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• Atlas de Vulnerabilidade a Inundações(Atlas of Flood Venerability);
• Monitor de Secas no Nordeste do Brasil (Monitoring the water shortage - Brazilian
Northeast;
• Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR (Reservoir Monitoring
System – SAR);
• Sala de Situação (ANA e Estados) e de Crise (Situation and Crisis Room);
• Interações com outras instituições (Interactions with other institutions).

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
(National Water Resources Information System)

4.641* pontos de monitoramento no país divididos em estações que monitoram parâmetros relacionados aos rios (1.874),
como níveis, vazões, qualidade da água e transporte de sedimentos, e outros que monitoram principalmente as chuvas
(2.767). Atualmente, são responsáveis pela operação da Rede o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/SC), o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE/SP),
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM/MG), o Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) e as empresas contratadas
COHIDRO, CONSTRUFAM e UFC.

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/apresentacao.jsf

http://www.snirh.gov.br/gestorpcd/Mapa.aspx

Fonte: http://www3.ana.gov.br/ e mais informações em hidro@ana.gov.br

http://hidrosat.ana.gov.br/

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
(National Water Resources Information System)

Fonte: www.snirh.gov.br

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações /
Atlas of flood venerability

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=987367629d6a4bb18e876630347cec4a)
PORTAL de METADADOS - http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações /
Atlas of flood venerability

(Floods are natural phenomena)
(aggravated by anthropogenic interventions:
(use and irregular occupation of soil)
(absence or inadequacy of infrastructure)

(Municipalities with flood)

(Municipalities with flood due to bottlenecks)

(Municipalities without flood problems)

(60.7% have
urban
occupations in
naturally flooded
areas)
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(Impacts on cities)
(increasingly frequent and intense)
(occupation)

(records)
(substantial social and economic losses)

(Natural Disasters in Brazil)
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(Distribution of natural disasters by region in Brazil)
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(Affected by type of disaster)

(Deaths by type of disaster)
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(The survey of vulnerable areas allows identifying the most critical regions in relation to critical
events, either by recurrence or by potential impact, ranging from localized losses to the
compromise of essential public services or even rsks of loss of human life.)

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações /
Atlas of flood venerability

Etapas de Execução do Projeto Atlas de Vulnerabilidade a Inundações:
Preparação de informações e mapas preliminares do Estado

Etapas da Construção da Matriz de Vulnerabilidade
1 - Intervalos para classificação da ocorrência de inundações
≤ 5 anos

Ocorrências

O Projeto Atlas de Vulnerabilidade a Inundações é focado nos eventos de inundações
graduais ou de planície, os quais possuem como característica principal a subida e a
descida paulatina dos níveis dos rios. São, em quase todo o País, sazonais e podem
acarretar em desastres com significativas perdas econômicas nas regiões afetadas,
embora o número de mortes seja inferior a outros fenômenos relacionados à água,
como as enxurradas, por exemplo.

entre 5 e 10
anos

alta

> 10 anos

média
baixa
Tempo

Coleta de dados nos Estados e Defesa Civil

2 - Intervalos de classes dos impactos
Informações implantadas na base hidroreferenciada da ANA

Validação pelo Estado do mapa de vulnerabilidade a inundações
Atividades realizadas até à disponibilização dos mapas:
Definição dos Trechos Inundáveis:
a. Preparação dos mapas de hidrografia ao milionésimo por Estado;
b. Cronograma de reuniões com os órgãos gestores de recursos hídricos e Defesas
Civis Estaduais;
c. Visita aos Estados para apresentação e coleta de dados nos órgãos gestores Estaduais
e Defesa Civil;
d. Recebimento e interpretação das bases trabalhadas pelos Estados;
e. Aplicação a base hidroreferenciada da ANA;
f. Avaliação dos resultados em conjunto com os Estados;
g. Confecção do Mapa de Trechos Inundáveis do Brasil, com recortes Nacional,
por Regiões, por Estados e por bacia hidrográfica.

Definição da Vulnerabilidade:
a. Construção da matriz de vulnerabilidade;
b. Avaliação dos resultados da matriz com os órgãos gestores de recursos hídricos e a
Defesa Civil dos Estados;
c. Confecção do Mapa de Vulnerabilidade às Inundações dos pricipais rios
Brasileiros, na escala ao milionésimo, em recortes Nacional, Estadual,
por Regiões e bacias hidrográficas.

