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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, inicialmente, operacionalizada pela Coordenação de Monitoramento 

dos Recursos Ambientais e Hídricos (COMON) e atualmente, também pela Coordenação de Estudos 

de Clima e Projetos Especiais (COCEP). 

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 e mensais, assim como, pelos 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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Em dezembro de 2020 (Figura a), os maiores acumulados de chuvas ocorreram em toda faixa centro-
oeste e sul da Bahia, onde os maiores acumulados oscilaram entre 120 mm a valores de até 250 mm. 
No Recôncavo e Nordeste, os volumes ficaram oscilaram entre 50 mm e 100 mm. 
 
Em relação à média histórica de dezembro (Figura C), observa-se que, de forma geral, as chuvas 
ficaram abaixo da média em todo o estado, com anomalias negativas de até 150 mm. Somente em 
uma estreita faixa litorânea entre o recôncavo e sul, e no extremo nordeste baiano, as anomalias 
ficaram em torno da normal climatológica. No geral, não houve anomalias positivas na Bahia. 

(a) (b) (c) 
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O cenário hidrológico do mês de Dezembro apresentou, de uma forma geral, pequenas variações 
em relação ao mês anterior, onde o comportamento do nível dos rios estão entre a normalidade e 
próximo a permanência de 95%. 

Nas estações situadas na região Oeste, verifica-se que o nível dos rios, devido as chuvas terem 
ficado abaixo da média, apresentaram uma recessão durante o período, fechando o mês com 
valores abaixo ou próximo da cota com permanência de 95%, caracterizando uma situação de 
estiagem. 

Na estação de Juazeiro, localizada na RPGA dos rios Macururé e Curaçá, o nível do rio no meados 
do mês de dezembro, subiu acima da cota com permanência de 50%, ao final do período as cotas 
registraram uma queda, porém fecharam o mês dentro da normalidade. 

Na RPGA do Leste, durante os primeiros dias de dezembro, no Rio Almada houve registros de 
chuvas significativos na estação Itajuípe que contribuíram para a elevação do nível do rio, que 
chegou a permanecer acima da cota com permanência de 50%, porém o nível apresentou recessão 
ao longo do mês. 

Na estação Cândido Sales, situada na RPGA do rio Pardo, o nível deste rio manteve-se estável entre 
as cotas de permanência de 50% e 5%, tendo elevações ao longo do mês, indicando que o nível 
está dentro da normalidade.  

Os gráficos a seguir apresentam os destaques da análise hidrológica para o mês de Dezembro de 
2020. 
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Na estação Correntina, localizada no rio Corrente, o nível do rio, 
no início de dezembro apresentou níveis abaixo da cota com 
permanência de 95%, houve  uma elevação no primeiro 
decêndio, mas logo após, voltou a ficar abaixo da cota com 
permanência de 95%.  

Com relação as precipitações, houveram registros significativos 
de chuva durante o período em questão, mas não foi o 
suficiente para que o rio saísse da situação de estiagem.  

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

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL E VAZÃO NOS RIOS 
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Ao longo do mês de dezembro as chuvas no rio Arrojado contribuíram com a elevação do nível do rio em 
alguns momentos, mas no final do mês os dados registraram valores abaixo da cota com permanência de 
95%.  

Observou-se também que a vazão terminou o mês em recessão, caracterizando uma condição de estiagem. 

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

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL E VAZÃO DOS RIOS 
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RPGA do Rio Grande 

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL DOS RIOS 
 

A estação Fazenda Redenção, no rio de Ondas, no início de dezembro 
registrou níveis abaixo da cota com permanência de 5%, mas fechou o mês 
com valores dentro da normalidade, com valores em torno da cota de 
permanência de 50%.  

Essa situação se explica, devido as fortes chuvas registradas na segunda 
quinzena do mês. 
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RPGA do Rio Grande 

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL DOS RIOS 
 

A estação Fazenda Macambira, no rio Grande, apresentou dados de nível com valores acima da 
permanência de 50%, mas devido a problemas no sensor de nível, não registrou valores durante a maior 
parte do mês.  

Quanto às chuvas, houveram registros de significativos volumes no primeiro e no terceiro decêndio. 
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RPGA dos Rios Macururé e Curaçá 

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL E VAZÃO DOS RIOS 
 

Na estação Juazeiro, no trecho do rio São Francisco a jusante da Barragem de Sobradinho, o nível do rio no 
início do mês aumentou, motivado pelas fortes chuvas registradas nos primeiros dias, depois foi decrescendo 
e no fim do mês ficou na cota de permanência de 50%.  

Quanto a vazão, observa-se o mesmo comportamento do nível, mas seus valores fecharam o mês abaixo da 
curva de permanência de 50%, ficando dentro da normalidade.  
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RPGA do Leste 

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL DOS RIOS 
 

O rio Almada, na cidade de Itajuípe, apresentou oscilações 
significativas ao longo do mês, registrando valores próximo da cota 
com permanência de 5% no início do mês de dezembro, mas em geral 
apresentou recessão,  terminando o mês com nível próximo da cota 
com permanência de 50%, ainda dentro da normalidade.   
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RPGA do Rio Pardo 

MONITORAMENTO MENSAL DO NÍVEL E VAZÃO DOS RIOS 
 

Na estação Cândido Sales, o nível do rio Pardo e as vazões permaneceram com valores próximo da 
permanência de 50%, indicando que ele está dentro da normalidade, durante o mês de dezembro.  

Houve poucos registros de chuvas durante todo mês. 



Monitor de Secas – Dezembro de 2020 

novembro/2020 dezembro/2020 

No mês de dezembro, em virtude das chuvas abaixo da média no setor centro-oeste do estado, 

verificou-se um aumento da área com seca moderada no extremo Oeste baiano. Na região 

Noroeste do estado se manteve a condição de seca grave, sendo esse o setor com o índice de 

seca mais intenso no estado. Nas demais localidades, se mantiveram os mesmos índices em 

relação ao mês anterior.    

 

Para maiores informações sobre o monitoramento da seca no Estado, 

acesse: http://monitordesecas.ana.gov.br/.  
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Sala de Situação de Monitoramento Ambiental da Bahia 
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