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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, nota-se um crescente interesse por abordagens mais participativas na 
esfera da Gestão de Riscos de Desastres (GRD). No tocante aos desastres relacionados à água, 
Londe et al. (2014) destacam os avanços organizacionais a fim de aprimorar a comunicação 
interinstitucional e popularizar o conhecimento acerca do monitoramento hidrológico junto à 
sociedade. Dessa forma, os princípios da governança policêntrica têm ganhado espaço, tendo em 
vista a adequação de tais princípios no apoio à chamada ciência cidadã. 

Cada dia mais, a ascensão de tecnologias acessíveis possibilita uma maior participação de 
novos atores no processo do monitoramento hidrológico. Nessa perspectiva, a ciência do cidadão 
fornece uma estrutura para a coleta de dados por meio da geração de conhecimento, capacitação 
institucional e apoio a políticas, em particular em bacias que enfrentam desafios múltiplos, fatores 
estressantes e escassez hídrica (Buytaert et al., 2016). 

De acordo com Paul et al. (2018), a grande disponibilidade de tecnologia da informação e 
comunicação, em especial o crescente número do telefone móveis e smartphones, em todos os 
segmentos da sociedade, permite uma maior facilidade na coleta de dados, assim como o acesso a 
informações ambientalmente relevantes. 

Para Silva et al (2015), a deficiência de dados hidrológicos é um fator que muitas vezes 
impede a realização do planejamento numa determinada área de estudo. Nessa perspectiva, faz-se 
importante destacar o contexto vivenciado na região do Semiárido Brasileiro, que necessita da 
freqüência contínua desse tipo de dado, a fim de impulsionar o desenvolvimento de projetos 
socioeconômicos, como abastecimento humano e atividades agropecuárias. 

Como consequência da deficiência de informações hidrológicas para a tomada de decisão 
nessa região, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) desenvolveu um projeto 
de monitoramento dos açudes para os Estados do semiárido brasileiro, de maneira a facilitar a 
obtenção de dados acerca da disponibilidade hídrica desta localidade. Por meio do Gerenciamento 
de Dados Hidrológicos (GDH), é possível automatizar a forma de transmissão do dado de cota lida 
pelo observador no açude (ANA, 2020).  
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Através do uso de smartphones, por meio de um aplicativo desenvolvido especificamente para 
o projeto, os dados hidrológicos são enviados via SMS. Para todas as estações de monitoramento é 
selecionado um observador, que envia diariamente à ANA, diretamente do local com latitude e 
longitude, a cota referente àquele dia. Este colaborador, por sua vez, é remunerado mensalmente 
pelo trabalho desenvolvido. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência do estado de 
Pernambuco no projeto GDH - desenvolvido mediante parceria entre a ANA e a Agência 
Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Objetiva-se ainda ressaltar a importância do referido 
projeto no contexto da GRD e da ciência cidadã. 

METODOLOGIA 

A presente metodologia fundamenta-se na apresentação e detalhamento do Projeto GDH 
desenvolvido pela ANA e APAC, no estado de Pernambuco, aplicada para o monitoramento de 
dados hidrológicos de açudes, seus afluentes e defluentes. Para isso serão descritos os componentes 
do projeto, a forma de envio e processamento de dados. 

● Estações de monitoramento: Inicialmente foram implantados novos lances de réguas nos 
açudes, por parte de uma empresa contratada pela ANA. Além disso, foram instalados RNs 
com referência ao nível do mar, bem como a cota de projeto de cada reservatório. Esses RNs 
são de suma importância para a manutenção das réguas e dos próprios RNs, pois é a partir 
deles que são reinstaladas réguas danificadas, feita a complementação do lance quando o 
açude seca, e instalação de um novo RN caso seja necessário futuramente. 

Figura 1 – Lance de régua de estação de monitoramento no sertão 

 
Fonte: APAC, 2020 

● Observadores: Foram selecionadas pessoas para realizar o envio diário das informações de 
cada reservatório e/ou estação de monitoramento. Posteriormente foi feita a distribuição dos 
smartphones e o treinamento de cada observador, para o envio das cotas de cada açude. Os 
observadores recebem uma quantia mensal pela prestação dos serviços, e são, em grande 
maioria, trabalhadores rurais com residência na região próxima ao respectivo açude 
monitorado.  

