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1. Apresentação do Seminário 
 

Realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016 na cidade de Teresópolis, o 

Seminário sobre Sistemas de Informações para Gestão dos Recursos Hídricos 

foi uma inicitativa pioneira do Comitê Piabanha organizado pela AGEVAP e  

representa um marco na discussão do tema nos Comitês de Bacias Hidrográficas 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A realização do Seminário, além de atender a Política Nacional de Recursos 

Hídricos que determina, entre um dos seus seis instrumentos, a implantação de 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, possibilitou a mobilização de 

um numero considerável de representantes da Sociedade Civil, dos Usuários e 

do Poder Público. 

 

O seminário foi organizado com o objetivo principal de definir o modelo de 

Sistema de Informações a ser adotado pelo Comitê Piabanha a partir do 

nivelamento de informações sobre os sistemas existentes. Para corresponder a 

esse objetivo o seminário foi organizado de maneira a disponibilizar ao público 

participante informações sobre os modelos de sistemas que existem, 

oportunizando, por meio de palestras com especialistas no assunto, o acesso a 

informações sobre as especificidades desses sistemas e a gama de informações 

e dados necessários para sua implantação. 

 

Composto por um público diversificado formado por representantes da 

Sociedade Civil, Usuários de Água e Poder Público, o seminário contribui 

efetivamente para o nivelamento de informações técnicas sobre o assunto, com 

a apresentação e discussão de metodologias e modelos de sistemas existentes. 

Durante os dois dias de realização do seminário estiveram presentes 65 

pessoas, entre palestrantes, membros do Comitê Piabanha, técnicos de 

secretarias municipais, técnicos do ICMBIO/PARNASO, representantes de 

instituições de ensino como CEFET, UFRJ, UNIFESO, UFRRJ, UFF e membros 

de ONGs e instituições privadas, além de estudantes universitários. 
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O seminário foi aberto pelo Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza 

Leite, com saudações de boas-vindas aos membros e convidados do Comitê 

Piabanha e manifestação de incentivo à participação e envolvimento de todos 

nas atividades propostas pelo seminário. O Presidente do Comitê ainda 

mencionou em sua fala inicial a importância da contribuição de todos na 

realização do seminário, destacando o caráter singular e pioneiro do evento. 

 

 

Presidente do Comitê Piabanha na abertura do seminário 
 

A abertura contou também com a participação do Secretário de Meio Ambiente 

do município de Teresópolis, José Carlos Simonini, que destacou a importância 

do seminário: “Esta é uma importante atividade que o Comitê organiza na região 

com o propósito de materializar ações que tenham resultados práticos”. 

 
O Seminário teve moderação do educador Doma Lima, da Ciclos Consultoria 

Ambiental que após a realização de uma dinâmica de integração, deu início às 

palestras.  

 
Dinâmica de Integração 
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2. Programação do Seminário 
 

O seminário foi organizado de maneira a oportunizar, por meio da exposição de 

técnicos especialistas no assunto, o nivelamento de informações sobre 

geoprocessamento, sistemas de informações geográficas, geomática e 

informações hidrológicas para a gestão de recursos hídricos, dentre outros 

assuntos relacionados ao tema. 

 
Programação - Primeiro dia  
 

Tabela 1 – Programação do primeiro dia 
 

Horário Atividades 
8h30m às 9h00 Café da manhã e Credenciamento dos Participantes 

9h00 às 9h30m Abertura e Palestra sobre o Comitê Piabanha – Paulo de 

Souza Leite (Comitê Piabanha) 

9h30m às 10h15m Geomática - Conceitos Básicos para construção do SIG 

Comitê Piabanha - Leandro Ramos (INEA – GEOPEA) 

10h15m às 11h00 O conceito e a importância de Sistemas de Informações 

Geográficas – Andrei Olak (SIGA - CEIVAP) 

11h00 às 11h45m Gestão da paisagem e do território – Bruno Coutinho (CI - 

Conservação Internacional) 

11h45m às 13h00 Informações básicas sobre Hidrologia na Gestão de Recursos 

Hídricos - Flávio Lyra (UFRJCOPPE 

13h00 às 14h00 Intervalo para almoço 

14h00 às 14h45m Palestra sobre o Banco de Dados Espaciais INEA - Leandro 

Ramos (INEA/GEOPEA) 

14h45m às 15h30m Apresentação sobre o SIGA CEIVAP (com foco na RH-IV) - 

Andrei Olak (SIGA-CEIVAP) 

