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1 Introdução
O Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR, da Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico – ANA, é uma ferramenta de acompanhamento da operação dos principais
reservatórios do Brasil e de divulgação dessas informações. O Sistema tem por objetivo reunir e
organizar os dados operativos históricos dos principais reservatórios do Brasil produzidos por
diferentes instituições e melhorar o acesso a esses dados.
Esse manual tem como objetivo a descrição da organização e funcionalidades do SAR.

2 Página Inicial

Figura 1 - Página inicial do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios.

A página inicial possui uma breve descrição do SAR e abaixo os botões de acesso a cada
um dos módulos que compõem o Sistema:
•
•

•

Nordeste e Semiárido, com dados de reservatórios localizados nos nove estados
da Região Nordeste e em Minas Gerais.
Sistema Interligado Nacional – SIN, com dados operativos dos reservatórios das
usinas hidrelétricas integrantes do SIN e despachadas pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico – ONS.
Outros Sistemas Hídricos, com dados operativos de sistemas hídricos utilizados
para o abastecimento de cidades e regiões metropolitanas.
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3 Módulo Sistema Interligado Nacional (SIN)
A página principal do módulo possui um texto introdutório e apresenta as seguintes
informações:
•

•

•

Quantidade dos tipos de aproveitamentos que compõem o SIN, sendo eles
classificados em: reservatório, usina a fio d’água, usina com reservatório e usina
de bombeamento.
Gráfico com os últimos 5 anos do volume útil percentual armazenado no
reservatório equivalente1 do SIN para o mesmo dia e mês da data selecionada
no filtro.
Mapa e lista com as bacias do SIN. A seleção das bacias no mapa ou na lista
encaminhará o usuário para a página específica da bacia selecionada.

Obs.: tanto na página principal do módulo, quanto nas subpáginas das bacias, o usuário pode
aceder à área para consulta de dados históricos e ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7).

1

Reservatório equivalente do SIN é um reservatório virtual formado pela soma dos volumes úteis de todos
os reservatórios do SIN. O volume útil percentual equivalente é obtido pelo quociente entre a soma dos
volumes úteis armazenados em todos os reservatórios do SIN e a soma dos volumes úteis dos
reservatórios do SIN. Nesse cálculo entram apenas os tipos reservatório e usina com reservatório.
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Figura 2 - Página principal do módulo Sistema Interligado Nacional.
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3.1 Subpágina típica das bacias do SIN
As subpáginas das bacias do módulo apresentam as seguintes informações:
•

•
•

Listagem dos aproveitamentos da bacia e ao lado o mapa da bacia com as suas
localizações e descriminação por tipo de aproveitamento: reservatório, usina a
fio d’água, usina com reservatório e usina de bombeamento. Ao pousar o cursor
do mouse sobre um aproveitamento serão mostrados os últimos dados
operativos disponíveis.
Tabela com os dados operativos dos aproveitamentos localizados na bacia para
a data selecionada no filtro.
Diagrama esquemático dos aproveitamentos da bacia e sub-bacias, quando
houver.

Obs.: Nas subpáginas das bacias, o usuário pode aceder à área para consulta de dados históricos
e ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7).
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Figura 3 - Exemplo de subpágina de bacia do módulo SIN.
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4 Módulo Nordeste e Semiárido
A página principal do módulo possui um texto introdutório e apresenta as seguintes
informações:
•

•

Mapa e lista dos Estados que possuem áreas compreendidas pelo semiárido
brasileiro. A seleção das bacias no mapa ou na lista encaminhará o usuário para
a subpágina específica do Estado selecionado.
Tabela com a quantidade de reservatórios, capacidade, volume acumulado e
volume percentual armazenado no reservatório equivalente2 de cada Estado
para a data selecionada no filtro.
Algumas considerações acerca das informações contidas na tabela:
A coluna Reservatórios exibe a quantidade de reservatórios acompanhados
pelo SAR em cada Estado.
Para uma melhor compreensão de como são calculados os valores equivalentes
apresentados para cada Estado na tabela resumo considere, por exemplo, o
Estado fictício X, o qual possui três reservatórios Cumaru, Cacto e Caroá, para
os quais é desejado ver a informação para a data de referência 23/07/2017.