● Aplicativo: Paralelamente à implantação das estações, foi desenvolvido o sistema de 
transmissão de dados do GDH, que conta com um aplicativo para a transmissão de dados, 
via SMS.  
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Figura 2 – Aplicativo de envio de dados do GDH 

 
Fonte: APAC, 2020 

● Transmissão de dados: A transferência de dados se dá por meio do aplicativo, via SMS. O 
colaborador vai até a estação, digita e envia a informação que chega diretamente ao sistema 
da ANA. Vale salientar que, juntamente com o dado, é enviada também a localização de 
onde o observador se encontra, com latitude e longitudes específicas. Na ausência de sinal, 
as informações podem ser transmitidas em outro local, posteriormente ao deslocamento do 
observador.  

RESULTADOS 

A ANA é responsável pela implantação do projeto, porém a APAC fica com a incumbência da 
parte operacional, que significa: fiscalização dos serviços de instalação das estações; seleção e 
treinamento dos observadores; entrega, manutenção, e troca de celulares; acompanhamento do 
trabalho desenvolvido pelos observadores, assim como substituição dos mesmos quando necessário; 
manter contato com os observadores no caso do não envio dados; e manutenção das estações, 
quando necessário. A seguir está a distribuição dos pontos de monitoramento por região geográfica 
no Estado. 

Tabela 1 – Estações de monitoramento por região de Pernambuco 

REGIÃO ESTAÇÕES 

Sertão 43 

Agreste 30 

Zona da Mata 5 

Região Metropolitana 5 

Total 83 

Fonte: APAC, 2020 

No decorrer do processo de implantação do GDH alguns problemas foram surgindo, 
principalmente em relação à questão do treinamento dos observadores, porém com o passar do 
tempo à medida que o programa foi sendo executadas por parte dos envolvidos, as dúvidas e os 
erros foram sendo reparados e corrigidos.  

Um dos maiores obstáculos enfrentados pela APAC foi encontrar observadores capacitados e 
disponíveis, que não fossem trabalhadores rurais declarados, para não terem problemas futuros com 
aposentadoria. Outra dificuldade enfrentada é a de conseguir manter todos os mais de 80 pontos de 
monitoramento em funcionamento de forma efetiva, dado a manutenção periódica necessária para a 



 

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 4 

plena atividade do projeto, visto que as estações estão bem distribuídas pelo território do estado de 
Pernambuco, muitas em locais pouco povoados e de difícil acesso. 

CONCLUSÕES 

A participação social no processo de monitoramento hidrológico por meio do GDH traz 
consigo a geração de conhecimentos por parte dos atores envolvidos. A facilidade na coleta de 
dados em locais de difícil acesso, por meio do uso de tecnologias, trouxe uma facilidade na 
aquisição de informações que antes eram obtidas com uma menor frequência. 

O projeto GDH faz parte monitoramento dos açudes e prevenção de eventos hidrológicos 
críticos (cheias e estiagens) realizado pela ANA em parceria com os estados na região Nordeste. O 
monitoramento de reservatórios feito por meio desse projeto é muito importante, pois coloca à 
disposição da sociedade informações através da Rede hidrometeorológica Nacional (HIDROWEB) 
da ANA, podendo ser acessado a qualquer momento por qualquer cidadão. No caso de Pernambuco, 
os dados também são disponibilizados pela APAC em boletins diários contendo a situação dos 
açudes do Estado. 

Diante do exposto, o presente trabalho apresentou a experiência do estado de Pernambuco no 
projeto GDH, sendo destacada a importância do referido projeto no contexto da GRD e da ciência 
cidadã. O conhecimento adquirido por parte dos observadores, técnicos e de toda equipe envolvida 
beneficia diretamente a sociedade, à medida que contribui para aprimorar o processo de 
monitoramento hidrológico do estado, diminuindo, dessa forma, os riscos de desastres hidrológicos 
através da popularização da ciência. 
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