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OFÍCIO N° 412/2022-GDP                                              Curitiba, 08 de julho de 2022. 
  
 

Assunto: Envio de complemento ao Relatório Progestão 2021, referente ao “Protocolo de 

ação” meta I.4, complemento ao Relatório do PROGESTÃO exercício 2021 

Protocolo nº 19.160.918-2 

 

 

Senhor Superintendente 

 

 Em atendimento ao Contrato Progestão n.º 049/2017/ANA e à Resolução ANA 

nº 1485/2013, encaminhamos complemento ao Relatório Progestão 2021, referente ao 

“Protocolo de ação” meta I.4, para fins de verificação do atendimento das metas de coo-

peração federativa estabelecidas no anexo do contrato supracitado e detalhadas nos In-

formes Progestão enviados.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 

 
 
 
 
 

 
 
Ao Senhor 
Humberto Cardoso Gonçalves 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
– SAS  
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico-ANA 
Setor Policial Área 5 Quadra 3 Bloco L sala 100 
CEP 70.610-200 - Brasília - DF 
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COMPLEMENTO AO RELATÓRIO DO PROGESTÃO EXERCÍCIO 2021 

PROTOCOLO DE AÇÃO PARA EVENTOS CRÍTICOS 

O Instituto Água e Terra tem como principal atividade da Sala de Situação a 

manutenção preventiva e corretiva das estações hidrológicas telemétricas, visando a 

obtenção de informações hidrológicas confiáveis que são disponibilizadas ao SIMEPAR e a 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil que emite alertas a comunidade com apoio das 

Defesas Civis Municipais. 

O acompanhamento e análise dos dados das estações hidrológicas telemétricas se dá 

diariamente e uma vez por semana o IAT publica em sua página o HIDROINFOPARANÁ 

contendo dados de 82 estações pertencentes ao do ACT com a ANA, do IAT e também de 

outras entidades públicas tais como Copel, Itaipu, sendo os níveis comparados com a média 

da série histórica e a chuva acumulada semanalmente proporcionando a identificação de 

possíveis áreas com déficit hídrico ou sujeitas cheia. 

O IAT definiu as Cotas de Referências (Cota de Atenção, Cota de Alerta e Cota de 

Atingimento) para as 13 estações da Rede de Alerta Hidrológico do Acordo de Cooperação 

Técnica com a ANA, meta 1.4 do programa PROGESTÃO as estações foram instaladas em 

localidades onde em algum momento ocorreu eventos hidrológicos críticos de cheia 

decorrentes do extravasamento do rio. 

Em parceria com a Defesa Civil foram definidos índices acumulados de chuva para 24 horas 

e 48 horas que podem ocasionar enchente, foram testados para a cheia ocorrida em 

Morretes, verificados para Francisco Beltrão os índices também foram representativos.  Os 

limites de precipitação são utilizados no site que identifica o grau de criticidade em que a 

estação se encontra (normalidade, atenção, alerta, alarme), segue abaixo os valores para 

cada situação.  

Para 24 horas Para 48 horas 

0 a 40 mm Normalidade 0 a 50 mm Normalidade 
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40 a 80 mm Atenção 50 a 100 mm Atenção 

80 a 100 mm Alerta 100 a 150 mm Alerta 

Mais de 100 mm Alarme 150 mm ou superior Alarme 

Abaixo apresentamos O SAPH – Sistema Autônomo de Previsão Hidrológica para a estação 

Francisco Beltrão, atualmente está funcionando para somente 4 estações, esta ferramenta 

é de suma importância para a emissão dos alertas pois faz a previsão da vazão levando em 

consideração a vazão atual a previsão de chuva para os próximos dias, fornecendo a vazão 

a ser atingida para os próximos 5 dias. 

 

Figura 44: Imagem do SAPH para Francisco Beltrão 

O SAPH tem como requisito a previsão de chuva na bacia hidrográfica, o SIMEPAR é a 

instituição no Estado responsável por esta atribuição e produziu o atual sistema de previsão, 

razão pela qual a melhor opção para continuidade do trabalho é sua recontratação. 

