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OFÍCIO CIRCULAR Nº 04/2022 - SERH 
 

Recife, data da assinatura eletrônica.

 

 Aos Senhores

 
  SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO
  Diretora Presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC
 
  MANUELA COUTINHO DOMINGUES MARINHO
  Diretora Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
 
  TEN CEL BM GEORGE VITORIANO DE ALMEIDA
  Coordenador da CODECIPE
 
 VINÍCIUS LABANCA
 Prefeito de São Lourenço da Mata
 
 NADEGI QUEIROZ
 Prefeita de Camaragibe
 
 JOÃO HENRIQUE CAMPOS
 Prefeito do Recife

 

 

Senhores dirigentes,

 

Cumprimentando-os cordialmente, tendo em vista as úl�mas deliberações quanto a
operação da Barragem de Goitá, localizada entre os municípios de Paudalho e São Lourenço da Mata, os
eventos chuvosos registrados na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata na úl�ma semana, além
das dificuldades de operação da Barragem Tapacurá  (localizada no município de São Lourenço da Mata),
foram emi�das a Nota Técnica 65 (24932606) e E-mail APAC (24932032), em que alertam para a
possibilidade das Barragens de Goitá e Tapacurá verterem.  

Seguindo o Protocolo de Controle de Cheias do rio Capibaribe, esta SERH alerta à
CODECIPE para atuar perante as comunidades ribeirinhas, devido ao possível aumento do nível no Rio. 

Ainda, alertamos da importância de realizar as simulações de ver�mento das barragens e a
repercussão no nível do Rio Capibaribe a jusante desses empreendimentos, para que as Defesas Civis
Estadual e municipais possam estar preparadas para atuar perante as comunidades ribeirinhas do Rio
Capibaribe.

A equipe técnica da SERH está a disposição para apoio nestas trata�vas.

 



03/06/2022 18:11 SEI/GOVPE - 24928636 - GOVPE - Ofício

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29353440&infra_siste… 2/2

Atenciosamente,

 

 
MARÍLIA DE SOUZA LEÃO

Secretária Execu�va de Recursos Hídricos (Em exercício)

Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEINFRA

 

Documento assinado eletronicamente por MARILIA DE SOUZA LEAO, em 03/06/2022, às 18:06,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24928636
e o código CRC ED651A07.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO
Av. Cruz Cabugá, 1111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: 3182-8701

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Diorgenes Luiz da Silva" <diorgenes.silva@apac.pe.gov.br>

Para:

suzana.montenegro@apac.pe.gov, crystianne.rosal@apac.pe.gov.br,
gastao.cerquinha@seinfra.pe.gov.br, alexson.caetano@seinfra.pe.gov.br,
codecipepernambuco@gmail.com, danielgenuino@compesa.com.br,
hudsontiago@compesa.com.br, micaella.fmoura@apac.pe.gov.br,
salasituacao@apac.pe.gov.br, monitoramento@apac.pe.gov.br, fabio.araujo@cprm.gov.br,
mateus.gusmao@der.pe.gov.br, anna.soares@seinfra.pe.gov.br,
cleniotorresfilho@yahoo.com.br

Data: 03/06/2022 17:11 (06 minutos atrás)
Assunto: Sistema de Controle Cheias Capibaribe - Barragem de Tapacurá

Prezados boa tarde!

A APAC esclarece que o Sistema de Contenção de Cheias do rio Capibaribe, composto pelas
barragens de Jucazinho (município de Surubim), Carpina (município de Lagoa do Carro),
Tapacurá (município de São Lourenço da Mata) e Goitá (município de Paudalho), está sendo
monitorado pelas equipes técnicas responsáveis.

Na data de hoje, a APAC publicou o boletim de situação dos reservatórios monitorados, o qual
apresenta os percentuais de volume relativos às barragens acima mencionadas: Jucazinho-
15,99%; Carpina- 23,58%; Goitá -75,97%; Tapacurá- 85,24%.

