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NATURAIS QUE ATINGEM A COMUNIDADE GAÚCHA 
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INTRODUÇÃO 

Na atualidade, observa-se um processo de intensificação dos fenômenos climáticos em escala 
mundial tais como furacões, tsunamis, terremotos, tempestades tropicais e extratropicais, inundações, 
ondas de calor e secas prolongadas. Esses eventos naturais tornam o nosso planeta vulnerável com 
graves ameaças à população. 

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, pactuado pelos países 
signatários participantes da ONU em abril de 2015 no Japão, afirma que é urgente e fundamental 
prever, planejar e reduzir o risco de desastres, a fim de proteger de forma mais eficaz pessoas, 
comunidades e países, seus meios de vida, saúde, patrimônio cultural, patrimônio socioeconômico e 
ecossistemas, fortalecendo, assim, sua resiliência. 

Segundo Langton et al. (2019), o planeta entrou numa nova era de rápidas mudanças ambientais 
definida pelos autores como a “Idade do Colapso Ambiental”. Aqui no Brasil, e em especial no Rio 
Grande do Sul, os fenômenos climáticos considerados comuns têm atingido frequência e magnitudes 
inéditas, a exemplo dos eventos como os dois ciclones bombas que atingiram o Estado em apenas dez 
dias provocando cheias e inundações, além de ventos intensos ocasionando inúmeros prejuízos 
materiais e perdas de vidas humanas, conforme descrito no Boletim Especial: Cheias e Inundações - 
Julho de 2020. Diante do agravamento das adversidades do clima, torna-se fundamental uma maior 
agilidade no processo de tomada de decisão para a prevenção e redução dos riscos à população.  

O presente artigo aborda a interação e interlocução entre a Sala de Situação da SEMA RS, a 
qual realiza o monitoramento e previsão da condições hidrometeorológicas no Estado e a Defesa Civil 
Estadual, órgão responsável pelo conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas para evitar ou minimizar desastres e preservar o moral da população, além de buscar 
restabelecer a normalidade do convívio social por meio do Sistema Estadual de Proteção e Defesa 
Civil (SIEPDEC). 
 

METODOLOGIA 

A Sala de Situação do Rio Grande do Sul foi implementada em 2013 a partir de um Acordo de 
Cooperação Técnica 001 ANA firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura 
(SEMA/RS) e a Agência Nacional de Águas (ANA) com a finalidade de identificar ocorrências e 
subsidiar a tomada de decisão para a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos de secas 
e inundações . 

 
Seu funcionamento foi viabilizado mediante licitação pública para contratação de uma empresa 

privada destinada a garantir a operacionalização do sistema vinte e quatro horas durante todos os dias 
da semana, contando para isso com uma equipe de meteorologistas, hidrólogos e o apoio de 
profissionais de tecnologia da informação (NECTOUX et al., 2017). 

A Sala de Situação do Rio Grande do Sul  possuiu um diferencial em relação às outras Salas de 
Situação do Brasil porque além da previsão e monitoramento meteorológico, realiza o 

 
1) Sala de Situação SEMA RS, Borges de Medeiros nº261, 12º andar sala 1205, (51) 3288-8158, catiavalente@somarmeteorologia.com 
2) Sala de Situação SEMA RS, Borges de Medeiros nº261, 12º andar sala 1205, (51) 3288-8158, marcela.nectoux@gmail.com 
3) Sala de Situação SEMA RS, Borges de Medeiros nº261, 12º andar sala 1205, (51) 3288-8158, giacomelli_lucas@outlook.com 

Excluído: ¶

Excluído: matériais

Formatado: Body, À esquerda, Recuo: Primeira linha:  0,99
cm, Espaçamento entre linhas:  simples

Excluído: em 2016 

Excluído: (2013) 

Excluído:  (ANA, 2019)

Excluído: (AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS, 2019)

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Português
(Brasil)

Excluído: .

Excluído: ,



              

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 2 

acompanhamento hidrológico com foco nas bacias hidrográficas gaúchas, sendo portanto, 
responsável pelo monitoramento hidrometeorológico do Estado. Diferencia-se igualmente por rodar 
modelos tanto meteorológicos (WRF 15 km e 2,5 Km) como hidrológico (MGB_RSH) além de 
manter uma interlocução muito próxima à Defesa Civil através do Centro de Operações da Defesa 
Civil (CODEC).  

A equipe técnica emite boletins diários matutinos e vespertinos que abrangem as nove regiões 
ou Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CREPDECs), conforme ilustrado na  

Figura 1. Esse boletim, construído em conjunto com a Defesa Civil, evidencia a evolução da 
previsão de fenômenos hidrometeorológicos para as próximas 72 horas e reporta-se aos seguintes 
estados: observação, atenção e alerta. Todos os boletins produzidos são envidados para à Defesa Civil 
que, então, dependendo do estado de atenção ou alerta, desencadeia a comunicação com as regionais 
(CREPDECs) atingidas (GIACOMELLI et al.,2019). 

