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RESUMO – Os avanços urbanos e o aumento da população, consequentemente ocasionou a 

demanda pelo uso da água, com isso, muitas regiões e principalmente as semiáridas. O Instituto de 

Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN juntamente com a Agência Nacional de Águas 

(ANA), instalam plataformas de monitoramento em rios e reservatórios do semiárido, totalizando 

12 plataformas formando a rede hidrometeorológica, são plataformas compostas por conjuntos de 

sensores, um transmissor de dados e antena de transmissão, chamada de PCD – Plataformas de 

Coletas de Dados. A pesquisa tem como objetivo geral expor a rede de monitoramento 

hidrometeorológico do RN. Tendo como objetivos específicos apresentar sua importância para a 

gestão dos recursos hídricos. O monitoramento dos recursos hídricos fundamental para que possa a 

se tornar eficiente com as plataformas de coletas de dados, é fundamental que a operacionalização 

dos equipamentos instalados nos reservatórios sejam assegurados. Deve-se haver uma atenção 

maior sobre o gerenciamento integrado na gestão dos recursos hídricos, em que o monitoramento 

informatizado, seja capaz de fornecer subsídios para os órgão gestores. 

 

ABSTRACT – The urban advances and the increase of the population, consequently caused the 

demand for the use of the water, with that, many regions and mainly the semi-arid ones. The Water 

Management Institute of Rio Grande do Norte - IGARN together with the National Water Agency 

(ANA), install monitoring platforms in rivers and reservoirs of the semi-arid region, totaling 12 

platforms forming the hydrometeorological network, are platforms composed of sets of sensors , a 

data transmitter and transmit antenna, called PCD - Data Collection Platforms. The research has as 

general objective to expose the hydrometeorological monitoring network of the RN. Its specific 

objectives are to present its importance for the management of water resources. The fundamental 
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monitoring of water resources so that it can become efficient with the data collection platforms, it is 

fundamental that the operation of the equipment installed in the reservoirs is assured. Greater 

attention should be given to integrated management in water resources management, where 

computerized monitoring is capable of providing subsidies to management bodies. 

 

Palavras-Chave – Gestão de Recursos Hídricos, Monitoramento, Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços urbanos e o aumento da população, consequentemente ocasionou a demanda pelo 

uso da água, com isso, muitas regiões e principalmente as semiáridas sofrem com a diminuição 

desse recurso natural fundamental para a vida. 

No Rio Grande do Norte em sua região semiárida existe uma diminuição dos níveis de água 

dos reservatórios decorrente de anos de estiagem, neste sentido surge à necessidade de um 

acompanhamento mais rápido e eficiente de monitoramento quantitativo dos reservatórios 

monitorados. 

O Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN juntamente com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), instalam plataformas de monitoramento em rios e reservatórios do 

semiárido, totalizando 12 plataformas formando a rede hidrometeorológica, são plataformas 

compostas por conjuntos de sensores, um transmissor de dados e antena de transmissão, chamada de 

PCD – Plataformas de Coletas de Dados, transmitindo dados através de transmissões via satélite 

GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite). As plataformas instaladas nas duas 

principais bacias transmitem parâmetros físicos como pressão (transformado em cota do nível do 

reservatório) e temperatura da água e quantidade de chuva em milímetros (mm). 

Para tanto, a pesquisa tem como objetivo geral expor a rede de monitoramento 

hidrometeorológico do RN. Tendo como objetivos específicos apresentar sua importância para a 

gestão dos recursos hídricos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A delimitação atual do Semiárido brasileiro ocorreu no ano de 2005, e abrange cerca de 1.135 

municípios inseridos nos estados nordestinos (exceto o Maranhão), e inclui os do extremo norte e 

nordeste do estado de Minas Gerais. A região politicamente delimitada é classificada como 
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Semiárido, mas não se refere necessária e restritamente aos locais de clima semiárido. A extensa 

região representa aproximadamente 11,5% da área do território nacional (MEDEIROS et al., 2012). 

Desde muito tempo, a utilização da água não era planejada, uma visão em que este recurso 

natural era um bem renovável, abundante e inesgotável. Com a crescente necessidade de água 

potável, para o abastecimento humano, considerando o uso de forma mais digna, e de água de boa 

qualidade para o desenvolvimento econômico, constituiu um problema de dimensões ambientais, 

socioculturais e de políticas de gestão pública. Para tanto, considera-se, deste modo, os recursos 

hídricos como recurso de caráter estratégico (CAVALCANTE, 2006). 

A Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil deu-se, inicialmente, com o Decreto Federal nº 

24.643, de 10 de julho de 1934, conhecido como Código das Águas, o qual considera as águas 

como recursos naturais renováveis. Com isso, observa-se que na época, os recursos hídricos eram 

utilizados de forma abundante para proporcionar o desenvolvimento industrial e agrícola do país, 

incentivando, especialmente, a produção de energia elétrica. 

