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APRESENTAÇÃO  

A adesão do Estado de Rondônia ao Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela 

Gestão das Águas - PROGESTÃO iniciou com a  edição do Decreto Estadual nº 18045, de 24 

de julho de 2013, que indica a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM 

como entidade estadual responsável pela coordenação das ações do Poder Executivo Estadual 

inerentes à sua implantação. 

Em seguida a realização de Reuniões de Trabalho com Diretores e Técnicos da Agência 

Nacional de Águas – ANA, para avaliação do sistema de gestão dos Recursos Hídricos de 

Rondônia e outra para predefinição do Quadro de Metas do PROGESTÃO, nos dias 19 e 20 de 

setembro de 2013. 

Aprovação do Quadro de Metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CRH/RO efetivada durante a 3ª Reunião Extraordinária do CRH/RO, ocorrida no dia 03 de 

outubro de 2013. Culminando com a assinatura do contrato no dia 26 de novembro de 2013. 

A Resolução ANA nº. 379, de 21 de março de 2013 estabelece Programa de 

Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO e o Estado de 

Rondônia, o adere nos termos do Decreto Estadual nº. 18.045, de 24 de julho de 2013 e celebra 

o Contrato nº 083/ANA/2013 com a Agência Nacional de Águas (Contratante) e a Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, como Entidade Estadual e o Conselho 

de Recursos Hídricos como Interveniente. 

O Contrato tem como objeto de transferência de recursos financeiros, no âmbito do 

Programa PROGESTÃO, na forma de pagamento, mediante o cumprimento de metas de 

cooperação federativa, relacionadas ao desenvolvimento e fortalecimento institucional do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, criado pela Lei 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, e metas de implementação dos instrumentos e das ferramentas de apoio 

ao Gerenciamento de Recursos Hídricos em âmbito estadual, criadas pela Lei Complementar 

nº 255 de 02 de janeiro de 2002. 

O grande objetivo do “Pacto Nacional pela Gestão das Águas” é a construção de 

compromissos entre o estado de Rondônia e a federação, visando à superação de desafios 

comuns e à promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos, na promoção da 

efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de regulação dos seus usos, 

conduzidos nas esferas nacional e estadual, e o fortalecimento do modelo brasileiro de 

governança das águas, integrado, descentralizado e participativo. 

 

OBJETIVOS DA SALA DE SITUAÇÃO 

 Monitorar e informar a ocorrência de eventos hidrológicos críticos, nos períodos de chuvas e 

secos; 

 Apoiar as ações de prevenção de eventos críticos; 
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 Monitorar os focos de calor, nos períodos seco; 

 Monitorar o nível dos reservatórios, no que se refere às ações de segurança de barragem. 

 Promover o intercâmbio de dados e informações por intermédio de tecnologia da Informação 

(TI) com os municípios e as entidades relacionadas a gestão de recursos hídricos de Rondônia 

SECUNDARIAMENTE, A SALA DE SITUAÇÃO VISA: 

 Elaborar relatórios descrevendo a situação das bacias hidrográficas das estações de 

monitoramento e dos reservatórios, bem como o levantamento das informações sobre os 

eventos hidrológicos críticos; 

 Realizar levantamento e acompanhamento das condições das 

barragens, principalmente aquelas que apresentam um potencial de causar danos a população, 

ou ao meio ambiente; 

 Acompanhar a operação e propor adequações na rede hidrometereológica específica para 

monitoramento de eventos hidrológicos críticos; 

 Identificar, sistematizar e atualizar as informações de cotas de alerta e atenção das estações 

fluviométricas ou outra cota de referência; 

 Elaborar e manter atualiza do inventário operativo da Sala de Situação com os dados das 

estações fluviométricas e dos reservatórios. 

