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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA AMPLIADA A CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO E DIRETÓRIO COLEGIADO, realizada 2 

no dia 10 de junho de 2022, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de 5 membros da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, 1 membro do Comitê Piabanha e 4 

4 convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela Coordenadora da 5 

Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos).  6 

Pauta/ Discussão: 1.  Aprovação da ata da 64ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão. A 7 

ata foi aprovada 2. Organização da base de dados do Comitê Piabanha. Victor Montes (Agevap/UD2) 8 

iniciou a reunião explicando brevemente as demandas do colaborador Jorge Borher (Agevap/UD2), 9 

que ficará responsável pela organização da base de dados, a utilização do banco de dados para a 10 

região em geral, e principalmente a construção da base de fundamentação técnica e teórica para o 11 

Enquadramento de Corpos Hídricos em classes de usos. Jorge se apresentou aos membros do comitê, 12 

explicou que está se familiarizando com os documentos e atividades e que começou a trabalhar na 13 

parte da estrutura da base de dados. Apresentou uma proposta inicial para que todos possam ter uma 14 

noção sobre o assunto de construção de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) com 15 

componente espacial para o CBH Piabanha. Explicou os motivos de usar o SGBD: Capacidade de gerar 16 

relação entre tabelas distintas (com geometria ou sem geometria), possibilitando cruzamento de 17 

dados de maneira ágil e segura, gerando novas informações; os dados são estruturados e possuem 18 

uma série de regras para manipulação, evitando assim alterações de forma acidental; Capacidade de 19 

armazenar, manipular e consultar uma grande quantidade de dados. Explicou brevemente cada item e 20 

também falou sobre qual SGBD utilizar, como Postgres e PostGIS, porque tem as seguintes utilidades: 21 

Software livre e possui uma comunidade internacional atuante; Interoperabilidade com o QGIS, 22 

ambiente SIG, e que também é software livre; Linguagem de Programação SQL (Standard Query 23 

Language) – linguagem amplamente utilizada em SGBD; Em conformidade com a OGC (Open 24 

Geospatial Consortium) – Resolução INEA n°188 (Padrão Geoespacial). Apresentou a estruturação 25 

SGBO do CBH Piabanha para facilitar a visualização e explicou que o banco de dados fica armazenado 26 

no computador e possui algumas restrições e estruturações de dados, pelo software Postgres e a 27 

extensão PostGIS e essa extensão possibilita que em um ambiente GIS, possam consumir a informação 28 

que estão nesse banco para fazer os trabalhos, como mapas e analises espaciais. Explicou que dentro 29 

do PostGIS tem o Qfield, um software para Android, sendo útil para trabalho de campo, apresentando 30 

como exemplo uma foto da UD2 em que logo gerou o dia, a hora e as coordenadas. Disse que pode 31 

ser encaminhada para o banco de dados do SIGA. Victor Montes falou que as informações ficariam 32 
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armazenadas em um servidor na UD2, mas teria uma integração com o SIGA Piabanha, tanto na parte 33 

de balanço hídrico, SIGA Web, o Observatório, monitoramento e etc. Frisou que o Comitê tem acesso 34 

para incluir os dados no SIGA Web. Jorge em suas considerações finais trouxe algumas questões que 35 

podem ser trabalhadas, sendo elas, pensar e avaliar quais informações serão inseridas no SGBD de 36 

forma a atender as necessidades de geração de informação para o comitê: Dados de saneamento, 37 

abastecimento de água e resíduos sólidos, dados de outorgas e cobranças do uso da d’água, dados de 38 

disponibilidade hídrica, qualidade da água e demanda hídrica (inclusive os já existentes na UD2); 39 

Planos Diretores Municipais; Dados da EMATER; Programas e projetos estratégicos para o CBH 40 

Piabanha; e falou também sobre as informações iniciais inseridas no SGBD, como Base cartográfica 41 

contínua do estado do Rio de Janeiro IBGE, na escala 1:25.000; Dados disponibilizados no Geoportal 42 

do INEA; Dados importados do OpenStreetMap – vias, edificações, pontos de ônibus, etc. Julieta Paiva 43 

(Werner) perguntou se dá pra saber se em algum determinado trecho do Piabanha, que possui casas, 44 

empresas e etc., se conseguiria saber quem está cadastrado no CNARH ou que tem outorga. Jorge 45 

disse que tem como, só tem que verificar de onde poderia obter essa informação. Victor disse que se 46 

tiver acesso ao banco dos cadastros, conseguem e ainda vincula a rua, bairro, etc. Jorge falou para 47 

analisar quais informações são realmente necessárias para ser incluídas no banco de dados, para não 48 

acabar saturando o sistema e o tornar inviável. Disse que já foi incluída a base cartográfica do IBGE e 49 

fez uma conferência por camadas dos dados de Geoportal do INEA. 3. Andamento da atualização e 50 

homologação dos módulos do SIGA WEB. Victor explicou que foram solicitadas as inserções de dados 51 

e correções de nomes nas tabelas de atributos. Explicou que o Módulo Observatório está finalizado 52 

para testes finais com as correções/ modificações solicitadas sendo as principais o download dos 53 

dados e atualização dos dados da demanda hídrica, que por está em fase de teste não está aberta 54 

para acesso do público. Explicou também o que é o observatório – estão disponibilizados informações 55 

e indicadores sobre os municípios e sobre toda a RH de forma simples e intuitiva. Para verificar a lista 56 

de informações disponíveis, o usuário poderá definir os níveis de consulta a partir de um Município, 57 

