Relatório da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Sistema de Informações Geográficas GT SIG do CBH Paranaíba
Data: 28.06.2018
Local: FIEMG – Regional Vale do Paranaíba, Uberlândia - MG.
Membros Participantes: Bruno Vicente Marques, Carlos Eugênio Pereira, Fábio Haesbaert,
José Aguiar de Lima Júnior e Luiz Humberto de Freitas Souza.
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (ABHA), José Fábio Haesbaert (AMAT) e Nádia
Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT SIG do CBH Paranaíba. Às 14h a senhora Adriana Silva
(ABHA) deu início a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho SIG do CBH Paranaíba.
2. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT SIG. O grupo elegeu para Coordenador o
senhor Luiz Humberto de Freitas Souza (Usuários) e para Relator o senhor Carlos Eugênio Pereira
(Sociedade Civil).
3. Definição do Cronograma de Atividades. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do
GT SIG) disse que a próxima reunião deve ser marcada já no mês de julho, tendo em vista o curto
prazo do grupo para elaboração dos trabalhos. O senhor José Fábio Haesbaert (AMAT) disse
que o município de Caldas Novas – GO está a disposição para sediar as reuniões do grupo. Falou
que se o grupo achar pertinente é possível realizar visitas em campo. O senhor José Aguiar
Júnior (ANA) sugeriu que a próxima reunião fosse realizada em Brasília ou Goiânia. O grupo
definiu que a próxima reunião será realizada no dia 25 de julho, das 9h às 17h, em Goiânia – GO.
4. Contextualização do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais. A senhora
Adriana Silva (ABHA) disse que no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH
Araguari) iniciou as discussões sobre a implementação do Sistema de Informações Geográficas –
SIG, tendo em vista a necessidade de revisar o Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio
Araguari. Explicou que no CBH Paranaíba a implementação do SIG é um dos instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), sendo aprovada no orçamento para 2018 com os
recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos o que levou a aprovação da
Deliberação nº 92/2018, que instituiu o GT SIG. Esclareceu que em fevereiro de 2018 membros
do CBH Araguari, CBH Paranaíba além da área técnica da ABHA realizaram visitas técnicas para
conhecer o SIG da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas - AGB Peixe
Vivo, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, e da Agência Nacional de Águas –
ANA. Explicou que o IGAM apresentou como foi construída a plataforma de Infraestrutura de
Dados Espaciais – IDE Sisema, que traz a organização dos processos de geração, armazenamento,
acesso e compartilhamento. Disse que na AGB Peixe Vivo foi explicado a substituição do uso do
Software ArcGis Server pelo Software Livre QGis para servir de base no desenvolvimento do
SIGA Rio das Velhas. Explicou que na ANA foi apresentado o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos – SNIRH, em que foi possível verificar como o sistema funciona.
Esclareceu que estas visitas proporcionaram conhecimentos que irão contribuir para o
desenvolvimento do SIG Rio Paranaíba. Disse que a ideia é que o SIG seja composto de

informações sobre níveis de alerta da bacia, visualização das outorgas deferidas por curso de água
e que essas informações devem permanecer disponíveis para a sociedade. Falou que na bacia
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, existe o SIGA-CEIVAP, que tem como principal objetivo
auxiliar nas decisões da bacia do Rio Paraíba do Sul. Esclareceu que o SIGA-CEIVAP dispõe de
uma Sala de Situação, sendo possível acompanhar a vazão e nível dos reservatórios. Disse que a
seção Balanço Hídrico apresenta a situação da bacia em termos de quantidade de utilização, da
disponibilidade e qualidade da água por trecho do rio, sendo que a seção Observatório
disponibiliza informações sobre os municípios e toda a bacia. Explicou que na seção Siga Web o
usuário tem acesso a um banco de dados espaciais com dados sobre a bacia. Na seção Publicações
o usuário tem acesso a todas as publicações referentes a projetos realizados na bacia e na seção
Projetos é possível acompanhar alguns relatórios de projetos executados por Comitê na bacia.
Explicou que o sistema do Rio das Velhas - SIGA Velhas dispõem de módulos que concentram
informações. Sendo eles, o SIPLAN que possui dados do Plano Diretor, o VELHASMap que é
possível visualizar mapas, o SAO que fornece aos usuários informações públicas a respeito das
outorgas e o ADM que é capaz de gerenciar acessos. Explicou que no CBH Araguari algumas
etapas já foram concluídas, sendo elas, visitas técnicas, reuniões de alinhamento sobre os Termos
de Referência (TDR), sendo definido que o TDR para contratação da empresa para construção da
plataforma será terceirizado, com base na experiência e no TDR da contratação do SIGA Velhas,
estando em fase de orçamento prévio para contratação de empresa especializada em
geotecnologia. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) disse que no TDR
deve dispor de capacitação para utilização da plataforma. A senhora Adriana Silva (ABHA)
esclareceu que no SIGA Velhas foi realizada capacitação com a equipe e realizado oficina de
capacitação com membros do CBH Rio das Velhas que tivessem interesse em utilizar o SIGA
Velhas. O senhor Carlos Pereira (Relator do GT SIG) disse que o CBH Paranaíba pode seguir
os caminhos trilhados pelo CBH Araguari para construção da plataforma SIG. Esclareceu que a
principal questão não é apenas elaborar o SIG, mas sim a manutenção do sistema. O senhor José
Aguiar Júnior (ANA) sugeriu que primeiramente seja realizado um diagnóstico sobre quais
dados devem integrar o SIG Rio Paranaíba. O senhor Bruno Marques (Sociedade Civil) disse
que o SIG precisa ter um bom trabalho diagnóstico em campo. A senhora Adriana Silva (ABHA)
esclareceu que, em um primeiro momento, a ideia é utilizar dados secundários, uma vez que a
obtenção de dados primários elevaria os custos do projeto e o tempo de elaboração. O senhor José
Aguiar Júnior (ANA) apresentou o SIG do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – SIG RB, utilizado
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Disse que foi utilizado
software livre, sendo possível buscar informações sobre os recursos que foram gastos para a
implementação do SIG-RB. A senhora Adriana Silva (ABHA) disse que pegar experiências de
outros Comitês é essencial para a elaboração do SIG Rio Paranaíba. Falou que no SIGA Velhas é
utilizado armazenamento de informações em nuvem.
5. Desenvolvimento dos Trabalhos. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT
SIG) sugeriu que na próxima reunião seja elaborada uma apresentação das estratégias e
informações a serem trabalhadas pelo SIG Rio Paranaíba, a fim de apresentar para a Câmara
Técnica de Planejamento Institucional e para Diretoria do CBH Paranaíba. Solicitou que a área
técnica da ABHA disponibilize aos membros do grupo os TDRs do SIGA Velhas e SIGACEIVAP e que seja disponibilizado o link para acesso de alguns sistemas. A senhora Adriana
Silva (ABHA) disse que a Secretaria Executiva irá encaminhar a todos os membros do grupo. O
senhor José Aguiar Júnior (ANA) disse que irá fazer um levantamento do custo da base de
dados do sistema da ANA. A senhora Adriana Silva (ABHA) sugeriu que cada um busque

informações dentro do seu setor sobre quais informações já possuem que seriam pertinentes para
a construção do SIG Rio Paranaíba.
6. Encerramento. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) agradeceu a
presença de todos.