15h30m às 18h00 Mesa Redonda para discussão dos temas apresentados e 

consolidação das informações do primeiro dia 
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Segundo dia  
 
Tabela 2 – Programação do primeiro dia 
 

Horário Atividades 

8h30m às 9h00 Café da manhã  

9h00 às 13h00 Oficina para subsidiar a implantação do Sistema de 

Informações do Comitê Piabanha, Formação de Grupos de 

Trabalho 

13h00 às 14h00 Intervalo para almoço 

14h00 às 15h00 Apresentação, consolidação e sistematização dos resultados 

da Oficina 

15h00 às 16h00 Encaminhamentos finais com a definição de estratégias para 

a implantação de um SIG para o Comitê Piabanha. 

 

 

 

 

2.1. Descrição das atividades realizadas  
 
 
Tabela 3 – Atividades realizadas 
 

I. Credenciamento e recepção 

Espaço reservado para a inscrição e entrega de material informativo sobre o evento. 

II. Abertura do Seminário 
Esta atividade teve como objetivo dar as boas vindas aos participantes, destacando 

a importância da presença e da participação de todos nos assuntos a serem 

discutidos. A atividade serviu também para a apresentação da programação e dos 

objetivos do seminário, com a construção dos acordos de convivência na facilitação 

do evento.  

III.Palestra: As atribuições do Comitê Piabanha. Palestrante: Paulo de 
Souza Leite, presidente do Comitê Piabanha 

A palestra teve como objetivo abordar assuntos relacionados à Gestão de Recursos 

Hídricos e a atuação do Comitê Piabanha nos diversos municípios que compõem a 

Região Hidrográfica. 
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IV Geomática - Conceitos Básicos para construção do SIG Comitê 
Piabanha. Palestrante:Leandro Ramos (INEA – GEOPEA): 

Esta palestra teve como objetivo apresentar o que é Geomática e os elementos 

básicos que compõem um Sistema de Informações Geográficas (SIG). A palestra 

buscou nivelar o conhecimento sobre Geoprocessamento e abordou também o 

trabalho de informações Georreferenciadas utilizados pelo INEA. 

V. O conceito e a importância de Sistemas de Informações 
Geográficas. Palestrante: Andrei Olak (SIGA - CEIVAP) 

O palestrante Andrei apresentou, por meio do resgate histórico, como surgiu o 

Geoprocessamento e sua definição. A palestra abordou também o que é um SIG no 

que se refere à definição, importância, tipos, função, estrutura e componentes, 

abordando ainda informações sobre Geoprocessamento no que se refere à coleta, 

armazanamento e tratamento de informações e dados. 

VI. Gestão da paisagem e do território. Palestrante: Bruno Coutinho 
(Conservação Internacional) 

A palestra ministrada pelo Bruno Coutinho teve como finalidade abordar questões 

sobre a importância da manutenção e conservação dos espaços naturais como 

forma de garantir o acesso com qualidade aos recursos hídricos. 

VII. Informações básicas sobre Hidrologia na Gestão de Recursos 
Hídricos. Palestrante: Flávio Lyra (UFRJ - COPPE) 

Esta palestra trouxe informações sobre Ciclo Hidrológico e Operação Hidráulica, 

Informações Hidrometeorológicas, informações sobre o uso da água,  

Hidrorreferenciamento da informação e estrutura planejada para o SNIRH na Gestão 

de Recursos Hídricos. 

VIII. Palestra sobre o Banco de Dados Espaciais INEA - Leandro Ramos 
(INEA/GEOPEA) 

O técnico do INEA Leandro Ramos apresentou o histórico e a atual situação do 

Banco de Dados Espacias do INEA no que se refere a Fase I e os requisitos 

necessários para a Fase II do BDE, com o levantamento de dados geográficos, 

cartográficos e a análise de informações e dados. A palestra trouxe ainda 

informações sobre a composição do BDE e o estado atual dos dados e informações 

do Comitê Piabanha no BDE. 
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IX. Apresentação sobre o SIGA-CEIVAP (com foco na RH-IV). 
Palestrante: Andrei Olak (SIGA-CEIVAP) 

Esta palestra teve como objetivo a apresentação do desenvolvimento e implantação 

do Sistema SIGA-CEIVAP para suporte à tomada de decisão no processo de gestão 

da Bacia Hidrogáfica do Paraíba do Sul.  

