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Resumo 

Por meio do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, que visa à superação de desafios comuns e 

promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos no Brasil, sobretudo em bacias 

compartilhadas, o monitoramento hidrometeorológico vem ganhando força e se consolidando em 

todo território nacional.  Para tanto, formou-se em todo país uma rede de monitoramento quali-

quantitativo básico para estudos hidrológicos e eventos críticos com viés no aperfeiçoamento da rede 

hidrometeorológica para atender à necessidade de gestão em sub-bacias ou seções críticas e para 

atender à necessidade de gestão em cada ente federado no país. Junto a essa demanda foram criados 

nos estados as chamadas “Salas de Situação” cujos esforços se convergem em três importantes 

pilares: na previsão e alertas de eventos hidrológicos críticos aos municípios vulneráveis a 

inundações; na manutenção corretiva das estações de coleta, armazenamento e envio dos dados; e, na 

sinergia entre as secretarias de Meio Ambiente dos estados, as defesas civis estaduais e municipais e 

a própria Agência Nacional de Águas. Logo, o presente trabalho objetivou mostrar a importância das 

manutenções corretivas e preventivas nas estações de coleta, armazenamento e envio de dados via 

satélite e seus impactos positivos no monitoramento dos recursos hídricos no Maranhão. 

Palavras-Chave: Sala de Situação, Prógestão, Monitoramento hidrometeorológico. 

The Importance of Corrective and Preventive Maintenance in the Network Data 

Collection Platforms of National Hydrometeorological Monitoring with 

Emphasis in the state of Maranhão. 

Abstract 

Through the Program of the National Pact for Water Management – Prógestão, which aims to 

overcoming mutual challenges and promotion of multiple use and sustainable water resources in 

Brazil, especially in shared watersheds, the hydrometeorological monitoring has been gaining 

strength and consolidating nationwide. Therefore, it formed throughout the country a network of basic 

qualitative and quantitative monitoring for hydrological studies and critical events with bias in 

improving hydrometeorological network to meet the needs of management in sub-watersheds or 

critical sections and to meet the needs of management in each federal state in this Country. Along 

this demand have been created in the states so-called "Situation Room" whose efforts converge on 

three important pillars: in forecasting and warnings of critical hydrological events to vulnerable cities 

to flooding; the corrective maintenance of the collection stations, storing and sending data; and, the 

synergy between the departments of Environment states, state and municipal civil defense and own 
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National Water Agency. So this study aimed to show the importance of preventive and corrective 

maintenance in data collection stations, satellite storage and transmitting data and its positive impact 

on the monitoring of water resources in Maranhão. 

Keywords: Situation Room, Prógestão, hydrometeorological monitoring. 

 

Introdução 

O Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Prógestão, é um programa incentivado pela União 

e que traduz, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA) e das secretarias de meio ambiente dos 

estados federativos do Brasil, a construção de compromissos entre os entes federados e governo 

federal, visando à superação de desafios comuns e à promoção do uso múltiplo e sustentável dos 

recursos hídricos no Brasil, sobretudo em bacias compartilhadas. O Prógestão é um programa oriundo 

das metas e esforços da União, que com o advento da Lei 9.433 de 1997, Política Nacional de 

Recursos hídricos (PNRH), ganhou força e tem como objetivos a promoção da efetiva articulação 

entre os processos de gestão das águas e de regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional 

e estadual; e, fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas, integrado, descentralizado e 

participativo. 

Para tanto, formou-se em todo país uma rede de monitoramento quali-quantitativo básico para 

estudos hidrológicos e eventos críticos com viés no aperfeiçoamento da rede hidrometeorológica para 

atender à necessidade de gestão em sub-bacias ou seções críticas e o aperfeiçoamento da rede para 

atender à necessidade de gestão em cada ente federado no País. Junto a essa demanda foram criados 

nos estados as chamadas “Salas de Situação” cujos esforços se convergem em três importantes pilares 

que são (i) o monitoramento, a previsão e os alertas de eventos hidrológicos críticos aos municípios 

vulneráveis a inundações; (ii) a manutenção corretiva das estações de coleta, armazenamento e envio 

dos dados via satélite; e, (iii) a sinergia entre as secretarias de Meio Ambiente dos estados, as defesas 

civis estaduais e municipais e a própria Agência Nacional de águas (ANA). Partindo do princípio 