Nesse sentido, considerando:

- As previsões meteorológicas para o fim de semana de 03 a 05 de junho, as quais
indicam possibilidades de chuvas moderadas para a bacia de contribuição de
Tapacurá;
- O papel essencial da barragem de Tapacurá frente ao amortecimento das ondas de
cheia do rio Capibaribe e o fato da barragem não dispor de sistema de descarga de
fundo- sendo a função do vertedor extravasar com segurança o excesso de água para
jusante do reservatório (vertimento da barragem);
- A tendência desse reservatório (Tapacurá), o qual apresentou incremento de 3,04%
em seu volume nas últimas 8 horas do dia de hoje, sexta-feira 03/06/2022 (Saindo de
82,2% para 85,24%);
- A situação a jusante do reservatório, especialmente considerando os efeitos decorrentes das chuvas dos últimos 7
dias;

Orienta-se, conforme Protocolo para Operação do Sistema de Controle de Cheias da Bacia
hidrográfica do rio Capibaribe, a articulação dos órgãos e instituições que compõem o referido
protocolo para emissão de aviso à CODECIPE para atuar perante as comunidades ribeirinhas
(Att. SEINFRA/SRH).

Diorgenes Silva
 Gerência de Monitoramento e Fiscalização - GRMF/APAC

 Coordenado de Monitoramento
 (81) 3183-1065
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NOTA TÉCNICA Nº 65/2022 - SEINFRA - Superintendência de Projetos de Recursos Hídricos - SPRH

 

Recife, 03 de junho de 2022

 

Assunto

Aumento do nível das barragens de controle de cheias

Contextualização

As chuvas ocorridas na semana entre os dias 23 e 29 de junho ocasionaram diversos pontos de inundações, em
virtude de enchentes ribeirinhas. A região metropolitana, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul acumularam os
maiores volumes de precipitação, destaca-se São Lourenço da Mata com 90,5 mm, Glória do Goitá com 67,9 mm e
Paudalho com 64,4 mm (Figura 1).

Figura 1 - Acumulado pluviométrico em 24h. Período entre as 7h do dia 28 (sábado) e as 7h do dia 29 (domingo).
Fonte: APAC

O IPA também registrou altos índices pluviométricos na região. Em São Lourenço da Mata os equipamentos
marcaram 185,4 mm só no dia 28 de maio. Entre os dias 29 de maio a 03 de junho o total pluviométrico alcançou
126,7 mm. Diante das chuvas ocorridas, os reservatórios do rio Capibaribe �veram um acréscimo significa�vo em
seus volumes nos úl�mos dias (Figura 2).

Figura 2 - Volumes das principais barragens em 03 de junho de 2022.
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Relatório

Seguindo o Protocolo de Controle de Cheias do rio Capibaribe, a Compesa em 30/05/2022, procedeu à abertura das
comportas da Barragem do Goitá. Conforme recomendado na Nota Técnica 61/2022-SPRH, a equipe de manutenção
deu con�nuidade à abertura gradual das comportas da referida barragem com o propósito de a�ngir os 75 cm de
abertura total, sendo 37,5 cm em cada uma das comportas. O obje�vo foi cumprido às 16h00 do dia 31/05/2022.

Ainda, conforme recomendado na Nota Técnica 64/2022-SPRH de 01/06/2022, a equipe de manutenção deu
con�nuidade à abertura gradual das comportas da referida barragem com o propósito de a�ngir 100 cm de abertura
em cada comporta. Devido às dificuldades de operação, até o momento do fechamento desta Nota Técnica, a
informação ob�da da Compesa é de que as comportas da barragem Goitá estavam com 138 cm de abertura total,
considerando as duas comportas. O que vem contribuindo para a estabilização do nível do reservatório.

Por outro lado, a barragem Tapacurá tem seu nível elevando-se con�nuamente, o que associado às chuvas das
úl�mas horas no município de Vitória de Santo Antão, onde foram registrados 84,41 mm, indica alta possibilidade de
ver�mento nas próximas horas.

Conclusão

Posto isto, diante da rápida elevação do nível das barragens Goitá e Tapacurá, responsáveis por retardar parte
considerável das vazões de cheias do rio Capibaribe, estando estas barragens próximas ao ver�mentos, o que
reduzirá os efeitos de proteção contra enchentes decorrentes de novos eventos chuvosos, recomenda-se que seja
procedido ações da Defesa Civil para mi�gação dos efeitos da elevação no rio Capibaribe sobre as populações que
vivem em áreas ribeirinhas.

 

 

Gastão Cerquinha da Fonseca Neto

Gestor de Estudos Hidrológicos

SEINFRA - Superintendência de Projetos de Recursos Hídricos

Documento assinado eletronicamente por Gastao Cerquinha Da Fonseca Neto, em 03/06/2022, às 17:49,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24932606 e o código
CRC D66A356C.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO 

Av. Cruz Cabugá, 1111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone:  

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