X. Mesa Redonda para discussão dos temas apresentados e 
consolidação das informações do primeiro dia 

A Mesa Redonda oportunizou o diálogo entre palestrantes e participantes do 

seminário, elucidando questões relacionadas às palestras proferidas e também o 

compartilhamento de mais informações sobre o tema. A Mesa Redonda resultou no 

encaminhamento da seguinte proposta: Como os sistemas de informação BDE e 

SIGA-CEIVAP poderiam se integrar atendendo às diferentes demandas, 

complementando-se com a troca de informações e atendo às necessidades do 

Comite Piabanha no que se refere ao desenvolvimento do seu Sistema de 

Informações. 

XI. Oficina para subsidiar a implantação do Sistema de Informações do 

Comitê Piabanha 

A oficina ocorreu no segundo dia com a formação de 4 grupos de trabalho visando 

desenvolver os objetivos específicos e ações necessárias para a elaboração de um 

Sistema de informações que atenda ao Comitê. 

XII. Encaminhamentos 

As palestras oferecidas e os questionamentos surgidos a partir delas possibilitaram 

a discussão de propostas a serem encaminhas ao Comitê Piabanha. As propostas 

foram apresentadas por David Miller e aprovadas pela plenária no último dia do 

seminário. 
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3. Relação de Instituições Participantes 
 
Participação de 65 pessoas representando 31 instituições, dentre estas 
membros do Comitê Piabanha. 

Instituições Participantes Número de Participantes 

ACAMPAR-RJ 01 

ACERDAT/ Brasil Rural  01 

ACPRURJ 02 

AGEVAP 05 

Águas do Imperador 01 

AGRUAP 01 

AMAGG 02 

ADEFIMPA- RJ 02 

APA Petrópolis/ ICMBIO 01 

APEDEMA-RJ 02 

APOP 01 

CI-BRASIL 01 

CEFET 01 

Ciclos Consultoria 02 

CDDH- Petrópolis 01 

FIRJAN 01 

INEA 01 

INNATUS 02 

IZART 01 

K2 Sistemas 01 

NovAmosanta 01 

MONTENEGRO 02 

PARNASO/ICMBIO 03 

PM Paraíba do Sul 04 

PM Petrópolis 02 

PM Teresopolis/SMMA  02 

STIPDAENIT 02 

UFF 02 

UFRJ 05 

UFRRJ – Instituto de Três Rios 02 

UNIFESO 10 

Total  65 
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4.  Apresentação das Palestras 

 

4.1. Conhecendo o Comitê Piabanha – Paulo de Souza Leite 
 

A apresentação das palestras técnicas sobre sistemas de informações foi 

precedida por uma palestra introdutória ministrada pelo Presidente do Comitê 

Piabanha, Paulo de Souza Leite, que abordou sobre a estrutura dos Sistemas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, a estrutura organizacional e as 

atividades desenvolvidas pelo Comitê Piabanha. Em tom otimista dirigido aos 

participantes, disse o Presidente: “Gostaria de destacar que essa diversidade de 

pessoas e técnicos certamente será uma grande contribuição ao nosso 

Seminário”. Sem perder de vista o caráter educativo e informativo do evento, 

Paulo de Souza Leite disse ainda que “É importante frisar que o Comitê Piabanha 

é um órgão de estado, com poder de decisão sobre os recursos hídricos da RH-

IV. O que precisamos, na verdade, é da participação cada vez maior da 

população”, esclareceu. 

 

 
Palestra de abertura do Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza Leite 
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4.2.  O conceito e a importância dos SIGs – Andrei Olak 

 
A palestra proferida por Andrei Olak, coordenador do SIGA-CEIVAP e consultor 

da K2 Sistemas, empresa de consultoria especializada em tecnologia da 

informação, destacou a importância da implantação de Sistemas de Informações 

Geográficas por meio de uma narrativa histórica do processo de identificação e 

o mapeamento de informações e dados sobre os espaços geográficos.  

 

A palestra do Andrei suscitou a participação do público por meio de perguntas 

relacionadas à implantação do SIGA-CEIVAP. De acordo com Andrei, a melhor 

definição de geoprocessamento diz respeito ao conjunto de tecnologias de 

coleta, armazenamento e tratamento de dados e informações para determinado 

estudo. “Ou seja, posso obter dados de sistemas de coordenadas espaciais com 

qualquer informação do globo terrestre”, explicou. 

