Relatório da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Sistema de Informações Geográficas GT SIG do CBH Paranaíba
Data: 25.07.2018
Local: FIEG – Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia - GO.
Membros Participantes: Carlos Eugênio Pereira, Fábio Haesbaert, José Aguiar de Lima Júnior
e Luiz Humberto de Freitas Souza.
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (ABHA), Fabrício de Campos Aires Silva
(Secima), José Fábio Haesbaert (AMAT), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA) e
Natalia Cristina Lino (Secima).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 2ª Reunião do GT SIG do CBH Paranaíba. Às 9h25 o senhor Luiz Humberto
Souza (Coordenador do GT SIG) deu início a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho SIG do CBH
Paranaíba.
2. Aprovação do Relatório da 1ª Reunião do GT SIG. O relatório foi aprovado sem alterações.
3. Discussão sobre os Termos de Referência dos Comitês do Rio das Velhas (SIGA Velhas) e
Rio Paraíba do Sul (SIGA CEIVAP). O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT
SIG) explicou que em virtude das visitas técnicas realizadas em fevereiro deste ano, 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 e com
base na apresentação da senhora Adriana Silva (ABHA) na 1ª Reunião do GT SIG, realizada no
dia 28 de junho, em Uberlândia, que expôs as principais funcionalidades do SIGA Rio das Velhas,
e do SIGA-CEIVAP, solicitou a ABHA que encaminhasse os Termos de Referência dos referidos
sistemas, a fim de subsidiar os trabalhos do grupo para a elaboração do esboço preliminar do SIG
Rio Paranaíba. Informou que conforme Deliberação CBH Paranaíba nº 92/2018, o grupo tem dois
meses para concluir os trabalhos, ou seja, tendo até o dia 28 de agosto. Esclareceu que o prazo
proposto não é suficiente para a conclusão dos trabalhos, sendo necessário a prorrogação do prazo.
Propôs que a prorrogação seja por mais dois meses. Todos concordaram. Disse que no dia 14 de
agosto, será realizada a 21ª Reunião Extraordinária, em que será solicitada a prorrogação do prazo
do grupo. O senhor José Aguiar Júnior (ANA) comentou que analisou o modelo conceitual dos
TDRs do SIGA Rio das Velhas e SIGA-CEIVAP, sendo repassado para a Superintendência de
Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAS e Superintendência de
Planejamento de Recursos Hídricos - SPR da ANA. Falou que o posicionamento da Agência é que
seja utilizada a base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos –
SNIRH. Disse que caso o grupo aceite, primeiramente será feito um levantamento dos dados
contidos atualmente no sistema, com intuito de verificar quais informações necessárias para
complementar os dados. Falou que o SNIRH poderá proporcionar ao Comitê uma redução dos
gastos com o SIG, visto que o recurso destinado para tal não é suficiente para criação da
plataforma. A senhora Adriana Silva (ABHA) perguntou de que forma seriam disponibilizadas as
informações do SNIRH. O senhor José Aguiar Júnior (ANA) disse que o SIG Rio Paranaíba teria
uma aba dentro do SNIRH. A senhora Adriana Silva (ABHA) disse que a ideia do Comitê é de
dispor de sua própria plataforma, sendo coletados dados diretamente com os Órgãos Gestores a

fim de integrar o banco de dados e que estes dados sempre sejam atualizados com base nas
informações repassadas pelos órgãos. Esclareceu que é primordial a participação dos
representantes dos Órgãos Gestores no grupo. Falou que primeiramente o grupo precisa definir se
será o responsável pela elaboração do TDR, podendo ser utilizado como referência o TDR
elaborado pela AGEVAP ou se será contratada uma empresa para elaborar. Explicou que no CBH
Araguari foi definido que será contratada empresa para elaborar o SIG, tendo em vista a
complexidade. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) disse que o grupo
deve focar nas atribuições contidas na Deliberação nº 92/2918, que normatiza em seu artigo 2º que
compete ao grupo: “definir objetivos específicos a serem contemplados pela plataforma;
estabelecer diretrizes, tecnologias, funcionalidades, padrões de implementação, metodologias de
gerenciamento que melhor se aplicam ao desenvolvimento de um projeto de tal natureza; articular
os acordos institucionais necessários para a composição de bancos de dados e webservices
existentes; avaliar as alternativas de elaboração do Termo de Referência que subsidiará a
contratação de empresa que irá implementar essa ferramenta; avaliar os custos do projeto e as
previsões orçamentárias contempladas no Orçamento 2018 e elaborar Plano de Trabalho.” Falou
que é evidente que o grupo não consegue finalizar os trabalhos no ano de 2018, visto que caso o
grupo decida por contratar empresa para elaborar o Termo, é necessário um período para
lançamento de edital para contratação de empresa, seleção e análise da proposta, entre outras
etapas. A senhora Natalia Cristina Lino (Secima) sugeriu que seja contratada empresa para
elaborar o Termo, visto que aparentemente o grupo não é composto por todos profissionais
técnicos necessários para elaboração da linguagem, acesso, entre outros mecanismos, além de não
dispor de tempo hábil. O senhor José Aguiar Júnior (ANA) apresentou a plataforma SNIRH, que
dispõem de vários módulos, divisão hidrográfica, quantidade e qualidade de água, uso da água,
balanço hídrico, regulação fiscal, planejamento entre outros módulos. Falou que dentro da
plataforma “planejamento” é possível ter acesso aos planos de recursos hídricos existentes, que
dispõem de mapa interativo, metadados e biblioteca virtual. Explicou que dentro de “mapa
interativo” é possível ter acesso a hidrografia da bacia, balanço hídrico qualitativo e quantitativo,
enquadramento, entre outros. A senhora Natalia Cristina Lino (Secima) disse que o ideal seria
utilizar a base de dados do SNIRH e a partir desses dados criar novos módulos. A senhora
Adriana Silva (ABHA) disse que os dados do SNIRH referentes as informações do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba irá compor o SIG Paranaíba no “Módulo do PRH”
afim de compor o diagnóstico da bacia. Falou que as outras informações que serão disponíveis nos
módulos devem ser atualizadas diretamente pelos Órgãos Gestores de cada estado, visto que
algumas informações disponibilizadas pelo SNIRH dependem da atualização dos Órgãos
Gestores. O senhor José Aguiar Júnior (ANA) disse que adquirir as informações diretamente
com os Órgãos pode sair muito caro para o Comitê. A senhora Natalia Cristina Lino (Secima)
disse que no Estado de Goiás é utilizado o programa QGis Server e dispõem de uma plataforma
pronta, sendo possível apenas carregar as informações já contempladas na base de dados, podendo
transformar o layout a critério do usuário e caso necessário podem ser inseridas informações de
acordo com a necessidade. Disse que a Agência dispondo de um profissional que tenha
conhecimentos em QGis Server, os módulos podem ser desenvolvidos de acordo com as
demandas do Comitê.
4. Esboço Preliminar do SIG Rio Paranaíba. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do
GT SIG) falou que elaborou um roteiro de ações do GT SIG a fim de subsidiar o grupo nas
decisões, utilizando como mecanismo alguns questionamentos, sendo: o que o SIG poderá
fornecer ao Comitê, quais módulos irão compor, quais as fontes de dados, qual programa

