this agreement, were initially made available hydrometeorological stations in 09 

municipalities of strategic basins to be monitored. After the end of the rainy  block 2011, another 14 

stations will be installed throughout the State of Alagoas, thus all the watersheds of the State of Alagoas 

monitored with a history of flooding. It was also installed on the premises of SEMARH, a Room Alert, 

which are focusing all products generated by the new monitoring network of the State of Alagoas, 

including the generation of hydro-meteorological warnings, which are disseminated to State and 

Municipal Civil Defense. The next step will be the improvement of models to be used in hydrological 

basins, along with the Federal University of Alagoas - UFAL and the Prediction Center and Climate 

Studies - CPTEC. 
 

 

Palavras-Chave – Monitoramento, Modelos Hidrológicos. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado de Alagoas possui em seu território 07 bacias federais (Figura 1), que possuem suas 

nascentes no vizinho Estado de Pernambuco. Essas bacias são subdivididas em rios secundários que 

possuem históricos de inundações em municípios ribeirinhos. Uma das mais graves ocorridas nos 

últimos anos foi a do município de São José da Laje, inserido na Zona da Mata alagoana, no dia 

14/03/1969, com quase 1000 pessoas desaparecidas. Um evento mais recente foi observado no ano 

de 2000, na região do Litoral Norte do Estado de Alagoas, onde foram registrados nos dias 31 de 

julho e 01 de agosto 280 mm em menos de 12 horas, destruindo parcialmente diversos municípios 

da região, inúmeras casas e pontes e causando 53 mortes. No ano de 2005 no município de Feliz 

Deserto, na região Sul do Estado, localizado em uma das menores bacias hidrográficas, com tempo 

de concentração muito pequeno, houve um evento extremo de precipitação que ocasionou a 

destruição de parte do município.  

 

 

 

Figura 1 – Bacias Hidrográficas do Estado de Alagoas (Fonte SEMARH) 

 

No dia 17 de junho de 2010, perturbações ondulatórias formadas no Atlântico equatorial, 

evento meteorológico comum nessa época do ano e que pode ser causador de grandes precipitações 

na costa Leste da Região Nordeste do Brasil, foi responsável por um dos mais importantes e 

desastrosos eventos de precipitação extrema nos últimos anos ocorridos nos Estados de Alagoas e 

Pernambuco. Além disso, a temperatura da Superfície do mar (TSM) estava acima da normal 

climatológica, juntamente com os ventos provenientes de leste/sudeste, que auxiliaram no 
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transporte de umidade para o continente e provocaram o aumento da intensidade da precipitação. 

Inicialmente havia previsão de chuva extrema apenas para a região litorânea de Pernambuco,  mas 

se estendeu para a região da Zona-da-Mata do Estado, atingindo as nascentes dos rios federais 

Paraíba, Mundaú e Una/Jacuípe. Com registros de precipitações bem acima das normais 

climatológicas para o período, registrando uma média de 250 mm em 02 dias no Estado de 

Pernambuco (Tabela 1 e Figuras 2 e 3), a resposta no aumento das vazões dos rios foi muito rápida, 

destruindo nos dias 18 e 19 de junho, várias áreas rurais e urbanas às margens das bacias dos Rios 

Paraíba, Mundaú e Una.  

 

 
Tabela 1 - Precipitação de municípios dos Estados de Alagoas e Pernambuco 

 

 
Figura 2 – Precipitação no mês de junho de 2010 no Estado de Alagoas (Fonte SEMARH) 
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Figura 3 – Desvio de precipitação em relação a normal climatológica para o Estado de Alagoas  (%) no mês de junho de 

2010  no Estado de Alagoas (Fonte SEMARH) 

 

O Estado de Alagoas não possuía até então, informações suficientes que fossem capazes de 

prevenir desastres naturais intensos, provocados sobretudo pelas chuvas. Após as enchentes do ano 

passado, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas – 

SEMARH, através da sua Diretoria de Meteorologia – DMET, firmou um Acordo de Cooperação 

Técnica com a Agência Nacional de Águas – ANA, visando a prevenção de eventos futuros, onde 

serão monitoradas todas as bacias hidrográficas que constem em seu histórico inundações. 