 

Principais pontos abordados por Andrei nesta palestra: 

 
Resgate Histórico 
 
Em 1854, Londres estava sofrendo uma grave epidemia de cólera, doença sobre 

a qual na época não se conhecia a forma de contaminação. Numa situação onde 

já haviam ocorrido mais de 500 mortes, o doutor John Snow teve uma idéia: 

colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e dos poços de 

água (naquele tempo, os poços eram e principal fonte de água dos habitantes 

da cidade). 

Com a espacialização dos dados, o doutor Snow percebeu que a maioria dos 

casos estava concentrada em torno do poço da “Broad Street” e ordenou a sua 

lacração, o que contribuiu em muito para reduzir a epidemia. Este caso forneceu 

evidência empírica para a hipótese (comprovada posteriormente) de que o cólera 

é transmitido por ingestão de água contaminada. 

Este é uma situação típica onde a relação espacial entre os dados muito 

dificilmente seria inferida pela simples listagem dos casos de cólera e dos poços. 
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O mapa do doutor Snow passou para a História como um dos primeiros 

exemplos que ilustra bem o poder explicativo da análise espacial. 

 

Definições: 

 

� Geoprocessamento 

� Conjunto de tecnologias voltadas para a COLETA, 

ARMAZENAMENTO e TRATAMENTO de INFORMAÇÕES 

ESPACIAIS ou GEORREFERENCIADAS, a fim de serem utilizadas 

em sistemas específicos e em uma aplicação específica que, de 

alguma forma, se utiliza do espaço físico-geográfico. 

 

� Sensoriamento Remoto   

� COLETA: Imagens de satélite, mapas escanerizados, dados do IBGE, 

trabalhos de campo, etc. A Coleta de dados está diretamente  

relacionada com o objetivo do seu trabalho. 

 

� Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS, SPRING) 

� ARMAZENAMENTO e TRATAMENTO: É realizado através de 

softwares específicos (SIG), que trabalham com dados espaciais. Ex.: 

ArcGis, Spring, Mapinfo, etc.  

 

� Sistema de Posicionamento Global  

� Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SPRING): O software 

armazena e gerencia banco de dados, sendo possível a realização de 

análises e tratamento de dados a partir dos dados inseridos no banco. 

O tratamento dos dados é realizado através da alteração direta do 

banco de dados. 
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� Cartografia digital 

� INFORMAÇÕES ESPACIAIS ou GEORREFERENCIAMENTO: 

informações e dados que possuem uma referência no globo terrestre, 

latitude e longitude. Podem ser adquiridas de diversas formas: GPS, 

cartas do IBGE, Google Earth. 

 

� Sistema de Informação Geográficas-SIG 

� É um sistema que tem capacidade de coletar, armazenar, recuperar, 

transformar e analisar dados espaciais do mundo real. 

 

Algumas definições do SIG: 

� Burrough: “Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, 

recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real” 

� Cowen: “Um sistema de suporte à decisão que integra dados 

referenciados espacialmente num ambiente de respostas a 

problemas” 

� Smith: “Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual 

opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas 

sobre entidades espaciais” 

� Oppenshaw: “Sistema com um conjunto de métodos analíticos que 

permite o acesso a atributos e localização dos objetos geográficos em 

estudo”. 

� Goodchild: “O valor potencial maior de sistemas de informação 

geográfica está em sua capacidade de analisar dados espaciais. “ 

� Dangerramond: “Um SIG agrupa, unifica e integra a informação. 

Torna-a disponível de uma forma que ninguém teve acesso 

anteriormente, e coloca informação antiga num novo contexto.” 
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� Importância do SIG 

� Gestão do território / recursos naturais; 

� Apoio à tomada de decisão; 

� Agilidade nos processos de geração de mapas, cadastros, 

consultas; 

� Maior capacidade de análises espaciais e temporais, possibilidade 

de geração de mapas dinâmicos; 

� Precisão em informações geográficas como coordenadas, cálculos  

de área, perímetro, classes temáticas, etc; 

� Possibilidade de armazenamento e gestão de grande volume de 

dados; 

� Disponibilização da informação à população. 

 

� Definição clássica-conceitual do SIG 

SISTEMA QUE PERMITE: 

• Entrada, armazenamento e manipulação de dados geográficos; 

• Processamento de dados vetoriais (topologia) 

• Processamento de dados de Sensoriamento Remoto; 

• Processamento de dados MNT; 

• Análises espaciais; 

• Operações matemáticas, algébricas; 

• Mapeamento cadastral, temático; 

• Dentre outros. 

