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Fonte: Diagnóstico dos Desastres no RS (2017)



Baseado no Marco de Sendai e na Política Nacional



Geração de conhecimento e informação!

Hidrologia

Adaptação

Monitoramento

Mitigação

Previsão

Meteorologia

Mapeamento

Prevenção



Meteorologia

Ferramentas 
Sistema de Visualização

Estações hidrométricas

Automatização de índices meteorológicos 

Modelo em escala regional WRF



Sistema de 
Visualização

As ferramentas de 

trabalho dos 

operadores da Sala 

ficam dispostas online 

neste sistema.

Layers

✓ Imagens de satélite

✓ Estações 

✓ Radares

✓ Modelo WRF 

(regional)

✓ Raios

✓ Queimadas



Hidrologia

Ferramentas 
Sistema de Visualização
Modelagem Hidrológica
Estações hidrométricas
Banco de Dados (séries históricas, 

topografia, mapas de uso do solo, 
curvas-chave, batimetria, vazão 
defluente de barragens)



Sistema de 
Visualização

As ferramentas de 

trabalho dos 

operadores da Sala 

ficam dispostas online 

neste sistema.

✓ Estações 

telemétricas 

com 

informação de 

chuva e nível

✓ Cada ponto 

gera gráficos de 

dados 

observados e 

previstos

✓ Modelo 

Hidrológico 

será inserido 



Boletim 

Diário

Divisão por 

CREPDEC

Foco na 

Defesa 

Civil

Layout 

simples e 

objetivo

Previsão 

local para 

principais 

cidades



Boletim 

Semanal

Divisão por bacias 

Hidrográficas

Foco na análise da 

precipitação 



Boletim 

Mensal

Formato de 

publicação

Análise de 

clima

Previsão de 

Fenômenos 

climáticos

Informações 

detalhadas 

para cada 

bacia 

hidrográfica



Sala de Situção nas mídias 
estaduais

Seus serviços são 
citados 
constantemente 
nas mídias 
estaduais nos 
seguintes temas:

✓ Monitoramento 

hidrometeorológico

✓ Monitoramento de 

desastres

✓ Monitoramento 

hidrológico

✓ Divulgação do portal 

da sala de situação 



Avisos

Aviso de 

longo 

prazo 

acima 72h

Comunicação 

direta com a 

Defesa Civil

Aviso de 

curto prazo 

1h-6h



Ampliação da rede 
hidrometeorológica do 

estado

Estabelecer limiares de 
risco para todas as 
estações da rede 

hidrometeorológica

Rede de radares para 
monitoramento das 
condições de tempo 
severo e nowcasting

Estabelecer uma 
Política Integrada de 
Risco de Desastres



Contratação de 
empresa 

especializada para 
operação da Sala

Sistema Estadual de 
Gestão Integrada de 
Riscos de Desastres

Incorporação das 
estações do setor 

elétrico à rede 
Hidrometeorológica 

Regions Adapt



506 Boletins 
Diários

47 Boletins 
Semanais

11 Boletins 
Mensais

28 Boletins 
Especiais

33 Avisos







389 estações 

telemétricas















2 banda C

5 banda X

1 banda S em Santa Catarina

2 banda S Aeronáutica

1 banda S Universidade

2 banda C na Argentina



Quando vamos falar nisso na região?

 Já foram classificadas barragens nas 

bacias do Ibicuí, Negro, Camaquã, 

Quaraí, Butuí, Icamaquã e Mirim – São 

Gonçalo

Cursos de capacitação em Santana do 

Livramento, Santa Rosa, Pelotas, São Borja 

e Caxias do Sul



Barragens pequenas têm apresentado 

ALTO risco e ALTO Dano Potencial 

Associado

Prevenção barata e possível na maior 

parte dos casos; remediação cara ou 

impossível



The RegionsAdapt initiative is a new global 

commitment to support and report efforts on adaptation 

at the state and regional level. On the initiation of Rio de 

Janeiro and Catalonia, this new initiative aims to 

establish a cooperative framework for regions to 

exchange experiences and best practices on their 

actions and challenges when adapting to climate 

change. Our goal is to join efforts to ensure improved 

conditions to achieve resilient territories and prevent 

irreparable situations and damage to their respective 

economies, environments and citizens.

Network of Regonal

Governments for 

Sustainable

Development





Grato pelo convite!

 fernandomeirelles@gmail.com