básico do monitoramento hídrico que é a coleta histórica e o registro dos dados com qualidade e 

quantidade para se realizar uma boa gestão dos recursos hídricos, o presente trabalho teve como 

objetivo mostrar a importância das manutenções corretivas e preventivas nas plataformas de coleta, 

armazenamento e envio telemétrico de dados via satélite geoestacionário (GOES) denominadas PCDs 

e que estão instaladas no Estado de Maranhão. Essas PCDs monitoram atualmente três bacias 

importantes no estado: a bacia do Rio Mearim, a bacia do Rio Munim e a bacia do Rio Itapecuru. O 

estado do Maranhão foi um dos últimos estados do país a se unir aos esforços do Prógestão devido a 

entraves políticos, setoriais e de infraestrutura. Entretanto, foi realizado um Acordo de Cooperação 

Técnica em 2012 (ACT 016/2012) 6 entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (SEMA-MA) e a ANA para tratar dos recursos hídricos do Estado e que compõe, dentre 

outros, programas de qualidade de água, cadastramento de usuários e monitoramento de eventos 

hidrológicos críticos. Atualmente, o Maranhão é um dos estados que conta com uma equipe 

especializada na Sala de Situação da SEMA-MA e tem agido de forma efetiva tanto nas manutenções, 

quanto no monitoramento e produtos relacionados ao suporte aos eventos hidrológicos críticos em 

todo estado. 

                                                             
6 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=2&pagina=56&data=06/06/2014&captchafield=firi 
stAccess 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=2&pagina=56&data=06/06/2014&captchafield=firi


XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

O Acordo de Cooperação Técnica entre a ANA e a SEMA 

O Acordo de Cooperação Técnica nº 016/2012 entre a SEMA-MA e a ANA, tem por objetivo 

a colaboração entre as partes, visando o desenvolvimento de ações conjuntas referentes à integração 

e modernização das redes hidrometeorológicas situadas no Estado do Maranhão, sob responsabilidade 

dos partícipes, por meio de coleta, processamento e disponibilização de dados e informações sobre 

recursos hídricos, intercâmbio de dados e informações técnico-científicas e capacitação, em especial, 

objetivando apoiar a implantação de sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos no Estado 

do Maranhão. Dentre os objetivos desse acordo, conforme a cláusula segunda do ACT 016/2012, são: 

I - O fortalecimento do órgão gestor de meio ambiente e recursos hídricos estadual; 

II – A integração e modernização das redes hidrometeorológicas situadas no Estado;  

III – O intercâmbio de dados e informações sobre recursos hídricos; 

IV – A implantação de sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos; e, 

V – A interação entre especialistas e organização conjunta de eventos de capacitação. 

O Quadro 1 elenca as responsabilidades das partes ANA e SEMA-MA, segundo a cláusula 

quarta do mesmo acordo e itens I e II, respectivamente. 

 
Quadro 1 – Responsabilidade dos partícipes do Acordo de Cooperação Técnica 016 de 2012 

Responsabilidades da ANA (Item I) Responsabilidades da SEMA-MA (Item II) 

a) promover e participar da conjunção de 

interesses da ANA e da SEMA-MA no que tange à 

integração e modernização das redes hidrometeorológica, 

sob responsabilidade das instituições envolvidas, situadas 

no Estado do Maranhão; 

b) promover e participar do intercâmbio de dados 

e informações hidrometeorológicas, visando à integração 

das bases de dados da ANA e da SEMA, em formato 

compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos – SNIRH; 

c) promover e participar de atividades visando à 

capacitação na operação e manutenção de redes de 

monitoramento hidrometeorológica, bem como nas 

atividades de processamento e difusão de dados e 

informações hidrometeorológicas; 

d) promover e participar na implantação de 

sistema de alerta de previsão de eventos hidrológicos 

críticos por meio da modernização de pontos de 

monitoramento e instalação de sala de situação; e, 

e) destinar e permitir o uso de equipamentos da 

ANA para a operação, manutenção, expansão e 

modernização das redes hidrometeorológica situadas no 

Estado, mediante a celebração de termo de permissão de 

uso de bem público. 