Alto

• Alto risco de dano à vida humana e danos
significativos a os essenciais, instalações e obras de
infraestrutura públicas e residências

Médio

• Danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e
obras de infraestrutura públicas e residências

Baixo

• Danos localizados

3 - Definição da vulnerabilidade a inundações
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Trechos inundáveis (Flood sections):
• Ocorrência de inundações em n anos (Occurrence of floods in
n years)
• Alta (high): ocorrem cheias a cada 5 anos (occur every 5 years);
• Média (medium): ocorrem cheias a cada 10 anos (occur every 10
years);
• Baixa (low): somente ocorrem cheias em intervalos superiores a 10
anos (only occur at full intervals of more than 10 years).
Frequência

≤ 5 anos
entre 5 e 10
anos

alta

média
Tempo

> 10 anos

baixa

Damage to life or property and disruption of public services
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Trechos inundáveis (Flood sections):
• Estimativa dos impactos sociais e econômicos decorrentes das inundações
(Estimation of social and economic impacts of floods)
• Danos à vida ou à propriedade e interrupção dos serviços públicos (Damage
to life or property and disruption of public services)
Alto (high)

Médio (medium)
Baixo (low)

• Alto risco de dano à vida humana e danos significativos a
serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura
públicas e residências (High risk of damage to human life and
significant damage to essential services, public infrastructure
facilities and works and residences
• Danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de
infraestrutura públicas e residências (Reasonable damage
to essential services, public infrastructure and facilities and
residential)
• Danos localizados (Localized damage)

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações /
Atlas of flood venerability

Alto impacto e qualquer
frequência de inundações;
ou (High impact and any
frequency of flooding; or)

Alta(high)
Médio impacto e alta
frequência de inundações.
(High impact and high
frequency of floods.)

Vulnerabilidade
(Venerability)

Média
(medium)
Baixa
(low)

Médio impacto e
frequências média e baixa de
inundações; ou (Medium
impact and medium and low
flood frequencies;or)
Baixo impacto e alta
frequência de inundações
(Low impact and high
frequency of flooding.).
Baixo impacto e frequências
média e baixa de
inundações. (Low impact
and low and medium
frequencies of floods.)
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Próximos passos (Next steps):
•

Migrar da escala ao milionésimo para de melhor detalhe (Migrate from scale to millionth
for better detail);

•

Utilizar os polígonos do setor censitário do (IBGE) como referência para definição das
áreas urbanizadas - mais afetadas (To use the polygons of the census tract (IBGE) as a
reference for the definition of urbanized areas - most affected);

•

Agregar as informações socioeconômicas para caracterização das áreas afetadas,
curva cota x dano (Add the socioeconomic information to characterize the affected
areas, plot x damage curve);

•

; Agregar a modelagem hidrodinâmica e mapeamento das áreas de risco a inundações
– CPRM (Add hydrodynamic modeling and mapping of flood risk areas – CPRM);

•

Recorte por bacia hidrográfica (Cut by watershed);

•

Associar informações hidromeorológicas aos trechos (histórico, cotas, PCD’s,
hidroestimador, entre outras) – plataforma de gerenciamento e visualização de dados
(Associate hydrometeorological information to the sections (history, quotas, PCD's,
hydroestimator, among others) - data management and visualization platform).

National Plan for Risk Management and Response to Natural Disasters

Monitoring the water shortage - Brazilian Northeast

Monitor de Secas do Nordeste do Brasil (monitordesecas.ana.gov.br)

Monitoring the water shortage - Brazilian Northeast
Drought Monitor

Monitoring the water shortage - Brazilian Northeast

Interações (Interaction)

Interação entre ANA, INMET e OMM (Interaction between
ANA, INMET and WMO)
- Proposta de ampliação do Monitor de Secas para a América do
Sul com protótipo previsto para ocorrer, provavelmente, na Bacia
do Rio Prata (Proposed expansion of the Drought Monitor for South
America with prototype expected to occur, probably in the River
Plate Basin);
- Adensamento do número de estações de coleta de dados
(Density of the number of data collection stations).

