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Apresentação 

A Sala de Situação  foi inaugurada em dezembro de 2012 nas dependências do Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), no âmbito de um acordo de cooperação técnica 

entre este Instituto e a ANA, sendo, desde então, operacionalizada pela Coordenação de 

Monitoramento dos Recursos Ambientais e Hídricos (COMON). 

Um dos objetivos da Sala de Situação é elaborar avisos meteorológicos e hidrológicos para 

auxiliar os órgãos de Proteção e Defesa Civil, responsáveis pelas ações de prevenção e mitigação 

dos efeitos causados pelos eventos críticos, como secas e inundações, o que é realizado através 

da emissão de boletins diários, mensal e avisos de atenção, alerta e emergência. 

Desta forma o Boletim Hidrometeorológico Mensal visa apresentar uma análise das 

condições climáticas e hidrológicas verificadas no mês vigente, para as principais estações 

instaladas no Estado da Bahia, bem como dos registros de vazão com a finalidade de obter uma 

tendência no comportamento das chuvas e variação do nível dos rios e assim antecipar os eventos 

de enchentes e secas. 

 

Endereço eletrônico: http://www.inema.ba.gov.br/servicos/sala 

Publicação: online periódica mensal de divulgação do INEMA 
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Localização Geográfica das Estações 
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Comportamento Pluviométrico – Agosto de 2019 

Chuva observada Média Histórica Desvio  
(observada - média histórica) 
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Em agosto, as chuvas na Bahia permaneceram restritas à faixa centro-leste, condição típica desta época do ano. Ao longo 

deste mês, os maiores volumes foram registrados no Recôncavo e Sul, além da faixa litorânea da região Nordeste, onde os 

acumulados variaram entre 80 mm e valores acima de 280 mm. Em grande parte da Chapada Diamantina e Sudoeste, interior do 

Nordeste e em áreas isoladas do Norte, estes acumulados oscilaram entre 20 mm e 70 mm. Já no restante da Bahia as 

precipitações permaneceram reduzidas, e onde houve registro de chuva, os maiores acumulados não ultrapassaram 10 mm. 

No mapa de Desvio, as áreas com chuvas acima do esperado para o período aparecem em cor azul, áreas com chuvas 

abaixo da média são indicadas em uma escala que vai do amarelo ao vermelho, enquanto que o branco sinaliza valores próximos 

à normalidade. Com as chuvas expressivas observadas no Recôncavo e Sul, os acumulados nestas regiões ficaram acima do 

esperado para o mês. Nas demais áreas da faixa centro-leste, onde também foram registradas chuvas ao longo de todo o mês, as 

precipitações, em geral, ficaram próximo ao esperado. Já no restante do Estado, que se encontra dentro do seu período de 

estiagem, as precipitações  também ficaram dentro da normalidade em comparação com a média histórica.  



 
 
 
 
 

         O cenário hidrológico apresentado no mês de agosto demonstra a continuação de situação que se iniciou 
no mês de abril, onde o nível da maioria dos trechos dos rios monitorados ficaram abaixo ou próximos da cota 
de permanência de 95%, mantendo a mesma condição registrada em julho e caracterizando uma condição de 
tendência à seca. Nesta situação estão, principalmente, as estações localizadas no oeste da Bahia como 
Correntina, Arrojado, Santa Maria da Vitória e Fazenda Redenção que registraram ao longo de todo mês 
valores abaixo da permanência de 95%.  
 
       Localizada no rio São Francisco, a estação Juazeiro, a jusante da Barragem de Sobradinho, ficou com nível 
um pouco acima da permanência de 95% e os valores de vazão registrou no final do mês ficaram abaixo da 
vazão com permanência de 95%. 
 
     Na RPGA do Rio do Pardo a estação Cândido Sales registrou períodos em que ora a sua cota se manteve 
abaixo, ora se manteve acima da cota de permanência de 95%. Ao final do mês ocorreram chuvas na região que 
ajudaram o nível a subir acima da cota de permanência de 95%, entretanto a estação fechou o mês com valores 
decrescente ficando abaixo da referida cota. 
 
 Na RPGA do Rio Grande a estação Barra, que está localizada no rio São Francisco manteve-se em todo mês 
acima da cota de permanência de 95%. 
 
       Na RPGA do Leste, o nível do Rio Itajuípe os volumes de chuvas registradas contribuíram para o aumento do 
nível, deixando-o acima da cota com permanência de 50%, tendo registrado em alguns dias, na segunda 
quinzena do mês, valores acima da cota de permanência de 5%, voltando logo depois a situação anterior. 
 

        Os gráficos a seguir apresentam os destaques da análise hidrológica para o referido mês.  

Análise Hidrológica – Agosto de 2019 
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O rio Corrente, na cidade de Correntina, durante todo o mês de agosto apresentou o nível abaixo da cota de permanência de 95%, 
mantendo o mesmo comportamento apresentado no mês de julho. 