 

� SIG-Web 

• Visualização e consulta aos dados geográficos / 

georreferenciados; 

• Pode ou não permitir a entrada ou saída de dados; 

• Pode ou não possuir ferramentas de análise ou consulta espacial; 

• Pode ou não permitir a geração de mapas temáticos; 

• Limitação de tecnologia (processamento, etc.) 

• Não possui todas as características de um SIG padrão. 
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� Fases de Implementação de um projeto de Geoprocessamento 

• Aronoff (1989), divide as etapas de implementação de um projeto 

SIG em seis fases, sendo: Conscientização, Desenvolvimento dos 

requisitos do sistema, avaliação do sistema, desenvolvimento de 

um plano de implementação, aquisição do sistema e inicialização, 

e fase operacional; 

• A etapa de conscientização consiste em "vender" a idéia do SIG na 

organização, ou seja, elucidar todos aqueles que possam ser 

usuários da informação, sobre as vantagens e a otimização dos 

processos com o uso da tecnologia; 

• A fase de desenvolvimento dos requisitos do sistema consiste em   

definir o que será necessário para que ele seja implementado, tanto 

no que diz respeito a quantidade de informações quanto a quem irá 

utilizá-las e qual a será  a estrutura; 

• A fase de avaliação do sistema consiste em uma etapa interativa, 

onde várias soluções podem ser propostas, testadas e discutidas, 

a fim de se determinar quais possam atender a demanda da 

organização.  

• A fase de desenvolvimento de um Plano de Implementação 

consiste em planejar as tarefas necessárias para operacionalizar o 

sistema, desde Hardware e Software, contratação e/ou treinamento 

da equipe, coleta de dados, etc.. 

• A fase operacional consiste em utilizar o sistema para se obter as 

informações definidas nas primeiras fases do projeto.  

 

 
Palestrante Andrei Olak do SIGA CEIVAP 
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4.3. Geomática - Conceitos básicos para construção do SIG do Comitê Piabanha 
– Leandro Ramos 
 

A terceira palestra foi sobre Geomática - Conceitos Básicos para construção do 

SIG Comitê Piabanha, foi ministrada por Leandro Ramos, técnico do 

INEA/GEOPEA. Em sua fala, Leandro abordou questões sobre o processo de 

implantação de SIG em relação à parte de hardware, software, qualificação 

pessoal, banco de dados e analise de informações. Diversas perguntas foram 

feitas ao palestrante em relação à organização de um SIG para o Comitê 

Piabanha, com destaque para questões relacionados ao modelo de sistema a 

ser implantado, aos padrões de informações a serem fornecidas pelos 

municípios para alimentar o sistema e aos processo de capacitação técnica das 

pessoas envolvidas com o sistema.  

 

Principais pontos abordados na palestra do Leandro Ramos: 

 
A Geomática utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar os 

processos que ocorrem no espaço geográfico. 

Elementos básicos de um SIG: 

� Os equipamentos (hardware) 

� Base de dados 

� Os aplicativos (software) 

� Banco de dados 

� Pessoal especializado 

� Análise espacial  

� Produto: Apoio tomada de decisão 

Geodados 

 

� Tipo: cartográficos, cadastral, temáticos, redes sensoriamento remoto; 

� Estrutura: gráfica (vetorial e matricial) não gráfico (alfanumérico). 
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Cartografia apresenta um modelo de representação de dados para os 

processos que ocorrem no espaço geográfico. 

� Qualidade de Dados Cartograficos 

� Integridade dos elementos 

� Conectividade e direção 

� Sobreposição de áreas 

� Agregação vetorial 

� Sistema de Informação Geográfica do RH Piabanha 

� Levantamento processos e dados/informações (necessárias – 

existentes e a produzir) 

� Modelagens do sistema (conceitual, lógica e física) 

� Construção da Base de Dados espacial 

� Qualidade do geodado/geoinformação (cartográfica, completude e 

topológica 

� Estruturação dicionário de dados e metadados 

� Analises espaciais simples e avançadas (uso de modelagens 

espaciais) 

� Treinamento/Capacitação 

� Uso assistido 

 

� Status do SIG – PIABANHA 

Foram apresentadas as informações que já estão no SIG Piabanha, e 

destacadas que algumas ainda estão em fase de formatação, são elas:  