 

a) participar da conjunção de interesses da ANA 

e da SEMA, no que tange à integração e modernização das 

redes hidrometeorológica, sob responsabilidade das 

instituições envolvidas, situadas no Estado do Maranhão; 

b) participar do intercâmbio de dados e 

informações hidrometeorológicas, visando à integração 

das bases de dados da ANA e da SEMA-MA, em formato 

compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos – SNIRH; 

c) apoiar e participar de atividades visando à 

capacitação na operação e manutenção de redes de 

monitoramento hidrometeorológica;  

d) identificar e informar à ANA, em tempo 

adequado, as necessidades de capacitação para seu quadro 

de pessoal no que tange à ação de monitoramento 

hidrometeorológico e sistemas de previsão de eventos 

hidrológico críticos; 

e) estruturar e manter equipes de campo e 

escritório para atuação na operação e manutenção de redes 

de monitoramento hidrometeorológica, inclusive para 

executar as manutenções corretivas das estações ligadas 

ao sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos; 

f) estruturar e manter equipes de escritório para 

operação de sistema de previsão de eventos hidrológico 

críticos, bem como destinar local e estrutura apropriada 

para instalação da sala de situação; e, 

g) responsabilizar-se pela guarda, uso e 

conservação dos equipamentos destinados e permitidos 

pela ANA, mediante a celebração de instrumento 

específico, termo de permissão de uso de bem público, 

bem como garantir a manutenção, conservação e 

segurança dos equipamentos encaminhados. 
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As Plataformas de Coleta de Dados Telemétricas do Estado do Maranhão 

As plataformas telemétricas de coleta de dados são estações que medem a lâmina precipitada e 

o nível de água dos rios onde estão instaladas e têm a capacidade de enviar os dados medidos e 

armazenados via satélite. São sistemas que realizam a coleta, o armazenamento e o envio dos dados 

via satélite para a ANA a cada 15 minutos. No Maranhão existem cerca de 24 PCDs instaladas, as 

quais todas são da ANA, porém, a responsabilidade de manutenção corretiva e preventiva das 

estações estão divididas entre SEMA-MA com 12 PCDs e outras 12 sob responsabilidade técnica de 

manutenção pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Aquelas que estão sob responsabilidade 

técnica da SEMA-MA estão listadas no Quadro 2 com seus respectivos códigos, rios nos quais estão 

instaladas, o município onde se encontram, a localização geográfica de cada uma delas e o tipo de 

trasmissão. 

Quadro 2 – PCDs sob responsabilidade técnica de manutenção preventiva e corretiva da SEMA-MA 
Ordem Código Estação Rio Município Latitude Longitude Tranmissão 

1 33770000 Iguará Iguará Vargem Grande 3° 33' 10" 43° 52' 25" Goes  

2 33760000 
São 

Benedito 
Preto 

São Benedito do 

Rio Preto 
3° 20' 5" 43° 31' 30" Goes 

3 33730000 Munim Munim  Vargem Grande 3° 34' 44.4" 43° 42' 20" Goes 

4 33661000 Piritoró II Peritoró Pirapemas 3° 42' 32" 44° 17' 13"  Goes 

5 33290000 Bacabal Mearim Bacabal 4° 13' 9" 44° 45' 55" Goes 

6 33380000 
Aratoí 

Grande 
Grajaú Bela Vista 3° 46'  10" 45° 13' 4" Goes 

7 33281000 Pedreiras II Mearim Pedreiras 4° 34' 12" 44° 36' 18" Goes  

8 33273000 Joselândia Flores Joselândia 4° 55' 33" 44° 37' 5" Goes  

9 33260000 
Santa 

Vitória 
Mearim Esperantinópolis 5° 6' 7" 44° 57' 42" Goes  

10 33320000 Grajaú II Grajaú Grajaú 5° 49’ 24’’ 46° 8’ 27’’ Goes 

11 33550000 Caxias Itapecuru Caxias 4° 51’ 54’’ 43° 22’ 5’’ Goes 

12 33590000 Codó Itapecuru Codó 4° 27’ 16’’ 43° 52’ 46’’ Goes 

 