  

 Alcance das Metas Federativas 

META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 

  

A certificação da Meta de Cooperação Federativa 1.4  (anexo I) : Prevenção de Eventos 

Hidrológicos Críticos - Período 3. Referência: Processo nº 02501.001526/2013 e CI nº 

27/2015/SAS (Documento nº 18060/2015) teve como referência as informações que foram 

integradas no Relatório PROGESTÃO 2014, que segundo a nota técnica  (descrição na integra): 

:  
 

a. foi apresentado, como modelo, o boletim diário produzido em 22/12/2014, 

contendo,  entre  outras  coisas,  os  dados  da  equipe  técnica  responsável, 

a relação de parceiros, o objetivo, a apresentação da área de monitoramento, 

os dados do monitoramento realizados nos rios com a indicação dos tipos de 

alerta (sem alerta, alerta baixo, alerta médio e alerta alto), as condições de 

tempo, a previsão de  precipitação, dados climatológicos, situação da  

transmissão de dados das estações hidrológicas, informações da Bolívia e 

relação de sites com mais informações. Assim, verifica-se que  o boletim 

diário hidrometeorológico produzido pela SEDAM/RO é bastante completo; 
 

b.  entre 4 de fevereiro de 2014 e 22 de dezembro de 2014, foram produzidos 204 
boletins diários hidrometeorológicos, 50 boletins de focos de calor e 7 
boletins mensais climáticos; 

 
c.  não houve publicação dos boletins em website, o que seria bastante relevante 

para a prevenção de eventos críticos e para aumentar a transparência das ações 

do Governo para a sociedade; 
 

d.   os boletins foram enviados em formato digital para as seguintes 
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instituições: Defesa Civil Estadual, que repassa para a Defesa Civil dos 

municípios do interior do Estado; Defesa Civil Municipal de Porto Velho; 

Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia; Sistema de Proteção da 

Amazônia – SIPAM; Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais - CPRM; 

Escritórios Regionais de Gestão Ambiental 
– ERGA da SEDAM, instalados em treze (13) municípios estratégicos; 
Batalhão da Policia Ambiental do Estado de Rondônia – BPA; Agência 
Nacional de Águas – ANA; 
 

A avaliação final : foi  certificado o cumprimento de 90% da parte relativa à “Produção 

de boletins diários”, referente à Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos 

Hidrológicos Críticos; relativo especificamente ao item c, não houve publicação de boletins 

em website. 

 

 

 JUSTIFICATIVAS RELATIVA NÃO PUBLICAÇÃO DOS BOLETINS EM WEBSITE 

 

 Cumpre elucidar que no acompanhamento do cumprimento de metas do Progestão 

foram realizadas até o momento três oficinas em Porto Velho (uma em 2014 e duas em 2015), 

em conjunto com os técnicos da SEDAM-RO. Na oficina de 2014, entre diversas metas e 

desafios descritos, na de monitoramento de eventos críticos, foi ressaltadas os entraves 

relacionado questões de TI, o gerente dessa coordenadoria explicou que tinha déficit  de 

colaboradores para executar a contento todas as atividades da Secretaria: licenciamento e 

fiscalização ambiental etc;  além de  não ter profissional de website para gerenciar de forma 

continuada  e adequada a página . No entanto se prontificou em criar mecanismos para 

disponibilizar os produtos da Sala de Situação e de recursos hídricos; um desses mecanismos 

foi montar um FTP na página da Sedam.   

 

Entretanto em 14 de outubro de 2014, houve a queima de centrais de ar, dos servidores 

(computador de grande porte) e diversos computadores de pequeno porte (segundo o MEMO 

122 em anexo) ; devido a tempestades com descargas elétricas, pois a Sedam  estar em uma 

área muito bem arborizada e assim está propensa a este tipo de ocorrência.  