O cálculo do Volume Acumulado (hm³) é feito somando os volumes acumulados
nos três reservatórios. No entanto, pode ser observado na figura que apenas o
reservatório Caroá possui dado de volume no dia 23/07/2017.
Dessa maneira, caso fosse considerado apenas o dado de volume desse
reservatório para o cálculo do Volume Acumulado (hm³), o volume acumulado
equivalente do Estado X seria igual ao do reservatório Caroá, o que não daria
uma boa representação da quantidade de água reservada nesse Estado.
Para evitar esse problema, é considerado para esse cálculo, quando não há
dados para a data de referência, o dado de volume acumulado da data mais
próxima à essa data para cada reservatório. Por exemplo, na figura seria o dado
do dia 21/07/2017 para o reservatório Cumaru e do dia 26/07/2017 para o
reservatório Cacto.
2

Reservatório equivalente é um reservatório virtual formado pela soma dos volumes de todos os
reservatórios. O volume percentual equivalente é obtido pelo quociente entre a soma dos volumes
armazenados em todos os reservatórios e a soma das capacidades de todos os reservatórios.
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Dessa maneira o Volume Acumulado (hm³) seria a soma dos volumes 3,20 hm³,
2,50 hm³ e 4,50 hm³, totalizando 10,20 hm³.
Uma coisa importante a ser observada é que existe um limite de dias para essa
data mais próxima, que é de 30 dias. Assim, se nos 30 dias anteriores ou
posteriores à data de referência, não houver dado de volume acumulado para
o reservatório, será considerado que não há informação para essa data e esse
reservatório não entrará no cálculo do Volume Acumulado (hm³).
A Capacidade Equivalente (hm³) é a soma das capacidades dos reservatórios que
possuem dados de volume acumulado nos 30 dias anteriores ou posteriores à
data de referência.
O Volume Acumulado (%) é obtido pela divisão entre o Volume Acumulado
(hm³) e a Capacidade Equivalente (hm³).
•

•

Gráfico com os últimos 4 anos do volume útil percentual armazenado no
reservatório equivalente3 do Nordeste para o mesmo dia e mês da data
selecionada no filtro da tabela.
Mapa interativo com os reservatórios classificados, de acordo com a última
informação disponível, em cores segundo o volume percentual armazenado. As
faixas de classificação são: abaixo de 20%, entre 20% e 40%, entre 40% e 60%,
entre 60% e 80% e acima de 80%. Ao pousar o cursor do mouse sobre um
reservatório serão mostrados os últimos dados disponíveis.
É possível ainda a exportação da informação do mapa em arquivo Keyhole
Markup Language (kmz), por meio de um botão no canto superior esquerdo do
mapa.

Obs.: tanto na página principal do módulo, quanto nas subpáginas dos Estados, o usuário pode
aceder à área para consulta de dados históricos e ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7). Ainda
nessas páginas, ao final, há um link para a página “...Entendendo o Mapa, a Tabela e o Gráfico”.

3

Reservatório equivalente do Nordeste (NE) é um reservatório virtual formado pela soma dos volumes
úteis de todos os reservatórios do NE. O volume útil percentual equivalente é obtido pelo quociente entre
a soma dos volumes úteis armazenados em todos os reservatórios do NE e a soma dos volumes úteis dos
reservatórios do NE. Nesse cálculo entram apenas os reservatórios que possuem dados para a data de
referência ou no intervalo de +- 30 dias desta, sendo considerado, nesse último caso, os dados mais
próximos da data de referência.
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Figura 4 - Página principal do módulo Nordeste e Semiárido (Parte 1).
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Figura 5 - Página principal do módulo Nordeste e Semiárido (Parte 2).

4.1 Subpágina típica dos Estados
As subpáginas dos Estados apresentam as seguintes informações:
•

•

Mapa interativo com os reservatórios classificados, de acordo com a última
informação disponível, em cores segundo o volume percentual armazenado. As
faixas de classificação são: abaixo de 20%, entre 20% e 40%, entre 40% e 60%,
entre 60% e 80% e acima de 80%. Ao pousar o cursor do mouse sobre um
reservatório serão mostrados os últimos dados disponíveis.
É possível ainda a exportação da informação do mapa em arquivo Keyhole
Markup Language (kmz), por meio de um botão no canto superior esquerdo do
mapa.
Tabela com a bacia, nome do reservatório, município, capacidade, cota, volume
armazenado, volume armazenado percentual e data do dado para cada
reservatório tendo como referência a data selecionada no filtro.
É possível ainda a exportação da informação da tabela em arquivo CommaSeparated Values (CSV), por meio de botão no canto superior direito da tabela.
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•

Gráfico com os últimos 4 anos do volume útil percentual armazenado no
reservatório equivalente4 do Estado para o mesmo dia e mês da data
selecionada no filtro da tabela.

