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SS instalada deve tem: 
• Local físico 
• Equipamentos instalados 
• Servidores alocados  
• Divulgação das informações para 1+ UGRHI 

PPA 20-23  PROGRAMA 2625: Desenvolvimento da política de RH 
                                                                        

Implantação gradativa de SS 





1. Metas 
do PPA  

CONSIDERANDO 

Protocolo básico de instalação  

de SS de recursos hídricos 

2. Parecer Técnico DPG-CRHi 01/21 
• Deficiências 
• Carências  
• Heterogeneidade de conceitos  

3. Manual de operação da SS da ANA e para 
apoio aos estados 
 
4. Manual de operação das SS do ESP - DAEE 

 

= 

https://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/protocoloSS.pdf
https://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/protocoloSS.pdf
https://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/protocoloSS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MFqweBc1Sze_W-Ffw4AczEs4vZyuijrw/view
https://drive.google.com/file/d/1MFqweBc1Sze_W-Ffw4AczEs4vZyuijrw/view
https://drive.google.com/file/d/1MFqweBc1Sze_W-Ffw4AczEs4vZyuijrw/view
https://drive.google.com/file/d/1ETaeey9AVKFmZkQNHj9Sgp91b7PFO0Q1/view
https://drive.google.com/file/d/1ETaeey9AVKFmZkQNHj9Sgp91b7PFO0Q1/view
https://drive.google.com/file/d/13S3zEOOWv1z06wPIlkzPyECfl0yhD-jH/view
https://drive.google.com/file/d/13S3zEOOWv1z06wPIlkzPyECfl0yhD-jH/view
https://drive.google.com/file/d/13S3zEOOWv1z06wPIlkzPyECfl0yhD-jH/view
https://drive.google.com/file/d/13S3zEOOWv1z06wPIlkzPyECfl0yhD-jH/view


PROPÓSITO FINAL DAS SS-RH 

PREVER E ACOMPANHAR 
EVENTOS EXTREMOS NAS 
BACIAS DO ESP 

SECAS 
INUNDAÇÕES 

GESTÃO 
PLANEJAMENTO 

AÇÕES DE ADAPTAÇÃO:     custo      resiliência 
 
AÇÕES MITIGAÇÃO:     custo      resiliência 

PREVINIR / MINIMIZAR TRAGÉDIAS 



DEFINIÇÃO de SS de RH 
 

1. Monitoramento e acompanhamento da situação: 
 das chuvas  
 das cotas  
 vazões dos rios e dos níveis dos reservatórios 

 
2. Disponibilização de informações sistematizadas 

sobre as condições hidrológicas 



Recursos necessários 
 
 1 profissional qualificado em tempo integral ou parcial 

 1 PC com Excel e acesso à internet 

 

PROTOCOLO INICIAL  

 Não depende de contrato de terceiros 

 Depende de vontade política e interesse institucional 

 

DESAFIOS 

 Sensibilizar o SIGRH sobre a importância das SS  

 Despertar interesse dos órgãos/servidores responsáveis 



PROTOCOLO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE SS-RH 
 

1. Identificar postos PLU/FLU e UHEs  

2. Organizar dados  

3. Acessar dados telemétricos  convênios com INPE/CEMADEN/etc. 

4. Tabular dados  gerar planilhas Excel 

5. Definir rotina de consulta, atualização e consistência dos dados 

6. Definir níveis de alerta  comunicar defesa civil 

7. Definir critérios quantitativos para declaração de crise hídrica  constar no Planos 

8. Produzir boletins e relatórios sintéticos      

9. Disponibilizar em sites e para a mídia  

Resumo estatístico mensal 

Valores máx, mín, média 

Gráficos - Anos de referência x Ano corrente  





EXEMPLOS DE PRODUTOS  

DE SALAS DE SITUAÇÃO 





181,6 

181,6 
152,3 

9,0 20,5 

0

50

100

150

200

250

300

 jan  fev  mar  abr  mai  jun  jul  ago  set  out  nov  dez

Posto XYZ - Precipitação mensal no mês indicado, em mm

Média de 39 anos (1982-2020)

2014 = O pior, em 39 anos

2013 = O segundo pior em 39 anos

2021

Maio-2021 = Até dia 20





OBRIGADA! 

crhi.dpg@sp.gov.br 