 

Por causa deste fato, os mecanismo que possibilitaria a disponibilização de boletins e 

outros produtos da sala de situação no referido ano não foram efetivados, assim como também 

no primeiro semestre de 2015; pois este período foi utilizado para reposição dos equipamento, 

configuração, instalação, formatação do sistema dentre outras ações de proteção do sistema ( 

como mostra o MEMO 001 de 6 de janeiro de 2015, em anexo) . Mas no segundo semestre de 

2015 foi disponibilizado para a sala de situação o FTP citado anteriormente, assim como, a 
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pedido da equipe para coordenadoria de TI, a liberação do sistema para que a equipe com 

ferramentas livres tente montar a página de web. A seguir endereço eletrônico do FTP 

(Coordenadoria de Recursos Hídricos – COREH) e a página de web que está em fase 

construção: 

 

Pagina FTP :   http://200.101.8.30:2222/COREH/ 
  http://200.101.8.30:2222/COREH/SALA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O/Boletim
%20Hidrometeorol%C3%B3gico/ 

Pagina em construção web:  http://sedamro.wix.com/progestaoro 

   Pagina geral da SEDAM :   http://www.sedam.ro.gov.br/ 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Vale ressaltar que, no Progestão existe recursos financeiros, mas devido a entraves 

burocráticos o acesso em tempo hábil  fica muito prejudicado, por se tratar de outra metodologia 

de financiamento ainda não compreendida e adequada ao sistema financeiro do Estado ; motivo 

pelo qual não se buscou terceirizar a construção da home pague da sala de situação , além do 

mais a próprio Sedam tem um portal, mas não tem um profissional especifico de web 

gerenciando , ou uma  pessoa especifica responsável, o que é atualizado constante mente é a 

parte de divulgação e notícias , ou seja , existe um déficit de pessoal especifico de TI. Fato este 

que também foi elencado como gargalo em nossas reuniões da sala de situação. No entanto 

existe avanços, com a realização do concurso para servidores efetivos há perspectivas de 

nomeação de 15 pessoas, sendo três para a área de recursos hídricos, além da aprovação do 

projeto de reforma do novo espaço físico para a Coordenação de Recursos Hídricos, com 

previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.101.8.30:2222/COREH/
http://200.101.8.30:2222/COREH/SALA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O/Boletim%20Hidrometeorol%C3%B3gico/
http://200.101.8.30:2222/COREH/SALA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O/Boletim%20Hidrometeorol%C3%B3gico/
http://sedamro.wix.com/progestaoro
http://www.sedam.ro.gov.br/
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 ANEXOS 

 

1- NOTA TÉCNICA Nº 9/2015/COVEC 

2- MEMORANDO  No 122 de 14 de outubro de 2014 

3- MEMORANDO  No 001 de    06 de janeiro de 2015 

 

 

 

 



  

 

Nota Técnica nº 9/2015/COVEC 

Documento nº: 00000.027241/2015-91 

Em 14 de maio de 2015. 

 

Ao Senhor Superintendente de Operações e Eventos Críticos 

Assunto: PROGESTÃO (Estado de RO) - Certificação da Meta de Cooperação Federativa I.4: 

Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos - Período 3. 

Referência: Processo nº 02501.001526/2013 e CI nº 27/2015/SAS (Documento nº 18060/2015) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – 

PROGESTÃO, composto por 5 Metas de Cooperação Federativa e outras 5 de Fortalecimento 

da Gestão Estadual, foi regulamentado pela Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013, e 

tem seus procedimentos para acompanhamento e certificação de metas estabelecidos pela 

Resolução ANA nº 1485, de 16 de dezembro de 2013. 

2. De acordo com a Resolução nº 379/ 2013, “o Programa de Consolidação do 

Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO será desenvolvido pela Agência 

Nacional de Águas – ANA em apoio aos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – SEGREHs que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SINGREH, visando: 

I - promover a efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de 

regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e estadual; e 

II - fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas, integrado, 

descentralizado e Participativo”. 

3. Esta Nota Técnica visa a analisar e certificar parte da Meta de Cooperação 

Federativa I.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos, sob responsabilidade das 

Superintendências de Operações e Eventos Críticos – SOE e de Gestão da Rede 

Hidrometeorológica – SGH. 