Atualmente a DMET/AL é responsável pela rede de monitoramento meteorológico, mas que não 

supria as necessidades de monitoramento das vazões dos rios no Estado de Alagoas (Figura 4).  
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Figura 4 – Rede de Monitoramento Meteorológico do Estado de Alagoas (Fonte SEMARH) 

 

METODOLOGIA 

 Atualmente, a Diretoria de Meteorologia é responsável pela previsão do tempo e climática 

do Estado de Alagoas, de acordo com as suas 06 regiões ambientais: Litoral, Zona-da-Mata, 

Agreste, Sertão, Sertão do São Francisco e Baixo São Francisco. Dentre os produtos 

disponibilizados para estes fins, estão os modelos numéricos de previsão do tempo, que são gerados 

com antecedência de até 72 horas (figura 5). A previsão diária é feita por técnicos da DMET, 

juntamente com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC e os Centros 

Estaduais de Meteorologia do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Se houver 

previsão de chuvas fortes para o Estado de Alagoas, a Defesa Civil Estadual é acionada, para enviar 

as informações para as Defesa Civis dos municípios, visando o alerta da população das regiões 

ribeirinhas. A DMET conta também com o Sistema EUMETCAST  de Recepção de imagens do 

satélite METEOSAT, com a atualização das imagens de 15 em 15 minutos, com 12 canais, no 

visível, Infravermelho e vapor d'água, de diferentes bandas espectrais, imprescindíveis para o 

acompanhamento dos sistemas meteorológicos causadores de chuvas no Estado de Alagoas. Com 

estas imagens, é possível fazer composições de diferentes canais, para melhorar a qualidade do 

monitoramento atmosférico (Figura 6). 
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Figura 5 - Modelo numérico de previsão gerado por um cluster da DMET/SEMARH 

 

 

Figura 6- Imagem do satélite GOES do dia 17/05/2010 às 22:30 UTM 

 

Após o Acordo firmado entre a DMET/ANA, iniciou-se o processo de definição dos locais de 

instalação de plataformas de Coletas de Dados, com os técnicos da SEMARH, ANA e CPRM.  A 
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equipe técnica teve o cuidado de definir estrategicamente os locais de instalação, em pontos 

distintos dos rios, de forma a monitorar as bacias hidrográficas dos Rios Mundaú e Paraíba, visando 

um acompanhamento das vazões dos rios a partir das nascentes e ao longo da sua extensão. Foram 

feitas visitas aos prováveis locais de instalação com o objetivo de verificação da possibilidade de 

instalação nos locais previamente escolhidos. Foram feitos testes de telefonia celular, visto que as 

estações possuem dois tipos de envio de dados: Via satélite GOES e via telefonia celular. Em locais 

onde os sinais das operadoras de telefonia não eram satisfatórios, ficou definida a instalação de 

estações via GOES. Nos outros locais, foram instaladas as estações com os chips que apresentaram 

melhores sinais GPRS. Na primeira fase do acordo de cooperação técnica, foram disponibilizadas 

09 estações hidrometeorológicas com sensores de pluviômetro e nível (sensor de pressão). As 

instalações começaram no mês de novembro de 2010 e contaram com o acompanhamento das 

equipes técnicas da SEMARH, ANA e CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais). 

Após inúmeros ajustes, todas as estações estão funcionando a contento (Tabela 2 e Figura 7) com 

transmissões horárias, e seus dados são disponibilizados via FTP pela ANA para análise dos 

técnicos envolvidos no sistema de monitoramento hidrometeorológico do Estado de Alagoas. 

 

Tabela 2 – Estações hidrológicas já instaladas 

Município Bacia UF Transmissão 

União dos 

Palmares 
Mundaú AL GPRS 

São José da Laje Mundaú AL GPRS 

Canhotinho Mundaú PE GOES 

Correntes Mundaú PE GOES 

Palmeirina Mundaú PE GPRS 

Quebrangulo Paraíba AL GOES 

Viçosa Paraíba AL GPRS 

Atalaia Paraíba AL GPRS 

Brejão Paraíba PE GOES 
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Figura 7 –Nova rede de monitoramento Hidrometeorológico do Estado de Alagoas 

 Estes dados são analisados na nova “Sala de Alerta”, implementada nas dependências da 

SEMARH. Esta sala faz parte do Acordo de Cooperação técnica firmado com a ANA, e tem como 

principal função a concentração de todos os trabalhos e produtos gerados na nova rede de 

monitoramento hidrometeorológico do Estado de Alagoas. Foram disponibilizados vários 

equipamentos pela ANA, que já estão em funcionamento, visando o monitoramento de eventos 

extremos no Estado (Figura 8). 