Obs.: nas subpáginas dos Estados, o usuário pode aceder à área para consulta de dados
históricos e ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7). Ainda nessas páginas, ao final, há um link
para a página “...Entendendo o Mapa, a Tabela e o Gráfico” e um link para o download do
diagrama esquemático dos reservatórios do Estado.

Figura 6 - Subpágina típica do Estado (Parte 1).

4

Reservatório equivalente do Estado é um reservatório virtual formado pela soma dos volumes úteis de
todos os reservatórios do Estado. O volume útil percentual equivalente é obtido pelo quociente entre a
soma dos volumes úteis armazenados em todos os reservatórios do Estado e a soma dos volumes úteis
dos reservatórios do Estado. Nesse cálculo entram apenas os reservatórios que possuem dados para a
data de referência ou no intervalo de +- 30 dias desta, sendo considerado, nesse último caso, os dados
mais próximos da data de referência.
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Figura 7 - Subpágina típica do Estado (Parte 2).

5 Módulo Outros Sistemas Hídricos
A página inicial possui uma breve descrição do módulo e abaixo a listagem e um mapa
com os sistemas hídricos que compõem o módulo:
•
•
•

Reservatórios para o abastecimento do Distrito Federal (Santa Maria,
Descoberto e Lago Paranoá).
Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de grande parte da região
metropolitana da cidade de São Paulo.
Sistema Paraopeba, composto pelos reservatórios do Rio Manso, Vargem das
Flores e Serra Azul, que contribuem para o abastecimento da região
metropolitana de Belo Horizonte.

O acesso às páginas dos sistemas hídrico pode ser feito tanto pela seleção na listagem,
quanto pela seleção no mapa.
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Figura 8 - Página principal do módulo Outros Sistemas Hídricos.

5.1 Distrito Federal
A página dos reservatórios para o abastecimento do Distrito Federal possui uma breve
descrição do sistema hídrico e apresenta as seguintes informações:
•

Listagem e um mapa com os reservatórios.
Caso o seja selecionado um reservatório na lista ou no mapa, será exibido um
gráfico comparativo de volume armazenado dos últimos 5 anos. Para o Lago
Paranoá esse gráfico comparativo exibe o nível observado nos últimos 5 anos.
É possível ainda a exportação da imagem do gráfico em formato Portable
Network Graphic (PNG) por meio de um botão no canto superior direito do
gráfico.
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Figura 9 - Exemplo do gráfico comparativos de volume dos últimos 5 anos dos reservatórios para
abastecimento do Distrito Federal.

•

•

Tabela com a cota, volume armazenado, volume armazenado percentual e data
do dado para cada reservatório tendo como referência a data selecionada no
filtro. Para o Lago Paranoá é exibida apenas a informação de cota.
É possível ainda a exportação da informação da tabela em arquivo CommaSeparated Values (CSV) por meio de botão no canto superior direito da tabela.
Gráfico com os últimos 5 anos do volume útil percentual armazenado nos
reservatórios do Descoberto e Santa Marias para o mesmo dia e mês da data
selecionada no filtro da tabela.

Obs.: na página dos reservatórios para o abastecimento do Distrito Federal, o usuário pode
aceder ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7). Ainda nessas páginas, ao final, há um link para
a página “...Entendendo o Mapa, a Tabela e o Gráfico”.
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Figura 10 - Página do submódulo Distrito Federal do módulo Outros Sistemas Hídricos.

5.2 Sistema Cantareira
A página dos reservatórios do Sistema Cantareira possui uma breve descrição do sistema
hídrico e apresenta as seguintes informações:
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•

Listagem e um mapa com os reservatórios.
Caso o seja selecionado um reservatório na lista ou no mapa, será exibido um
gráfico comparativo de volume armazenado dos últimos 5 anos.

Figura 11 - Exemplo do gráfico comparativos de volume dos últimos 5 anos dos reservatórios do
Sistema Cantareira.