4. Esta meta corresponde à “operação adequada dos sistemas de prevenção a 

eventos críticos, caracterizada pelo funcionamento adequado dos equipamentos automáticos 

de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela disponibilização de 

informações aos órgãos competentes”. 

5. A parte avaliada neste documento se refere à “Produção de boletins diários, a 

partir do terceiro período de certificação (Períodos 3 a 5), em pelo menos 90% dos dias úteis, 

disponibilizados para os órgãos competentes do estado, bem como para a ANA, CENAD e 

CEMADEN, contendo informações claras e suficientes para a tomada de decisão, inclusive 

sobre envio e evolução de eventuais eventos críticos”. 
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ANÁLISE E CERTIFICAÇÃO DA META 

 

6. Em 26 de novembro de 2013, foi assinado o Contrato nº 083/ANA/2013 – 

PROGESTÃO, entre a Agência Nacional de Águas – ANA, o Estado de Rondônia, por intermédio 

da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, e o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos como interveniente. 

7. Em resposta à CI nº 27/2015/SAS (Documento nº 18060/2015), está sendo 

analisado nessa NT o Relatório PROGESTÃO 2014 do Estado de Rondônia (Documento nº 

026393/2015), Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos 

Críticos. 

8. Para análise da Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos 

Hidrológicos Críticos, mais especificamente da parte relativa à “Produção de boletins diários”, 

foi solicitado aos Estados a apresentação de um “Relatório de Consolidação dos Boletins 

Diários da Sala de Situação”, contendo: 

a. O modelo do(s) boletim(ns) que foi(ram) produzido(s) durante o ano de 2014, 

inclusive sobre eventuais eventos críticos ocorridos; 

b. A indicação da quantidade aproximada de cada boletim produzido; 

c. Se houve ou não publicação em website e, em caso afirmativo, com a 

informação do endereço eletrônico; e 

d. Os órgãos que receberam os referidos boletins. 

9. Analisando-se o material apresentado pelo Estado, integrante do Relatório 

PROGESTÃO 2014, verifica-se que: 

a. foi apresentado, como modelo, o boletim diário produzido em 22/12/2014, 

contendo, entre outras coisas, os dados da equipe técnica responsável, a 

relação de parceiros, o objetivo, a apresentação da área de monitoramento, os 

dados do monitoramento realizados nos rios com a indicação dos tipos de alerta 

(sem alerta, alerta baixo, alerta médio e alerta alto), as condições de tempo, a 

previsão de precipitação, dados climatológicos, situação da transmissão de 

dados das estações hidrológicas, informações da Bolívia e relação de sites com 

mais informações. Assim, verifica-se que o boletim diário hidrometeorológico 

produzido pela SEDAM/RO é bastante completo; 

b. entre 4 de fevereiro de 2014 e 22 de dezembro de 2014, foram produzidos 204 

boletins diários hidrometeorológicos, 50 boletins de focos de calor e 7 boletins 

mensais climáticos; 

c. não houve publicação dos boletins em website, o que seria bastante relevante 

para a prevenção de eventos críticos e para aumentar a transparência das 

ações do Governo para a sociedade;  

d. os boletins foram enviados em formato digital para as seguintes instituições: 

Defesa Civil Estadual, que repassa para a Defesa Civil dos municípios do interior 

do Estado; Defesa Civil Municipal de Porto Velho; Corpo de Bombeiros do Estado 

de Rondônia; Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM; Companhia de 

Pesquisa em Recursos Minerais - CPRM; Escritórios Regionais de Gestão Ambiental 

– ERGA da SEDAM, instalados em treze (13) municípios estratégicos; Batalhão da 

Policia Ambiental do Estado de Rondônia – BPA; Agência Nacional de Águas – 

ANA; 
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10. Pelo exposto, certificamos o cumprimento de 90% da parte relativa à “Produção

de boletins diários”, referente à Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos

Hidrológicos Críticos. 

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente)

Othon Fialho de Oliveira

Coordenador de Eventos Críticos 
