As PCDs são equipamentos complexos que foram 

adquiridos pela ANA na Empresa HOBECO e enviados a 

SEMA-MA e 12 delas instaladas no estado pela própria SEMA-

MA e divididas da seguinte forma: 3 na bacia do rio Itapecuru, 

6 na bacia do Rio Mearim e 3 na bacia do Rio Munim, de acordo 

com a Figura 1, e seguindo a listagem de vulnerabilidades à 

inundação da ANA.  Essa estação tem diversos equipamentos 

inclusos, cujo conjunto dos mesmos é denominado por MAWS-

55M na versão radar e sensor de pressão com transmissão 

"Geostationary Satellite Server" (GOES). A MAWS consiste, 

basicamente, de um sistema de coleta contínua e automática de 

dados meteorológicos com possibilidade de utilização em um 

ou mais pontos distantes entre si, com armazenamento e 

transmissão ininterruptos desses dados para um ou mais 

usuários. A estação MAWS da marca Vaisala pode ser aplicada 

em pesquisa e educação, defesa civil, estudos de impacto 

ambiental, gerenciamento de dejetos, agrometeorologia e meio 

ambiente, entre outros (ANA, 2011). Trata-se de um sistema de 

alta confiabilidade e baixo custo de manutenção. A MAWS é 

Figura 1 – Mapa de localização das 

PCD   e bacias monitoradas  
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fácil de instalar e manter. Todas as conexões são feitas usando conectores de simples encaixe e os 

sensores são equipados com cabos pré-formatados. Todos os conectores e cabos podem ter proteção 

extra com proteção metálica. Os cabos da antena e do painel solar são fixados com braçadeiras 

resistentes e à prova de intempéries, espaçadas de forma a garantir que os cabos não balancem sob a 

ação do vento. Todos os módulos opcionais como regulador de bateria e módulo de alimentação em 

corrente contínua, são facilmente montados em trilho de encaixe dentro da caixa da estação. As 

Plataformas de Coleta de Dados - PCDs são compostas por, no mínimo: 1 sensor de chuva; 1 sensor 

de nível da água; 1 sensor de pressão barométrica (no caso de se optar por utilizar um transdutor de 

pressão absoluta como sensor de nível de água); 1 sistema de alimentação por captação de energia 

solar; 1 regulador de carga da bateria; 1 sistema de transmissão de dados por satélite ou celular 

(GPRS); 1 datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos; 1 caixa de 

acondicionamento; 1  suporte para instalação da caixa de acondicionamento, do painel solar e da 

antena de transmissão; 1  suporte para instalação do sensor de chuva; solução de aterramento; e,  

baterias, cabos e conectores para todos os componentes. 

Importância da Área de Monitoramento e Estudos da Sala de Situação 

O Maranhão situa-se no oeste da região Nordeste, tendo como limites o Oceano Atlântico a 

norte, o Piauí a leste, Tocantins ao sul e sudoeste e o Pará a oeste. É o único estado da região Nordeste 

com parte de sua área coberta pela floresta Amazônica, apresentando importantes áreas de proteção 

ambiental, tais como os reconhecidos Sítios Ramsar na baixada maranhense e os Lençóis 

Maranhenses (MMA, 2010). Em 1997, o centro histórico na capital São Luís foi declarado patrimônio 

histórico da humanidade pela Unesco (UNESCO, 1997). A economia do Maranhão se baseia na 

indústria (transformação de alumínio), no extrativismo mineral e florestal, na agricultura (soja, 

mandioca, arroz, milho) e na pecuária e possui o 2º maior litoral brasileiro, superado apenas pela 

Bahia.  (IBGE, 2010). Destacam-se também o turismo (ecológico, cultural, religioso) e uma mescla 

de ecossistemas composta pelos biomas Amazônico, Cerrado, Mata atlântica e Caatinga 

(EMBRAPA, 2006).  

Segundo a Agência Nacional de Águas (2012), em relação as inundações ribeirinhas urbanas o 

Estado do Maranhão possui identificados 916 trechos inundáveis em 140 cursos de água em 174 dos 

217 municípios. Do total, 171 (19%) foram considerados de alta vulnerabilidade a inundações 

graduais; 515 (56%), de média; e 230 (25%), de baixa. Em praticamente toda a extensão do rio 

Parnaíba foram apontados trechos inundáveis, grande parte com média vulnerabilidade (375 de 467 

trechos). Além disso, no rio Tocantins formam identificados 48 trechos altamente vulneráveis, oito 

de média e um 1 de baixa vulnerabilidade (ANA, 2012).  