 

 Figura 8 – Sala de Alerta da SEMARH 
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A segunda fase de instalação contará com mais 14 estações hidrológicas, 09 pertencentes ao 

acordo de cooperação técnica da ANA e 05 pertencentes ao desenvolvimento de um projeto da 

FINEP, que necessariamente deverão ser implementadas na Bacia do Rio Paraíba. As 09 estações 

da ANA serão distribuída ao longo das bacias hidrográficas com históricos de inundações, ficando 

assim as maiores bacias hidrográficas  do Estado de Alagoas com praticamente 100% de 

monitoramento (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Estações a serem instaladas nas Bacias Hidrográficas de Alagoas (pontos em verde) 

 

Além da expansão da nova rede, estão sendo estudados também modelos de previsão chuva-

vazão, em parceria com o Centro de Tecnologia da UFAL, visando o tempo de resposta das vazões 

dos rios principais e seu afluentes ao longo das suas extensões. Com isso, em parceria com a Defesa 

Civil Estadual, a SEMARH espera que a quadra chuvosa do ano de 2012 esteja com um índice 

excelente de previsão, diminuindo assim a probabilidade de perdas humanas decorrentes de eventos 

extremos de chuvas e inundações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados disponibilizados pela nova rede de monitoramento da SEMARH/ANA permite a 

visualização e a manipulação dos dados coletados de diversas formas. Ficam disponíveis os dados 

das últimas 96 horas, com as informações de nível e chuva que permitem a comparação das 

medições em todas as estações inseridas na nova rede (Figura 10) ou os dados por estação, 

conforme a figura 11. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  10 

 
Figura 10 – Panorama de dados de precipitação das estações 

 

 
Figura 11 – Mapa do sistema de monitoramento das Bacias do Mundaú e do Paraíba 
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Figura 12 – Monitoramento do nível em União dos Palmares em 04/05/2011 

 

 De acordo com a figura 12, foi observado que em menos de 24 horas a estação instalada no 

município de União dos Palmares teve uma elevação de nível de quase 2 metros. De acordo com a 

escala utilizada pela ANA, as cotas destacadas em azul são consideradas normais, entre 5 e 95% na 

curva de permanência. As cotas em amarelo correspondem a valores acima da cota de permanência 

de 5%, ficando assim a equipe técnica do monitoramento em um estado de atenção. Estes valores 

foram definidos de acordo com as séries históricas da ANA de estações próximas as pcds instaladas, 

visto que o Estado de Alagoas não possuía até então dados hidrológicos históricos em alguns dos 

municípios agora monitorados. Pelo mesmo motivo, as cotas de estado de alerta, em vermelho ainda 

não foram definidas oficialmente, pois os técnicos da SEMARH estão em fase de estudo para 

defini-las, assim como para aprimorar as cotas de referência para todas as estações do Estado. 

 Outro estudo que está sendo realizado pelos técnicos envolvidos é o de deslocamento dos 

picos de cheias, como foi feito nas estações da Bacia do Paraíba em Alagoas, no evento do dia 

09/04/2011, onde foram observadas precipitações de 101,6 mm em Quebrangulo e 57 mm em 

Viçosa, com as distribuições dessas chuvas ao longo dia representadas pelas figuras a seguir (13 e 

14). 
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Figura 13– Precipitação em Quebrangulo no dia 09/04/2001 

 

 
Figura 14 – Precipitação em Viçosa no dia 09/04/2011 

 

 De acordo com os dados das estações as chuvas se concentraram em um curto espaço de 

tempo, com um registro de 50 mm entre as 1:00 e 13:00 hrs no município de Quebrangulo,  e 45 

mm das 13:00 às 14:00 hrs em Viçosa, ambos inseridos na Bacia do Rio Paraíba. Com uma 

precipitação desta intensidade, houve um aumento no nível do rio, como pode ser observado nas 

figuras 15 e 16. Nota-se que o máximo nível em Quebrangulo ocorreu as 16:00hrs, enquanto que o 

pico de cheia em Viçosa foi observado às 20:00hrs, devido a distância entre os dois municípios. 
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Figura 15 – Nível do Rio Paraíba em Quebrangulo no dia 09/05/2011 

 

 
Figura 16 – Nível do Rio Paraíba em Viçosa no dia 09/05/2011 

 

De acordo com os registros no município de Atalaia, não houve precipitação para o dia 09/04. 