Para estabelecer as bases para um sistema de convivência como o semiárido nordestino, 

procurou-se estabelecer uma serie de ações para com relação aos aspectos legais dos recursos 

hídricos. Houve evolução neste aspecto, a partir da aprovação do Código de Águas, reafirmado com 

a Lei das Águas. Anteriormente, o Código não poderia ser aplicado na sua totalidade, pois muitas 

de suas disposições não tinham sido regulamentadas (FUNCEME, 2002). 

Assim, a Lei das Águas, nº 9.433/97, elege a Bacia Hidrográfica como unidade territorial 

fundamental para a implementação da política nacional de recursos hídricos e para a atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

O Gerenciamento de Bacia Hidrográfica (GBH) é instrumento que orienta o poder público e a 

sociedade, no longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos ambientais - naturais, 

econômicos, de forma a promover o desenvolvimento sustentável (LANNA, 1995). 

European Communities (2003) enfatizam que o primeiro passo deve ser a definição 

apropriada dos objetivos do monitoramento, providenciando respostas às perguntas: “por que e 

onde monitorar?”, e “que informações se espera do monitoramento da água?”.  

Para isso, os estudos hidrológicos têm como principal objetivo subsidiar projetos que 

envolvem recursos hídricos com enfoque em seu uso, no planejamento, no manejo, na proteção e na 

defesa destes, conforme afirma, Santos (2001). 
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A política dos recursos hídricos adotada em âmbito nacional e estadual estabelece como base 

de planejamento, para esse recurso, a bacia hidrográfica. Embora se tente incorporar a bacia 

hidrográfica, tendo como ponto de partida a água para a gestão integral do ambiente, o que 

prevalece é apenas a gestão do recurso água (CAVALCANTE; SILVA, 2016).  

O Brasil dispõe de uma rede hidrometeorológica com aproximadamente 11.000 estações 

hidrométricas, administradas por organismos federais, setoriais, estaduais e particulares, dentre as 

quais 4.200 representam a rede básica nacional - Redes Hidrometeorológicas - em operação, de 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas - ANA, constituída com o objetivo de avaliar a 

disponibilidade hídrica e conhecer o regime hidrológico das oito bacias hidrográficas brasileiras e 

sub-bacias constituintes (CPRM, 2018). 

Os sistemas de coleta de dados meteorológicos evoluíram consideravelmente no sentido de 

proporcionar o máximo de informação ambiental, que consiste em medicas de parâmetros físicos, 

químicos ou biológicos da superfície terrestre, atmosfera, espaço e oceanos. Em virtude disto, 

estabeleceu-se, a nível operacional, um sistema mundial de observação por satélites, que inclui 

satélites de órbita baixa (serie TIROS-N/NOAA, helios-sincronos) e geoestacionários (séries 

SMS/GOES e METEOSAT), os quais, além de imagens de cobertura de nuvens, retransmitem 

dados ambientais coletados pelas chamada Plataformas de Coleta de Dados (PCD) (ALONSO, 

2011).  

A ANA define a Plataforma de Coletas de Dados – PCD como: um conjunto de 

equipamentos, composto no mínimo, pelos seguintes equipamentos: 

1 (um) sensor de chuva;  

1 (um) sensor de nível da água;  

1 (um) sensor de pressão barométrica (no caso de se optar por utilizar um 

transdutor de pressão absoluta como sensor de nível d’água);  

1 (um) sistema de alimentação por captação de energia solar;  

1(um) regulador de carga da bateria;  

1 (um) sistema de transmissão de dados por satélite ou celular (GPRS); e  

1 (um) datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos 

(ANA, 2011). 

 

Quanto às transmissões dos dados, existe um de comunicação que é composto pelo modem e 

pela antena. A transmissão dos dados armazenados no datalogger pode ser feita via tecnologia de 

comunicação GPRS (General Packet Radio Services) ou via satélite (BRASIL, 2007). 
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Alonso (2011) ressalta que atualmente os sistemas de coleta de dados por satélites estão sendo 

amplamente usados em todo o mundo. São sistemas bastante confiáveis e relativamente baratos, que 

permitem que os usuários obtenham dados de locais remotos em tempo quase real. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o referido estudo, de acordo com Gil (2007) a pesquisa quanto a sua finalidade, 

classifica-se como exploratória tendo em vista que será realizado um levantamento bibliográfico e 

estudo de campo e de natureza quali-quantitativa. 