Reservoir Monitoring System - SAR

Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR (sar.ana.gov.br)

Reservoir Monitoring System - SAR

Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR

Mapa elaborado para Secretaria de Defesa Civil
(Map elaborated for Secretary of Civil Defense)
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Interações (Interaction)

Operação carro-pipa (Car-pipe operation)
(https://www.gpipabrasil.com.br/pages/main.xhtml)
Custo estimado de R$ 100
milhões por mês (Estimated
cost of $ 100 million per
month);
• 852 municípios atendidos
(852 municipalities served);
• 3,7 milhões de pessoas
atendidas (3.7 million
people attended);
• Cada litro a um custo de R$
0,04 (Each liter at a cost of R
$ 0.04);
• R$ 23,00 por pessoa/mês e
72 milhões L/Dia (R $ 23.00
per person / month and 72
million L / Day);
• Entrega de 26
milhões/m³/ano (Delivery of
26 million / m³ / year).
•
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SITUATION ROOM - ANA

Situation Room

SITUATION ROOM - ANA
• Instituted by ANA in 2009, after a series
of drought and flood events with great
repercussions,
in
Alagoas
and
Pernambuco.
• Acts as a center for supporting decision
making on critical situations providing
ready to use and in-time information.

Situation Room

REPORTS

SALA DE SITUAÇÃO (
Situation Room) ALAGOAS

SITUATION ROOM - Estados

SITUATION ROOM - Estados

<a href='https://www.freepik.com/freevector/screens-set_713860.htm'>Designed by
Freepik</a>

CRISIS ROOM

Videoconference meetings
coordinated by ANA

Doesn’t require
videoconference
equipment

<a href='https://www.freepik.com/freevector/tablet-and-mobile-phonedesign_919221.htm'>Designed by
Freepik</a>

CRISIS ROOM
Promotes articulation between different actors.

State Governments
Environmental Sector

River basin committees
http://www.obwb.ca/uploads/pics/owow_water.jp
g

Federal Government
Irrigators

Electric Sector
Reservoir owners
Water supply
systems
Civil Defense

Navigation

Federal
Prosecution
Service

Interações (Interaction)

Acordo de Cooperação Técnica ANA-CEMADEN (ANA-CEMADEN Technical
Cooperation Agreement)
•

Compartilhamento de dados hidrométricos via webservice (Hydrometric data sharing via
webservice);

•

Acompanhamento de bacias críticas para análises de cenários futuros de precipitação para as
Salas de Crise e Observatórios coordenados pela ANA (Monitoring of critical basins for analyzes of
future precipitation scenarios for the Crisis Rooms and Observatories coordinated by ANA) :
• Sala de Crise do Rio São Francisco (São Francisco River Crisis Room);
• Sala de Crise do Rio Madeira (Madeira River Crisis Room);
• Sala de Crise do Rio Tocantins (Tocantins River Crisis Room);
• Sala de Crise da Hidrovia Tietê-Paraná (Tietê-Paraná Waterway Crisis Room);
• Grupo de acompanhamento do Rio Paraíba do Sul (Monitoring Group of the Paraíba do Sul River);
• Observatório do Nordeste (Northeast Observatory).

•

Previsão de chuva estendida para bacias do setor energético (iniciativa MME com apresentação
do CEMADEN e participação da ANA) - Extended rainfall forecast for watersheds in the energy
sector (MME initiative with presentation of CEMADEN and participation of ANA).

Interações (Interaction)

Acordo de financiamento de bolsas de pesquisa da ANA via TED para o CEMADEN
(fase de trâmites de viabilidade) - Agreement for the financing of research grants
from ANA via TED to CEMADEN (viability phase). Resultados esperados (Expected
results):

•

Aperfeiçoamento, desenvolvimento e disponibilização de tecnologia de acesso a dados, nos
moldes da plataforma SALVAR do CEMADEN (Improvement, development and availability of data
access technology, according to CEMADEN's SALVAR platform);

•

Compartilhamento e visualização da mesma base de dados simultaneamente no CEMADEN, ANA e
Salas de Situação Estaduais (Sharing and visualization of the same database simultaneously in
CEMADEN, ANA and State Situation Rooms);

•

Aumento da quantidade de estudos e de quantidade de bacias hidrográficas brasileiras estudadas,
relativos à previsão de eventos hidrológicos extremos, e visualização dos resultados na plataforma
SALVAR (Increase in the number of studies and quantity of Brazilian hydrographic basins studied,
regarding the forecast of extreme hydrological events, and visualization of results on the SALVAR
platform).

Interações (Interaction)

Utilização da Plataforma TerraMA² (Monitoramento, Análise e Alerta de riscos
ambientais) do Inpe - Use of the TerraMA² Platform (Monitoring, Analysis and Alert of
environmental risks) of Inpe.

Fonte:DPI/Inpe.
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