� Abastecimento de Agua 

� Aproveitamento Hidrelétrico 

� Aquíferos 

� Balanço Hídrico 

� Esgotamento e Estiagem 

� Característica Ambiental 

� Cenários futuros 
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� Estudos hídricos 

� Inundações e Deslizamentos 

� Limite hídrico 

� Polos empreendimentos 

� Produtos perigosos 

� Quali. Agua Violação Class 

� Unidade de Conservação 

� Usos e demandas 

� Vazões por UHP 

 

 
Palestrante Leandro Ramos do INEA 

 

4.4. Gestão da paisagem e do território - Bruno Coutinho 

 

Encerrando a primeira parte do Seminário, Bruno Coutinho, da CI – Conservação 

Internacional, discursou sobre gestão da paisagem e do território, com destaque 

para a importância da manutenção e recuperação ambiental na preservação das 

bacias hidrográficas e dos territórios.  

 
Palestrante Bruno Coutinho da Conservação Internacional 
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A parte da tarde foi iniciada com uma dinâmica de ambientação e pela 

apresentação do Concurso de Fotografia do Comitê. A apresentação do 

concurso foi realizada por Leonardo Poyart, diretor da Montenegro Grupo de 

Comunicação, empresa responsável pela assessoria de comunicação do Comitê 

Piabanha.  

 

Além de divulgar o concurso, Leonardo aproveitou a oportunidade para convidar 

os participantes a visitarem a página do Comitê e também a se inscreverem no 

concurso. “Estamos aqui também para convidar a todos para que participem e 

se inscrevam no Concurso fotográfico. Ele foi feito com o propósito não só de 

comemorar os 10 anos de atuação do Comitê Piabanha na RH-IV do Estado, 

como também de envolver cada vez mais a população no trabalho desenvolvido 

pelo Comitê”, disse. 

 
Leonardo Poyart na apresentação do Concurso Fotográfico do Comitê Piabanha 

 

Após a apresentação do Concurso Fotográfico do Comitê Piabanha foi realizada 

uma dinâmica de ambientação com o objetivo de integrar, despertar e estimular 

os participantes a refletirem sobre a importância do estabelecimento de relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. 

 
Dinâmica de ambientação 
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4.5. Informações básicas sobre Hidrologia na Gestão de Recursos Hídricos – 
Flavio Lyra  
 

Retomando o ciclo de palestras, Flávio Lyra, doutorando da COPPE/UFRJ, 

abordou questões relacionadas aos seguintes temas: 

 

� Gestão de Recursos Hídricos  

� Ciclo Hidrológico e Operação Hidráulica 

� Informações Hidrometeorológicas 

� Informações sobre Usos da Água 

� Hidrorreferenciamento da Informação 

� Estrutura planejada para o SNIRH 

 

Destacamos a seguir resumo dos temas abordados por Flavio Lyra: 

 

� Gestão de Recursos Hídricos: 

� Visa harmonizar as disponibilidades e as demandas de água, em 
aspectos quantitativos e qualitativos 

� Disponibilidade Hídrica 

� Disponibilidade natural de água superficial 

� Aleatória 

� Segue um ciclo anual 

� Operação hidráulica 

� Barragens e reservatórios 

� Regularização da disponibilidade hídrica superficial natural 
– maximização do recurso – proteção contra eventos 
extremos 

� Disponibilidade de água subterrânea 

� Demandas de Água 

� Demandas humanas 

� Demandas ecológicas da água superficial 
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� Ciclo Hidrológico e Operação Hidráulica 

� Disponibilidade de água na terra 

� Atmosférica 

� nuvens e umidade do ar 

� Superficial 

� Rios, lagos, áreas húmidas –forma líquida 

� Geleiras e neve acumulada – forma sólida 

� Subterrânea 

� aquíferos 

� Trânsito da água de uma forma a outra 

� Com um ciclo normalmente anual 

� Alimentado pela energia solar 

� Precipitação de chuva, gelo ou neve, degelo, escoamento 

superficial, infiltração, recarga e descarga de aquíferos, 

evaporação e evapotranspiração 

 

� Informações Hidrometeorológicas 

� Medição nos Postos Fluviométricos 

� Vazão não é medida diretamente 

� Mede-se com uma régua altura ou cota do rio 

� Em postos convencionais normalmente 2 vezes ao dia 

� Transforma-se em vazão através de uma curva 

� Curva chave 

� Obtém-se uma curva de vazão ao longo do tempo 

� Hidrograma 
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� Determinação da Curva Chave 

