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7. TEXTO EXPLICATIVO 
 

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD, com base nos documentos oficiais 
emitidos pelas Agências Federais de monitoramento de clima/tempo, mantém vigente o Alerta para chuvas 
intensas e altos acumulados de precipitação.  

Em vista dos cenários esperados de riscos geohidrológicos, e ao Status deste ALERTA, o CENAD 
recomenda: 

 
 

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. 

 

9. ALERTAS 
 

O padrão atmosférico contribui para a manutenção e intensificação da convergência de umidade que 
resulta na presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Desta forma, ao longo do dia, haverá o 
alinhamento das áreas de instabilidades, deixando o tempo com muita nebulosidade e condições para chuvas 
generalizadas, persistentes e de moderada a forte intensidade em toda área compreendida entre o sul do PA, 
TO, MT, GO, DF, MG, RJ, ES e oeste e sul da BA. 

A Tempestade Subtropical Kurumí atua no Oceano Atlântico a 900km a leste de SC, mais ainda 
favorecendo rajadas de vento de moderada a forte intensidade ao largo do litoral norte do RJ, e em áreas 
marítimas ao sul do ES, devido ao deslocamento do ciclone. 

Em vista desse cenário, são esperados riscos geohidrológicos que podem pôr em risco a proteção das 
pessoas e trazer prejuízos aos municípios, conforme detalhado abaixo: 
• Riscos previstos: Os prognósticos meteorológicos compartilhados com este Centro persistem apontando 
altos acumulados de chuvas nas regiões destacadas abaixo. Com a configuração do ciclone subtropical na costa 
do estado do Espírito Santo, há chance de rajadas de vento no litoral e em áreas marítimas.  Os principais riscos 
associados são dos tipos geológicos e hidrológicos, destacando-se, inundações, enxurradas, alagamentos, 
deslizamentos e corridas de solo. 



• Período: As chuvas mais intensas deverão se prolongar até o final da semana. O detalhamento das áreas 
mais atingidas ao longo desse período deve ser realizado através da atualização de avisos e alertas 
meteorológicos locais. 
• Áreas atingidas: As áreas com maior probabilidade de registro de chuvas intensas localizam-se nos 
estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Dentre essas áreas, pelas características de riscos 
e vulnerabilidades da região e por terem registrado eventos críticos nos últimos dias, destacam-se: 
o Minas Gerais: Região metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata Mineira, com alta probabilidade 
de atingimento de limiares críticos (maiores que 100 mm) entre o dia de hoje e amanhã; 
o Espírito Santo; 
o Bahia: Recôncavo baiano e litoral sul; 
o Rio de Janeiro. 
 
 

MAPAS DE PREVISÃO DE RISCOS GEO-HIDROLÓGICOS 
 

 
 

 

10. CRÉDITOS 
 

✓ 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) 
 

 


