SACE – SSistema de Alerta de Even
ntos Críticos

Boletim
m do Sistemaa de Ale
erta Hid
drológiico da
Bacia do rio Doce
Belo Horrizonte, 20 de dezembro de 2015 às 99:00h.
A Figgura 1 ilustra o deslocam
mento da maassa de águaa com elevada concentrração de sólidos em
suspensãão desde o distrito de Bento
B
Rodriggues até a foz
f do rio Do
oce, ocorridoo no período entre
05/11/2015 a 21/11//2015.

Figu
ura 1 ‐ Deslocaamento da água com elevadda turbidez pe
ela bacia do rio Doce (Fontte: Google Maps)
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Previsãão de turrbidez

dados obtido
os até o mom
mento a prevvisão da turb
bidez é a seguinte:
Com os d










Belo Orientee – Abaixo de
e 2500 NTU nnos dias 21/1
12/15 e 22/1
12/15.
UHE Baguarii – Abaixo de
e 2500 NTU nnos dias 21/1
12/15 e 22/1
12/15.
G
Governador Valadares – Abaixo de 22500 NTU nos dias 21/12//15 e 22/12//15.
TTumiritinga – Abaixo de 2500 NTU noos dias 21/12/15 e 22/12
2/15.
G
Galiléia, Con
nselheiro Pe
ena e Respllendor – Ab
baixo de 25
500 NTU noos dias 21/1
12/15 e
222/12/15.
2/15 e 22/12
2/15.
UHE Aimorés Abaixo de 2500 NTU noos dias 21/12
A
Aimorés – Abaixo de 250
00 NTU nos ddias 21/12/1
15 e 22/12/15
5.
Baixo Guand
du ‐ Abaixo de
d 2500 NTU nos dias 21//12/15 e 22//12/15.
C
Colatina ‐ Ab
baixo de 2500 NTU nos ddias 21/12/15
5 e 22/12/15
5.

A CPRM estáá utilizando um
u modelo ssimplificado para a previsão de Turb idez na calha
a do rio
Doce basseado na diluição e eficiê
ência de reteenção de sed
dimentos em
m reservatóri os.
Este modelo estáá sendo calib
brado com d ados de Turbidez cedido
os por:



C
CENIBRA – nos
n pontos de monitoram
mento no rio Doce entre ponte BR‐1220 e Belo Oriente.
C
COPASA ‐ no
os pontos de monitorameento do rio Doce
D
entre Ip
patinga e Ituueta.

Send
do este validado com os dados cedidos pello IGAM no
os pontos dde monitora
amento
localizad
dos entre os municípios de
d Rio Doce e Aimorés.
No ttrecho a jusaante do rese
ervatório da usina de Aim
morés a CPR
RM está utiliizando informações
de diversas instituiçõ
ões para calibração do m
modelo.
Paraa darmos con
ntinuidade a modelagem
m de Turbidez para o tre
echo do rio Doce no esttado do
Espírito Santo é neccessário que
e as instituiçções que esttão fazendo o monitoraamento de turbidez
nos enviiem os dado
os (laudos ide
entificados e assinados) para o email: alerta.docce@cprm.go
ov.br.

Av. Brasiil, 1731, Funcioná
ários ‐ Belo Horizo
onte – MG CEP: 30140‐002 – Serrviço Geológico do
o Brasil

SACE – SSistema de Alerta de Even
ntos Críticos

Accompanhaamento Hidrológico
H
o
Níveis das estações Flu
uviométricass da RHN ‐ Re
ede Hidrome
eteorológica Nacional
Parc eria ANA/CP
PRM

Link do SSistema de Alerta
A
da bacia do rio Docce
http://ww
ww.cprm.gov.b
br/sace/doce//

Atenciossamente,
Artur Matos
Engenheirro Hidrólogo
Pesquisador em Geociências
Superinten
ndência de Belo
o Horizonte
Serviço Geeológico do Brasil – SGB/CPRM
M
www.cprm
m.gov.br
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