� Através de pontos que relacionam vazão a altura 

� Campanha de medições diretas de vazão 

� Através de molinetes, que medem velocidade do rio, ou de 

instrumentos computadorizados (ADCP) 

� Diversas medições 

� Com diferentes níveis de rio 

� Informações sobre Usos da Água 

�  Uso Agrícola 

� Sistemas de Irrigação 

� Criação Animal 

� Efluentes da Agricultura 

� Uso Industrial 

� Água incorporada ao produto 

� Água usada no processo de Produção 

� Efluentes Industriais 

� Saneamento Básico 

� Abastecimento de Água 

� Esgotamento Sanitário 

� Energia 

� Usinas hidroelétricas 

� Água de refrigeração de usinas termoelétricas 

� Hidrorreferenciamento da Informação 

� Representação da Informação em Bases de Dados com Topologia 

Explícita 
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� Todos os processos empregados na gestão de recursos 

hídricos necessitam que se saiba o que está a montante ou a 

jusante de um ponto da rede hidrográfica 

� Representação explícita em Base de Dados permite 

desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão com o uso de 

técnicas usuais de sistemas de informações genéricos (SQL) 

� Bases para o hidrorreferenciamento 

� Representação da hidrografia como um conjunto de trechos em 

rios ou lagos, conectados em nós (confluências) 

� Representação da superfície da bacia como um conjunto de 

áreas de contribuição direta de cada trecho 

� Estrutura planejada para o SNIRH 

� Módulo Ambiental/Geográfico 

� Vincula as informações à rede hidrográfica com topologia 

� Módulo de Dados Quali-Quantitativos Pontuais 

� Suporta o processo de obtenção de dados nos postos 

pluviométricos, fluviométricos e de qualidade 

� Módulo de Disponibilidade Natural e Operação  Hidráulica 

� Suporta os processos de naturalização e regionalização 

� Módulo de Regulação de Usos 

� Permite o acompanhamento dos usos da água 

Professor Flavio Lyra da UFRJ/COPPE  
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4.5. Banco de Dados Espaciais INEA – Leandro Ramos 

 

Na palestra seguinte, Leandro Ramos, do INEA/GEOPEA, fez uma explanação 

a respeito do Banco de Dados Espaciais do INEA, sua estrutura, formas de 

armazenamento e análise de dados. 

 

Destacamos a seguir resumo da sua abordagem: 

 

� BDE: Fase I- requisitos para Fase II 

 

� Levantamento de dados geográficos  e cartográficos do INEA 

� Grande abrangência de dados espaciais - tanto em volume quanto em 

informações espaciais representadas; 

� Dados dispersos refletindo o recente processo de unificação, 

acarretando em dados redundantes, entre outras formas de 

inconsistência cartográfica. 

� Desenvolver um modelo de dados para contemplar todos os tipos de 

dados presentes no acervo atual de cartografia digital e informações 

geográficas do INEA, assim como a inserção de novos dados. 

� Modelar os processos operacionais ambientais executados no INEA, 

principalmente aqueles associados à chamada Agenda Verde. 

� Desenvolver um modelo de dados para a futura implantação do BDE 

� Desenvolver um modelo de dados para contemplar todos os tipos de 

dados presentes no acervo atual de cartografia digital e informações 

geográficas do INEA, assim como a inserção de novos dados. 

� Modelagem Conceitual 

� Modelar os processos operacionais ambientais executados no INEA, 

principalmente aqueles associados à chamada Agenda Verde. 
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� Serviços e Licenças: 

O BDE é composto de 3 servidores IBM distribuídos entra aplicação BDE, Banco 

de Dados e Sistemas de Apoio a aplicação. 

� O Banco utilizada é o ORACLE 11g com a vertente do ORACLE 

SPATIAL;(A renovação da licença e realizada pela GETEC desde 

2015 quando unifiquei o contrato de licenças da ORACLE) 

� O Ismart Spatial é um sistema GEO que foi customizado na linguagem 

JAVA, o qual gerou a aplicação principal do BDE. Toda a 

administração do BDE é gerenciada através do Ismart. (O contrato de 

suporte e manutenção da licença expirou  em agosto de 2015, devido 

a redução de custo optou-se pela não renovação e que o mesma seria 

realiza-la posteriormente) 

� O Serviço da aplicação utiliza do recursos do TOMCAT. FREE 

� O Gerenciador de Imagens utiliza os Recursos do GEOSERVER. 