A seguir apresentamos o resumo das cotas de referências estabelecidas para 12 estações 

das 13 estações hidrológicas fornecidas pela ANA, que compõem a meta 1.4 de cooperação 
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federativa, informamos que a estação cidade jardim - 65013006 encontra-se desativada 

devido a consecutivos vandalismos da estação, situação esta já informada em relatórios 

anteriores. 

 

 

A sala de situação do IAT adota a seguinte sistemática como protocolo para eventos 

hidrológicos críticos: 

• Acompanhamento diário das condições hidrológicas das estações, através da 

checagem dos dados de chuva e nível dos rios e utilizando como base o site 

http://www.simepar.br/defesacivil/boletim que contém todas as estações hidrológicas 

instaladas no Estado do Paraná disponibilizada a Defesa Civil e seu respectivo estado 

de atenção. 

• Sempre que em uma determinada estação o nível do rio atinge a Cota de Atenção ou 

ocorre o acumulado de chuva crítica a Sala de Situação do IAT entra em contato com 

o Major Gomes, através de WattsApp (41) 996410022, responsável pela Sala de 

Situação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, informando a ocorrência do 

evento. 

• No ano de 2021 não foram registrados eventos de cheia sendo um período marcado 

por estiagem generalizada em todo o Estado do Paraná. Em 2022 até a presente data 

ocorreram 02 eventos significativos sendo em 24/03/2022 e 04/05/2022 com 

enchentes na bacia hidrográfica do Iguaçu com especial atenção a Francisco Beltrão. 

Segue abaixo informações enviadas: 
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Tabela Cota x Vazão para Francisco Beltrão 

 

 

• São apresentadas as simulações geradas pelo SAPH sendo informado vazão a ser 

alcançada no evento e com a curva de descarga a respectiva cota que comparada ao 

levantamento topobatimétrico nos dá uma noção da área a ser atingida. 

• As informações tratadas com a Defesa Civil não são publicadas as tratativas se dão 

de forma informal os dados não são publicados mas estão disponibilizados na área, 

os sites de acesso aos dados SAPH está disponível na página do IAT e também 

através do endereço http://www.simepar.br/defesacivil/boletim com login: 

defesacivil@pr.gov.br e senha: defesacivil. 

8
3

Assinatura Avançada realizada por: Paulo Eduardo Cavichiolo Franco em 05/07/2022 15:19. Inserido ao protocolo 19.160.918-2 por: Alexandre Eduardo Brunelli Juca em:
04/07/2022 10:01. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e77836b8d0703d12ae56e9394a6886c4.

http://www.simepar.br/defesacivil/boletim
mailto:defesacivil@pr.gov.br


 

                                                            

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100   7 

 

• Por sua vez a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil comunica a Coordenadoria 

Municipal para tomar as devidas providências, avisando a comunidade do evento 

visando a retirada de pessoal, pertences e/o documentos a fim de mitigar as perdas. 

• Informamos que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil mantém em operação 24 

hora por dia a sua sala de situação, tem acesso “on line” aos dados gerados pelas 

estações hidrológicas, assim sendo nos finais de semana e no período noturno as 

informações são visualizadas e possíveis alertas são emitidos com maior agilidade. 

• Por possuir um sistema “on line” com disponibilização das informações hidrológicas a 

Defesa Civil, IAT, SIMEPAR, SANEPAR e ao usuário em geral, o IAT em conjunto 

com a ANA estabeleceram que não haveria necessidade de emitir relatórios diários 

informando os eventos, apesar disto a sala de situação do IAT publica semanalmente 

em seu site o HIDROINFOPARANÁ com informações de aproximadamente 82 

estações, segue abaixo imagem do HIDROINFOPARANÁ publicada em 30/06/2022.   

 

 

Curitiba, 01 de julho de 2022. 
 
 
Paulo Eduardo Cavichiolo Franco 

Gestor da Sala de Situação 
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