utilizado, elaborar Termo ou contratar empresa, implantação, operação e alimentação do SIG,
documentação para construção da plataforma e cronograma para execução das ações. Disse que
estas ações estão baseadas no TDR do SIGA Rio das Velhas. O grupo iniciou as discussões sobre
o que o SIG poderá fornecer ao Comitê, ficando definido que a plataforma irá armazenar, publicar
e manter os dados produzidos pelo PRH – Paranaíba, os dados de acompanhamento das outorgas
emitidas para a bacia do rio Paranaíba, os dados geográficos secundário e disponíveis da bacia,
além de permitir a gestão dos conteúdos dos usuários do sistema e das ferramentas que compõem
a plataforma, subsidiar a implantação futura de uma sala de situação e servir como facilitador para
atualização da base de dados da bacia. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT
SIG) sugeriu utilizar os módulos disponíveis no SIGA Velhas que dispõem do módulo SIPLAN
que permiti o armazenamento, atualização, consulta e distribuição de informações do Plano
Diretor, AGBMap que permite a visualização e análise espacial de mapas, SAO que disponibiliza
aos usuários informações públicas a respeito das outorgas emitidas na bacia e o ADM ferramenta
de administração capaz de gerenciar acessos e configurações da plataforma. O grupo aprovou a
inclusão dos módulos no SIG Rio Paranaíba. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do
GT SIG) disse que o grupo precisa definir qual será a fonte de dados utilizada para alimentar o
SIG. O grupo definiu que será utilizado como fonte de dados o PRH – Paranaíba, os Órgãos
Gestores: ANA, IGAM, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades
e Assuntos Metropolitanos – Secima, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul
e Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – Adasa; o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, além
de outros órgãos públicos e associações. A senhora Natalia Cristina Lino (Secima) esclareceu
que os dados oficiais do estado de Goiás estão disponíveis no Sistema Estadual de Geoinformação
de Goiás - SIEG. O grupo definiu que a plataforma utilizada será o Programa Livre QGis e
armazenamento em nuvem. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG)
perguntou se o grupo irá elaborar o Termo de Referência ou se será contratado empresa
terceirizada. O grupo definiu que será contratada empresa para Elaboração do Termo de
Referência e processo de implementação do SIG, visto a complexidade do assunto e por não haver
tempo hábil. A senhora Adriana Silva (ABHA) esclareceu que o grupo deverá elaborar um
Termo de Referência para contratação de empresa que irá elaborar o Termo de Referência. Disse
que no CBH Araguari foi elaborado o Termo para contratação de empresa. O senhor Luiz
Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) falou que para a operação do SIG, é necessário
realizar testes, treinamento, divulgação, operação assistida, assessoria e manutenção. Disse que a
alimentação do SIG deve ser inserida pelo usuário. A senhora Natalia Cristina Lino (Secima)
falou que a alimentação do SIG deve ser restrita a penas um usuário, tendo em vista que se a
inserção de dados for realizada por várias pessoas, corre o risco de contaminação das informações
além da necessidade da inserir apenas dados oficiais, ou no caso de dados externos, deverá ser
aprovada pelo Comitê. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) questionou
o grupo quais documentos serão utilizados para construção e operação da plataforma. O grupo
definiu que será utilizado documento de arquitetura; documentos de requisitos; controle de
atualização de versões; documentação do código-fonte; plano de implantação e manuais de uso e
operação da plataforma. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) passou
para o cronograma do GT SIG, sugeriu que a próxima reunião seja realizada no dia 15 de agosto,
posterior a data da 21ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, objetivando elaborar o Termo
de Referência para contratação de empresa que irá elaborar o TDR e o Plano de Trabalho. Todos
concordaram. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) solicitou a ABHA

que apresente na próxima reunião minuta de TDR para contratação de empresa para elaborar o
TDR.
5. Encerramento. O senhor Luiz Humberto Souza (Coordenador do GT SIG) agradeceu a
presença de todos.

