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7. ALERTA 
 

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD, com base nos documentos oficiais 
emitidos pelas Agências Federais de monitoramento de tempo e de riscos geo-hidrológicos, encaminha Alerta para 
chuvas intensas e altos acumulados de precipitação. 

O avanço de um sistema frontal nos últimos dias na região Sul, que gerou um canal de umidade em áreas 
da região Sudeste e que deve configurar uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em virtude de seu 
caráter permanente, estacionário e padrão de chuvas associadas, traz condições para chuvas intensas em curto 
período de tempo e altos acumulados no decorrer dos dias. Do ponto de vista do risco meteorológico, seguem 
análises geradas pelo CPTEC quanto à previsão probabilística de acumulados significativos, para, (direita) chuva 
maior que 50 mm entre 05/02 até 12Z 06/02 e (esquerda) chuva maior que 50 mm entre 12Z de 06/02 até 12Z 
07/02. 

 

 
               A análise para chuvas acima de 150 mm entre as 12Z de 05/02 até 12Z 08/02 segue abaixo: 

 
 



Este padrão de chuvas intensas em áreas localizadas e chuvas persistentes com altos valores, traz o cenário 
de risco abaixo: 
• Riscos previstos: Com a previsão de chuvas intensas para a região, riscos geológicos e hidrológicos serão 
registrados. Do ponto de vista hidrológico, a CPRM informa que as bacias monitoradas partem de uma condição 
favorável, ou seja, com níveis baixos para a época do ano. Mesmo assim, principalmente àquelas bacias menores, 
podem ter registro de cheias. Além disso, a saturação do solo traz riscos geológicos para as áreas; 
• Áreas atingidas: As áreas que apresentam maior risco localizam-se entre os estados de Minas Gerais, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, a partir do dia de hoje, até, ao menos, a próxima terça-feira, dia 9 de fevereiro.  

Com este padrão de chuvas intensas em áreas localizadas e chuvas persistentes com altos acumulados, as 
condições para riscos geo-hidrológicos são trazidas abaixo, conforme análise CEMADEN: 
 

 
 
 

8. RECOMENDAÇÕES 
 

✓ Compartilhar e consolidar as previsões com os órgãos Estaduais/Locais de previsão e monitoramento de 
clima/tempo; 

✓ Informar oficialmente as autoridades e demais instituições membros do Sistema Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, os dados resultantes da análise dos órgãos locais de monitoramento;  

✓ Emitir para a população vulnerável os alertas que julgar necessários, dando informações/orientações sobre 
os eventos identificados; 

✓ Utilizar para a emissão dos alertas as ferramentas oficiais disponíveis (SMS e TV por assinatura), e outras 
mídias de uso estratégico do Estado e/ou Municípios; 

✓ Acompanhar a atualização de alertas e avisos das agências de monitoramento oficiais, principalmente, 
aqueles voltados ao monitoramento em tempo real (nowcasting) dos riscos. 
 
 

09. CRÉDITOS E SITES DE CONSULTA EM TEMPO REAL 
 

✓ Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (http://www.inmet.gov.br/portal/alert-as/) 
✓ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC (http://tempo.cptec.inpe.br/ 
✓ Centro Nacional De Monitoramento e Alerta de Desastre Naturais – CEMADEN 

(http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/) 
✓ Serviço Geológico Brasileiro – CPRM https://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php# 
✓ Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD (https://www.mdr.gov.br/protecao-e-

defesa-civil/centro-nacional-de-gerenciamento-de-riscos-e-desastres-cenad/recomendacoes-cenad) 

 