O monitoramento do nível do Rio Paraíba neste município demonstra que o pico de cheia ocorreu 

apenas as 06:00 hrs do dia posterior (10/04/2011), tendo um deslocamento de aproximadamente 14 

horas com relação a Quebrangulo (Figura 17). Com essas observações é possível afirmar que as 

distâncias entre os municípios e as precipitações ocorridas em cada região influenciam diretamente 

no tempo de deslocamento do pico de cheia, ferramenta a mais para o monitoramento 

hidrometeorológico do Estado de Alagoas. 
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Figura 17 - Nível do Rio Paraíba em Atalaia nos dias 09 e 10/05/2011 

 

 

Além de todos estes novos produtos gerados em parceria com técnicos da SEMARH e ANA, 

foram disponibilizados 20 aparelhos celulares, que foram entregues para algumas pessoas 

estratégicas nos municípios, sendo uma ferramenta a mais para a disseminação das informações. 

A “Sala de Alerta” da SEMARH está sendo utilizada para alguns fins, além do 

monitoramento, com a finalidade de disseminação dos produtos gerados. No dia 19 de Maio, um 

grupo de “twitteiros” de aproximadamente 20 pessoas fez um treinamento de como é o 

funcionamento da nova rede de monitoramento, visando assim a propagação quase imediata em 

eventos de picos de cheias nos municípios monitorados. Uma ferramenta a mais para o principal 

objetivo dos trabalhos propostos, que é evitar mortes em possíveis eventos futuros de inundações, 

como o ocorrido no mês de junho de 2010. 

Os dados gerados pela Sala de Alerta do  Estado de Alagoas estão sendo armazenado em 

servidores da  ANA (Agência Nacional de Águas) e nos servidores da SEMARH-AL, disponíveis 

para sociedade civil, pesquisadores e estudante,  podendo ser acessados diretamente nos sites das 

respectivas instituições  www.ana.gov.br/telemetria e www.semarh.al.gov.br 

 

CONCLUSÕES 

 

A instalação da nova rede de monitoramento hidrometeorológico do Estado de Alagoas é uma 

ferramenta indispensável para a prevenção de catástrofes relacionadas a eventos extremos, que de 

acordo com as previsões climáticas a longo prazo serão mais constantes nos próximos 20 anos. A 

praticidade na obtenção dos dados enviados das estações e sua acessibilidade permitem que sejam 
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elaborados planos de emergência eficazes pela Defesa Civil Estadual, em parceria com as 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, garantindo assim a segurança da população ribeirinha. 

O desenvolvimento de estudos relativos a determinação de cotas de referência e a simulação 

do deslocamento do pico de cheia representam ferramentas importantes no Sistema de Alerta e 

Alarme de cheias proposto pela SEMARH. 

Serão necessárias inúmeras medidas de prevenção de catástrofes, sendo o monitoramento 

hidrometeorológico uma delas. A SEMARH se responsabilizará pelo monitoramento das bacias, 

assim como pela manutenção dos equipamentos contidos na nova rede, ficando a disseminação das 

informações de eventos de chuvas e conseqüentemente de inundações sob responsabilidade da 

Defesa Civil Estadual, grande parceira no desenvolvimento dos produtos propostos com o Acordo 

de Cooperação técnico firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA. 

Será necessário o aprofundamento no desenvolvimento de modelos de previsão chuva-vazão, 

próximo passo a ser tomado pela SEMARH, juntamente com pesquisadores do Centro de 

Tecnologia – CTEC, pertencente à UFAL, assim como o mapeamento das áreas de riscos em 

encostas e às margens dos rios, imprescindíveis para a diminuição de mortes nos próximos anos no 

Estado de Alagoas. 
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