•

•

Tabela com a cota, afluência, defluência, volume armazenado, volume
armazenado percentual e data do dado para cada reservatório tendo como
referência a data selecionada no filtro. Na última linha da tabela são exibidos o
volume acumulado e o volume acumulado percentual do reservatório
equivalente5 do Sistema Cantareira.
É possível ainda a exportação da informação da tabela em arquivo CommaSeparated Values (CSV), por meio de botão no canto superior direito da tabela.
Gráfico com os últimos 5 anos do volume útil percentual armazenado no
reservatório equivalente5 do Sistema Cantareira para o mesmo dia e mês da
data selecionada no filtro da tabela.
É possível ainda a exportação da imagem do gráfico em formato Portable
Network Graphic (PNG) por meio de um botão no canto superior direito do
gráfico.

Obs.: na página dos reservatórios do Sistema Cantareira, o usuário pode aceder à área para
consulta de dados históricos e ao glossário do SAR (ver capítulos 6 e 7). Ainda nessas páginas,
ao final, há um link para a página “...Entendendo o Mapa, a Tabela e o Gráfico”.

5

Reservatório equivalente do Sistema Cantareira é um reservatório virtual formado pela soma dos
volumes úteis de todos os reservatórios do sistema. O volume útil percentual equivalente é obtido pelo
quociente entre a soma dos volumes úteis armazenados em todos os reservatórios do sistema e a soma
dos volumes úteis dos reservatórios do sistema.
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Figura 12 - Página do submódulo Sistema Cantareira do módulo Outros Sistemas Hídricos.
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5.3 Sistema Paraopeba
A página dos reservatórios do Sistema Paraopeba possui uma breve descrição do
sistema hídrico e apresenta as seguintes informações:
•

Listagem e um mapa com os reservatórios.
Caso o seja selecionado um reservatório na lista ou no mapa, será exibido um
gráfico comparativo de volume armazenado dos últimos 5 anos.

Figura 13 - Exemplo do gráfico comparativos de volume dos últimos 5 anos dos reservatórios do
Sistema Paraopeba.

•

•
•

Tabela com a cota, volume armazenado, volume armazenado percentual e data
do dado para cada reservatório tendo como referência a data selecionada no
filtro.
É possível ainda a exportação da informação da tabela em arquivo CommaSeparated Values (CSV), por meio de botão no canto superior direito da tabela.
Gráfico com os últimos 5 anos do volume útil percentual armazenado nos
reservatórios para o mesmo dia e mês da data selecionada no filtro da tabela.
É possível ainda a exportação da imagem do gráfico em formato Portable
Network Graphic (PNG) por meio de um botão no canto superior direito do
gráfico.

Obs.: na página dos reservatórios do Sistema Paraopeba, ao final, há um link para a página
“...Entendendo o Mapa, a Tabela e o Gráfico”.
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Figura 14 - Página do submódulo Sistema Paraopeba do módulo Outros Sistemas Hídricos.
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6 Dados Históricos
Na área de consulta aos dados históricos de reservatórios há um menu na lateral
esquerda onde é possível a seleção entre os sistemas hídricos:
•

•

•

Nordeste e semiárido: são disponibilizados os dados de capacidade, cota,
volume acumulado e volume percentual acumulado para cada dia com dado
disponível do período definido pelo usuário.
Sistema Interligado Nacional: são disponibilizados os dados de capacidade, cota,
afluência, defluência, vazão vertida, vazão turbinada, vazão natural, volume útil
percentual e vazão incremental para cada dia do período definido pelo usuário.
Sistema Cantareira: são disponibilizados os dados de cota, volume útil
acumulado e volume útil percentual acumulado, afluência e defluência para
cada dia do período definido pelo usuário.

Obs.: É possível a exportação todas as consultas de dados históricos em formato Excel
Spreadsheet (xls) por meio do botão no canto superior direito da tabela gerada pela consulta. É
recomendado que as consultas não superem períodos superiores a 10 anos.

Figura 15 - Exemplo de consulta de dados históricos do Nordeste e Semiárido.
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Figura 16 - Exemplo de consulta de dados históricos do Sistema Interligado Nacional.

Figura 17 - Exemplo de consulta de dados históricos do Sistema Cantareira.

7 Glossário
No glossário os verbetes podem ser buscados no campo de pesquisa ou pela letra inicial
logo abaixo do campo de pesquisa.
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Figura 18 - Glossário de termos técnicos do SAR.

25