Não foram registradas chuvas durante o período,  e o nível do rio não sofreu alteração, registrando um valor de 38 cm, ficando 8 cm abaixo 
da cota  com permanência de 95%, que é de 38 cm. 

A vazão (m3/s) do rio Corrente registrou valores abaixo da vazão com permanência de 95%, que é de 23,4 m3/s. 

Estes registros já caracterizam  uma situação crítica do rio, devendo serem adotadas ações para o controle do uso. 

RPGA XXIII: Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
. 



 
 
 
 
 

Análise Hidrológica – Agosto de 2019 

RPGA XXIII: Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
 

O rio Arrojado apresentou o nível abaixo da cota de permanência de 95% em todo mês de agosto de 2019. 

Não foram registradas chuvas durante o período,  e o nível do rio não sofreu alteração, registrando um valor de 21 cm, ficando 21 cm 
abaixo da cota com permanência de 95%, que é de 42 cm.  

Durante todo o mês de agosto, a vazão apresentou valores abaixo da curva de permanência de 95%. Registrando um valor mínimo de 28,32 
m3/s. 

Estes registros já caracterizam  uma situação crítica do rio, devendo serem adotadas ações para o controle do uso. 
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RPGA XXIII: Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
. 

O rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, após a junção dos rios do meio e do Arrojado, apresentou o nível abaixo da cota de permanência 
de 95% em todo o mês de agosto de 2019,  mantendo  o mesmo comportamento do mês de julho 

No terceiro decêndio foi registrado o menor valor de nível  (10cm), ficando 32 cm abaixo da cota de permanência de 95%, que é de 42 cm. 
A estação fechou o mês com valores descendentes. 

Estes registros já caracterizam uma situação crítica do rio, devendo serem adotadas ações para o controle do uso. 
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RPGA XXI: Rio Grande 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS DOS RIOS 
 

O Rio de Ondas, próximo a cidade de Barreiras, apresentou o nível do rio abaixo 
da cota de permanência de 95% em todo mês de agosto. 

Estes registros já caracterizam uma situação crítica do rio, devendo serem 
adotadas ações para o controle do uso. 
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RPGA XXI: Rio Grande 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS DOS RIOS 
 

A estação Barra, localizada no Rio São Francisco, na cidade de Barra,  apresentou 
durante o mês de agosto valores acima da cota de permanência de 95%. A partir 
do segundo decêndio a estação registrou um acréscimo no nível. No terceiro 
decêndio o nível apresentou uma diminuição e a estação fechou o mês com 
valores decrescentes, porém ainda superior a cota de permanência de 95%. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Análise Hidrológica – Agosto de 2019 

11 

RPGA XVI: Rios Macururé e Curaçá 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
. 

Em todo mês de agosto, o nível do Rio São Francisco no seu trecho na estação Juazeiro, ficou próximo da cota de permanência de 
95% registrando no terceiro decêndio valores apenas 4 cm acima da mesma . No primeiro decêndio foram registradas poucas 
chuvas, que não foram suficientes para alterar este cenário. Ainda no terceiro decêndio houve diminuição da vazão ficando abaixo 
da vazão com permanência de 95%. 
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RPGA VI: Rio Pardo 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
. 

No mês de agosto o nível do rio Pardo apresentou oscilações registrando valores 
acima e abaixo da cota de permanência de 95% e fechando o mês com valores 
descendentes. Os maiores valores de nível foram registrados nos dias 01 e 17, 
atingindo, respectivamente 135 e 134 cm. Foram registrados  chuvas no final do 
primeiro e terceiro decêndio sendo registrada uma precipitação de 2 mm às 00:15h 
do dia 9 e 1,2mm às 22:45h do dia 25. 
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RPGA VII: Leste 

MONITORAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS E VAZÃO DOS RIOS 
. 

O nível do Rio Itajuípe na maior parte do mês de agosto se manteve acima da cota 
de permanência de 50%. No dia  19 foi registrado um pico de 162 cm às 8:45 h, a 
partir daí o nível começou a decrescer, fechando o mês com valores próximos da 
cota de permanência de 50%. Esse mês foi caracterizado como um mês chuvoso, 
tendo-se valores de até 4,4 mm no dia 5 às 13:15. 

 

 

 



Monitor de Secas – Agosto de 2019 

Julho/2019 Agosto/2019 

Na Bahia (BA), devido à ocorrência de chuvas no setor leste, em especial na divisa com SE, optou-se por redução da 

intensidade de seca extrema (S3) e da seca grave (S2) próximo à divisa com PE. Com a ausência de chuvas nos últimos 

meses, houve aumento da seca grave (S2) e seca moderada (S1) na parte oeste abrangendo uma boa parte da área que 

compreende a Bacia Hidrográfica do São Francisco. Na parte leste, houve um aumento da área de seca moderada (S1) e 

diminuição da área de seca fraca (S0). A parte leste há impactos de longo prazo (L), e praticamente todo o território baiano 

permanece com impactos de curto e longo prazo (CL). Para maiores informações sobre o monitoramento da seca no 

Estado, acesse: http://monitordesecas.ana.gov.br/. 
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