Os dados de campo foram obtidos através de cronograma de trabalho executada por técnicos 

do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. A área de estudo compreende nas duas 

principais bacias hidrográficas da região semiárida do estado, as bacias Rio Piranhas-Açu e Rio 

Apodi-Mossoró, agrupando-se nos principais reservatórios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Atualmente o Rio Grande do Norte através do Instituto de Gestão das Águas, monitora um 

total de 20 reservatórios na Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró e 18 reservatórios na Bacia 

Piranhas-Açu. A rede hidrometeorológica possui plataformas instaladas em rios de ambas bacias, 

capazes de realizar o monitoramento e emissão de alertas em casos de cheias nos níveis dos rios. 

As duas principais bacias hidrográficas monitoradas através das plataformas de coleta de 

dados consistem em: Rio Piranhas-Açu com os reservatório Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 

e trechos do rio em Jardim de Piranhas, Jucurutu, Diba (perímetro irrigado do Baixo Açu), Alto do 

Rodrigues e na Bacia do Rio Apodi-Mossoró com os reservatório Barragem Santa Cruz do Apodi, e 

nos trechos de rios em Governador Dix-Sept Rosado, Pau dos Ferros, Felipe Guerra (estação Pedra 

de Abelha). 

As plataformas instaladas nas duas bacias citadas transmitem parâmetros físicos como 

pressão (transformado em cota do nível do reservatório) e temperatura da água e quantidade de 

chuva em milímetros (mm). Essas informações são transmitido em tempo real e convertido em 

dados quantitativos sobre a capacidade hídrica do reservatório. A calibração dos dados é realizada 

referente ao CAV (cota, área, volume) correspondente a cada reservatório. Além das PCDs 
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instaladas para monitorar o nível, réguas linimétricas também são instaladas, que Melchior (2006) 

descreve como uma escala graduada esmaltada, que é fixada verticalmente na maioria das vezes em 

colunas de madeira ou metálicas, ou mesmo pintada sobre uma superfície vertical, sendo utilizada 

para medir o nível d'água em lagos, rios e reservatórios. 

As informações de chuva e níveis são disponibilizadas no site da telemetria da ANA 

(http://gestorpcd.ana.gov.br/Mapa.aspx) com as coordenadas geográficas e informações sobre cada 

plataforma.  

Quanto ao critério de onde seriam instaladas as plataformas, o IGARN juntamente com a 

ANA, concluíram que a rede hidrometeorológica do RN estaria concentrada nos reservatórios acima 

de 5 milhões de metros cúbicos (m³) monitorados periodicamente pelo IGARN e estações 

estratégicas em rios, destacadas no mapa de localização das plataformas, Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Mapa de Localização das Plataformas de Coleta de Dados Hidrológicos 

no RN. 

  

A partir da distribuição das plataformas nos principais reservatórios e rios do semiárido, 

temos importantes informações em tempo real de monitoramento quantitativo, fundamentais para o 

planejamento e gerenciamento integrado das bacias hidrográficas, proporcionando uma visão ampla 

dos dados coletados. 
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A rede hidrometeorológica implantada vem proporcionando importante melhoria na 

aquisição de dados quantitativos, o que possibilita o conhecimento e avaliação em curto tempo da 

atual situação dos principais reservatórios no semiárido potiguar, nessa região a gestão dos recursos 

hídricos torna-se necessária, devido a escassez das reservas naturais de água e, sobretudo, a 

irregularidade de períodos chuvosos, que tendem a aumentar os conflitos pelo uso. 

O monitoramento dos recursos hídricos é fundamental para que possa a se tornar eficiente 

com as plataformas de coletas de dados, é importante que a operacionalização dos equipamentos 

instalados nos reservatórios seja assegurada, garantindo a integridade das informações apresentadas 

diariamente. Para isso, manter um cronograma de vistorias e manutenções técnicas necessárias 

(FIGURA 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Manutenção técnica na PCD na Barragem Santa Cruz do Apodi-RN.  

 

Quando o reservatório atinge uma cota muito baixa que impossibilita a leitura através da 

PCD, o instituto destina a campo um topografo responsável pela leitura topográfica do nível da água 

do reservatório e as réguas linimétricas instadas podem dar a informação in loco.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rede hidrometeorológica implantada vem proporcionando importante melhoria na aquisição 

de dados quantitativos, o que possibilita o conhecimento e avaliação em curto tempo da atual 

situação dos principais reservatórios no semiárido potiguar, nessa região a gestão dos recursos 

hídricos torna-se necessária, devido à escassez das reservas naturais de água e, sobretudo, a 

irregularidade de períodos chuvosos, que tendem a aumentar os conflitos pelo uso. 

A pesquisa reafirma que deve-se haver uma atenção maior sobre o gerenciamento integrado 

na gestão dos recursos hídricos, em que o monitoramento informatizado, seja capaz de fornecer 

subsídios para os órgão gestores. 
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