Produtos do Monitoramento realizado no Maranhão pela Sala de Situação da SEMA-MA 

Segundo a ANA (2013), as chuvas intensas são as causas das cheias e as cheias são causas de 

grandes prejuízos quando os rios transbordam e inundam casas, ruas, estradas, escolas, podendo 

destruir plantações, edifícios, pontes etc. e interrompendo o tráfego. As cheias também podem trazer 

sérios prejuízos à saúde pública ao disseminar doenças de veiculação hídrica. Entretanto, nos anos de 

2013 e 2014 as precipitações foram inferiores às médias históricas em várias regiões do País, 

especialmente em parte da região Sul e em quase a totalidade do Nordeste brasileiro. O padrão 

extremamente seco no Nordeste brasileiro foi verificado em todos os estados da região, nos quais os 

desvios negativos abrangeram a totalidade dos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e grande 

parcela dos estados da Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Estima-se que a seca 

ocorrida na região Nordeste em 2012 seja a pior dos últimos 30 anos, repercutindo em eventos críticos 
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de seca em vários municípios dos estados da região (ANA, 2013). Para se ter uma melhor ideia dos 

eventos críticos no Estado do Maranhão a Sala de Situação produz diversos produtos em formas de 

mapas e cartas, relatórios e tabelas que têm por objetivo identificar áreas de culminação de secas e 

cheias no território.  

As cartas de pluviosidade são representações 

regionalizadas das alturas precipitadas no estado, ou 

seja, as cores e regiões de mesma cor tem mesmo 

valor de precipitação mensal ou anual de acordo com 

os dados registrados nas estações pluviométricas 

espalhadas por todo estado do Maranhão. Essas 

Cartas foram produzidas por meio de software de 

processamento de dados espaciais em meio digital 

georreferenciados em que se utilizou de métodos 

consolidados na literatura como polígonos de 

Thiessen e Método do Inverso do Quadrado da 

Distância para todos os meses do ano de 2014 e 

também para o total anual precipitado. Pôde-se 

perceber que os meses mais chuvosos foram 

fevereiro e março, enquanto os meses mais secos 

foram junho e agosto. É fácil perceber também que 

na carta de pluviosidade anual, Figura 2, o centro do Maranhão foi o local onde teve a menor média 

de altura precipitada e no noroeste do estado foi registrado a maior lâmina precipitada anual. 

A precipitação medida em um único posto pode se aproximar da precipitação média sobre uma 

bacia dependendo de vários fatores. Quanto mais próximo for o posto do centro da bacia, menor a 

área bacia e mais suave a topografia, mais representativa será a medida pontual da chuva. Espera-se 

também que a altura de chuva média calculada em períodos longos, como um mês ou um ano, em um 

único posto, seja mais representativa a altura média de chuva calculada para um evento de um dia. 

Então nas situações em que se manipulam eventos isolados, como em drenagem urbana por exemplo, 

a área da bacia é um fator importante a ser considerado. Estes aspectos são também importantes ao 

se definir os pontos de instalação de pluviômetros em uma bacia. Para o balanço hídrico, a 

precipitação é a única forma de entrada de água em uma bacia hidrográfica. Assim sendo, ela fornece 

subsídios para a quantificação do abastecimento de água, irrigação, controle de inundações, erosão 

do solo, etc., e é fundamental para o adequado dimensionamento de obras hidráulicas, entre outros 

(Tassi e Collischonn, 2008). 

Além dos produtos de escritório produzidos pela Sala de Situação da SEMA-MA faz-se 

periodicamente as manutenções corretivas e preventivas das PCDs que são de extrema importância 

para a correta alimentação do banco de dados hidrológico do Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos – SNIRH, cujos dados são disponibilizados na página do Sistema de Informações 

Hidrológicas - HidroWeb7 e também na área denominada “Gestor PCD”8 da Agência. Na Figura 3, 

são mostrados os dados disponibilizados na HidroWeb para a Estação 33290000 denominada 

Bacabal, que monitora o Rio Mearim no município de Bacabal – MA e que, de acordo com a ANA 

(2012), tem alta vulnerabilidade a inundações. Pode-se perceber que a manutenção corretiva foi 

essencial para o registro das chuvas na bacia. Na Figura 3, tem-se o gráfico de chuvas de 01 de janeiro 

                                                             
7 http://hidroweb.ana.gov.br/ 
8 http://gestorpcd.ana.gov.br/ 

Figura 2 – Carta de pluviosidade anual do Maranhão  
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de 2014 até dia 12 de junho de 2015 e pode-se observar muito bem a importância da manutenção nas 

PCDs, porquanto que no círculo vermelho representado pelo número 1, o registro das chuvas está 

subestimados em relação ao total precipitado e isso ocorreu devido ao entupimento do bico do 

pluviógrafo (Figura 4-a). Já no círculo verde, representado pelo número 2, vê-se claramente que o 

registro das chuvas retornou ao normal depois da campanha de campo de março pela Sala de Situação. 