 
Figura 1 – Boletim Diário. 

 
Fonte: Sala de Situação-SEMA 

 
Quando a comunicação atinge o nível de alerta, tem início uma interação ainda maior entre a 

Sala de Situação e a Defesa Civil para avaliação de cenários e necessidade ou não de alerta à 
população em geral. Definida a condição de alerta, a Defesa Civil envia uma mensagem curta de texto 
(SMS) para todos os CEPs cadastrados dentro da Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa 
Civil (CREPDEC) afetada pelo evento previsto que poderá ser, por exemplo, chuvas intensas, rajadas 
de vento, granizo, descargas elétricas, mudanças bruscas de temperatura, alagamentos, enchentes e 
condições de elevação do nível dos rios, conforme ilustrado na  
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Figura 2. Nessa circunstância, a equipe da Sala de Situação já está monitorando em tempo real a 
evolução do fenômeno hidrometeorológico e abastecendo com informações atualizadas o Centro de 
Operações da Defesa Civil (CODEC). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mensagens SMS enviadas pela Defesa Civil Estadual. 

 
 

A Sala de Situação interage igualmente por meio de grupo de whatsapp do CODEC para passar 
informações resultantes do monitoramento hidrológico, como as condições gerais dos rios por bacia 
hidrológica e o nível dos cursos d’água em três condições (declínio, estável, elevação), podendo 
também gerar os níveis de observação, atenção e alerta para subsidiar a tomada de decisão da Defesa 
Civil. 

Outro aspecto importante é a articulação da Defesa Civil e da Sala de Situação com os meios 
de comunicação. A Defesa Civil atua por meio da sua própria assessoria de comunicação enquanto a 
Sala de Situação, por sua vez, realiza entrevistas, reportagens e subsidia profissionais da área de 
comunicação com informações técnicas precisas com a finalidade de esclarecer a comunidade em 
geral. Da mesma forma, disponibiliza uma grande quantidade de informações no seu portal 
(www.saladesituacao.gov.rs.br) além das redes sociais, com o objetivo específico de atuar junto à 
população. 
 

RESULTADOS 

A Sala de Situação do Rio Grande do Sul tem atuado ininterruptamente desde a sua criação em 
2016 num trabalho muito próximo ao Centro de Operações da Defesa Civil (CODEC), permitindo a 
padronização dos formatos, definição de periodicidade e adoção de uma linguagem mais adequados 
nos produtos gerados para atender as demandas da Defesa Civil Gaúcha.  

As informações geradas na forma de diferentes boletins hidrometeorólogicos, após chegarem 
ao CODEC, alimentam todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC) até alcançar 
as Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CREPDECs). Por outro lado, por meio do 
seu portal disponibiliza à sociedade todos os produtos gerados, inclusive relatórios técnicos 
detalhados sobre eventos extremos ocorridos e reportados previamente à Defesa Civil, fechando 
assim o ciclo entre a geração da informação, tomada de decisão e resposta à sociedade no intuito da 
prevenção frente aos desastres que possam atingir a população. 

Um aspecto que contribuiu para o êxito dessas operações, inclusive com acesso a um maior 
número de dados, foi o intercâmbio entre a Sala de Situação, 8º. Distrito de Meteorologia/Instituto 
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Nacional de Meteorologia (INMET), Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 
Naturais (CEMADEN), Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI/RS), 
Agência Nacional de Água (ANA), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Sistema Elétrico, 
permitindo a ampliação da rede de dados a fim de alimentar os modelos meteorológicos e hidrológicos 
utilizados pela Sala.  
 

CONCLUSÕES 

A criação da Sala de Situação introduziu um novo e importante ator ao Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC). Como principal agente gerador de informações a partir de  
recursos tecnológicos atualmente disponíveis (ferramentas computacionais, radares meteorológicos, 
produtos obtidos por satélites orbitais e dados captados em  estações hidrometeorológicas, entre 
outros), cumprindo seu papel de centro integrador de dados procedentes de variados órgãos públicos 
e formulador de cenários,  viabilizou o monitoramento em tempo real (nowcasting) dos eventos 
hidrometerológicos e garantiu um suporte mais eficiente e ágil para o processo de tomada de decisão 
pela Defesa Civil. 

Decisivo também tem sido o avanço na interação entre a Sala de Situação e demais órgãos e 
institutos públicos cujo diálogo otimizou e padronizou o emprego de um maior número de dados 
disponíveis para alimentar os modelos de previsão.  

A Sala de Situação do Rio Grande do Sul tornou-se um centro de referência para geração de 
informações e previsão de cenários confiáveis com o objetivo de subsidiar o enfrentamento das 
adversidades decorrentes dos fenômenos climáticos extremos no Estado. 
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