Comitê, Estado ou Bacia. Disse que se alguém acessar o Comitê Piabanha irá aparecer de forma mais 58 

prática. Em mais informações é possível visualizar a Caracterização, as Outorgas, SNIS, Demanda 59 

Hídrica, Investimentos e os Eventos Críticos, informando que o comitê irá fazer as inclusões no site. 60 

Apresentou a parte das Outorgas, em que aparecerão as outorgas da RH-4 no mapa. Explicou 61 

rapidamente sobre a visualização do SNIS e sobre a procura por municípios, falando que ficará 62 

marcado pelas regiões no mapa e irá enviar os links para os membros para enviarem as contribuições. 63 

4. Reunião realizada pelo INEA para discussão sobre a sustentabilidade do custeio. Julieta de Paiva 64 
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disse que existe a preocupação com a sustentabilidade e o ponto principal que a Moema apresentou 65 

foi sobre a dificuldade de CBHs como o Macaé e Rio das Ostras em manter a sustentabilidade de suas 66 

Secretarias Executivas, disse que os Comitês terão dificuldades a partir de 2023 pois o recurso da 67 

conta do CFURH está acabando. Com isso estão pedindo aos demais comitês para contribuírem, com 68 

redução de gastos do CFURH e disse que existe entrave no CERHI, apesar dos comitês terem 69 

concordado com a proposta. Disse que é necessário pensar na adequação da cobrança para que seja 70 

possível manter a sustentabilidade dos Comitês. Erika Cortines disse concordar com a percepção da 71 

Julieta, relembrando foi dito em reunião com o INEA que iriam contratar mais pessoas para o setor de 72 

licenciamento e outorga e torce para que o projeto funcione. Julieta falou sobre quais estratégias 73 

devem ser tomadas para aumentar o PPU e que o valor seja razoável para ser pago pelos usuários. 74 

Informes: a) Preenchimento de vacâncias da CT Instrumentos de Gestão; Foi dito que na próxima 75 

reunião poderá ser mantida a coordenação ou o membro que tiver interesse pode se manifestar para 76 

ser validado na CT. b) Eleição de Coordenador (a) e Subcoordenador (a) da CT Instrumentos de 77 

Gestão; com a mudança da composição do plenário, ficou definido que será mantido até a reunião 78 

seguinte, na próxima plenária será apresentada a relação de vagas da CT. Apresentou a tabela 79 

demostrando que restam três vagas a serem preenchidas, disse que com relação ao Poder Público irá 80 

novamente solicitar. Nelson perguntou sobre o levantamento por drone da calha do Piabanha. Erika 81 

disse que o valor ficou muito alto e se tornou inviável. Nelson ficou de encaminhar contato da 82 

empresa para solicitar outro orçamento. c) Contratação de novo site do Comitê Piabanha. Victor disse 83 

que evoluiu nesta questão o Pedido n° 23/2022, porém houve um problema, pois a primeira colocada 84 

apresentou um valor de 60% abaixo do preço máximo de referência, sendo inexequível pela Resolução 85 

n° 160/ 2018 desde que a empresa demostre ser possível realizar o serviço com aquele valor e nesse 86 

caso específico foi sim possível, pois foram apresentados os documentos. Explicou como são feitas as 87 

solicitações dos serviços de contratação e seu processamento. Julieta perguntou sobre o TDR da FMP. 88 

Luísa Cardoso explicou o TDR da FMP foi encaminhado para a Sede, que enviou suas contribuições, 89 

pois ficou faltando alguns itens no termo do elaborado pelo Diretor André Marques, como por 90 

exemplo, a formação da equipe, se será um ato convocatório do tipo técnica e preço. Falou que o 91 

termo do monitoramento também foi fechado o preço de próximo ao preço de referência R$ 92 

2.416.730,90. Disse que o valor que foi realocado pelo PAP será suficiente para essa dotação e irá 93 

manter os todos atualizados. Disse que está confirmando a visita ao Quilombo Boa Esperança no dia 94 

14 de junho de 2022. Rafaela Facchetti perguntou sobre o encaminhamento das cartas e denuncias. 95 

Luísa disse que já foram encaminhadas. 96 
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Encaminhamentos: 1. Encaminhar link de teste do módulo observatório para os membros 97 

contribuírem. 2. Solicitar ao Nelson Reis dados referentes ao levantamento (maquete digital) do rio 98 

Piabanha e solicitar definição de objetivo da demanda. 3. Encaminhar resumo da reunião realizada 99 

pelo INEA para discussão sobre a sustentabilidade do custeio. 4. Verificar dados e analisar a inclusão 100 

no SIGA Piabanha: CAR, MP em Mapas, Ortofotos do IBGE, dados da EMATER referente aos 101 

proprietários, dados do PRISMA e índices pluviométricos.   102 

Reunião encerrada às 15h e 45 min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 103 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 104 

Petrópolis, 10 de junho de 2022.   105 

 106 

Ata aprovada na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 107 

02 de setembro de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 108 
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Lista de presença: (Werner Tecidos) Julieta Paiva, (UFRRJ/ITR) Erika Cortines e (Transportes Única 114 

Petrópolis Ltda.) Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção, (OMA – BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis 115 

Filho Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Jorge Borher Marques (AGEVAP/UD2), 116 

Tayse Estevão (AGEVAP/UD2) e (AACP) David Miller.  117 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original assinada                                                  