Essas situações são muito comuns, porém não recomendadas, e acontecem geralmente quando não se 

realizam as manutenções periódicas nas PCDs, causando grandes prejuízos aos monitoramentos e 

registros nacionais de dados hidrometeorológicos.   

 
Figura 3 – Hidrograma medido na seção transversal do Mearim em Bacabal e precipitação diária entre 1 

janeiro de 2014 e 12 de junho de 2015 

A Figura 4-a é como estava a condição do pluviógrafos da estação de Bacabal antes da 

manutenção e nota-se que o equipamento se encontra obstruído e, nesse estado, não registra de forma 

correta a lâmina de chuva precipitada. Já a Figura 4-b e 4-c é o pluviógrafo depois da manutenção 

corretiva da Estação Bacabal e que após lavado, foi novamente colocado no local. 

   
Figura 4 – Manutenção realizada no pluviógrafos da Estação de Bacabal  

A manutenção corretiva contempla a limpeza do pluviógrafo, mas também outras atividades 

como a limpeza da área, o download dos dados da PCD, a limpeza da caixa de acondicionamento, 

limpeza e verificação da antena de transmissão, limpeza e manutenção da placa solar, aferição da 

régua de nível, retirada de insetos e outras atividades que são contempladas num plano de operação 

da Sala de Situação, o qual também é um dos produtos de escritório da Sala. Além das correções que 

são provenientes de intempéries e situações normais as PCDs estão também sujeitas a vandalismos e 

depredações, como se pode observar nas Figuras 5-a, 5-b e 5-c e, portanto, as campanhas de 

manutenção podem ser periódicas e também extraordinárias devido a esses fatores.  

1 

2 

Chuva                     Nível 

a) b) c) 
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Figura 5 – Equipamentos das PCDs que sofreram vandalismos e depredações. a) Placa solar danificada; b) 

radar de nível danificado por tentativa de vandalismo; c) Pluviógrafo danificado por tentativa de 

vandalismo. 

Conclusões 

O trabalho reflete a importância do monitoramento hidrológico e das manutenções nas PCDs 

sem, nem sequer, entrar no mérito propriamente dito, da tragédia de inundações ribeirinhas urbanas. 

A coleta de dados hidrometeorológicos é primordial para o controle, previsão, modelagem e a 

avaliação dos alertas de cheias; para a análise empírica dos períodos de recorrência dos eventos 

extremos; para as análises, formulações de cotas de atenção, alerta e emergência de cheias; e, 

portanto, percebe-se que as manutenções das PCDs são essenciais a continuidade do monitoramento 

hidrometeorológico no Brasil e que  contribuem de forma direta com o desenvolvimento regional e 

urbano; com os possíveis controles de eventos extremos tais como os planejamentos e políticas 

públicas; com as previsões de alertas a eventos críticos; com a sinergia entre a defesa civil municipal 

e estadual e a SEMA-MA; com os estudos dos recursos hídricos no estado e suas estimativas de 

volumes e, sobremaneira, com a proteção da vida e aos bens materiais das populações ribeirinhas. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Pacto Nacional pela Gestão das Águas: Construindo uma 

Visão Nacional. Brasília: ANA, 2013. 16p. 

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Brasília: ANA, 

2012. 432p. 

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Especificações Técnicas: Plataforma de Coleta de Dados. 

Brasília: ANA, 2011. 21p. Disponível em: < http://arquivos.ana.gov.br/>. Acesso em: 10 de junho de 

2015. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Relatório da Comissão Sobre Critérios para Designação de 

Sítios Ramsar. Brasília: MMA, 2012. 7p. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em: 10 

de junho de 2015. 

UNESCO. Historic Centre of São Luís. UNESCO World Heritage Centre 1992-2015: Brasília- DF. 

1997. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov 

.br>. Acesso em: 9 de junho de 2015. 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos. Rio de Janeiro: Embrapa, 2006, 2a ed. 412p.  

W. COLLISCHONN, R. TASSI. Introduzindo a Hidrologia. UFRGS – IPH. Porto Alegre – RS. 

2008. 149p. 

a) b) c) 

http://arquivos.ana.gov.br/