FREE 

� É de extrema necessidade de Upgrade do parque tecnológico que hoje 

suporta o BDE-INEA e todos os módulos desenvolvidos e em 

desenvolvimento.  

 

� Armazenamento 

� A arquitetura hoje da aplicação encontra-se em estado crítico de 

armazenamento. Devido a dimensão que a ferramenta ganhou e a 

quantidade de informações que absorveu, está bem próximo ao limite de 

armazenamento. 

� Tamanho total do servidor é de 2,8 Tb e já está com 90% de espaço 

comprometido, não sendo possível o armazenamento e todo o conjunto 

de ortofoto. 

� Para as ortofotos consegui junto a GETEC espaço em storage no qual 

iniciamos a inserção das imagens que estão sendo publicadas na 

aplicação através do serviço do GEOSERVE. 
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� Diante da necessidade dos novos módulos que estão em 

desenvolvimento destacamos que o espaço com uma boa margem de 

segurança para o sistema seria de aproximadamente 8 TB. 

 

� Rede e Monitoramento 

� A Rede do INEA hoje tem total capacidade de absorver a aplicação. Após  

a ampliação da velocidade do link INEA ter sido ampliada de 10mb para 

100mb esse deixou de ser uma de nossas preocupações. 

� Existe a necessidade de instalação de pontos de internet nas unidades 

descentralizadas do INEA, principalmente nas UC’s que tendem a utilizar 

a cada vez mais a ferramenta. 

� Todo o monitoramento da rede e dos servidores e realizado pela GETEC, 

quando há a necessidade de alguma intervenção na Rede ou nos 

equipamentos a GETEC aciona a Equipe do BDE para realizamos a 

operação em conjunto ou para comunicar que determinada ação será 

realizada. 

� A Administração dos usuários é realizada pela equipe BDE de acordo com 

a demanda e a necessidade mantendo o padrão da nomenclatura do 

domínio utilizada pela GETEC. 

� O nível de permissão não é dado especifico a cada usuário e sim ao 

GRUPO. É definido o nível de permissão de acesso as camadas como: 

Ler, gravar. 

� A área responsável pela informação é quem define quem pode ou não ver 

determinadas informações e se podem ou não editá-las. 

� Produção e Input de Dados do BDE 

� Todo dado novo deve passar pela equipe do BDE para ser padronizado, 

definido simbologia adequada (junto a área de negócio) e depois inserido 

no banco, depois pode ser editado ou realizado Upload diretamente pela 

aplicação. 

� A produção da informação a ser inserida sempre é realizada em conjunto 

a área detentora ou responsável pela informação a ser agregada ao 

Banco. 
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� Problemas e desafios 

� Um dos maiores desafios é a mudança de paradigma dentro da 

instituição, conseguir mostrar ao usuário a importância da espacialização 

da informação e os benefícios que pode coletar. 

 

 
Palestra de Leandro Ramos sobre o BDE/INEA 

 

4.6. Apresentação sobre o SIGA CEIVAP – Andrei Olak 

 

Encerrando o ciclo de palestras, Andrei Olak, da K2 Sistemas, fez uma exposição 

sobre a plataforma SIGA-CEIVAP – que consiste em um monitoramento e 

acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, que 

facilita a criação e atualização de dados sobre a Bacia do Rio Paraíba do Sul e, 

também, possibilita a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos. 

 

Apresentamos a seguir resumo da sua palestra: 

Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Objetivos: 

� Desenvolvimento e implantação do SIGA CEIVAP para suporte à tomada de 

decisão no processo de gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul, permitindo: 

� Subsidiar o monitoramento e acompanhamento dos reservatórios e 

estações;  



 

Seminário sobre Sistemas de Informações do 

Comitê Piabanha  

Pág. 

29 

 

 

Relatório Descritivo – março 2016 

� Facilitar a criação e atualização de dados sobre a Bacia do Rio Paraíba 

do Sul; e  

� Possibilitar a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos.  

Ações para atingir esses objetivos: 

� Aspectos gerais 

� Possibilitar à população o acesso a informação: 

� Reservatórios; 

� Dados geográficos; 

� Indicadores (Água, Esgoto, Resíduos, etc.). 

� Possibilitar aos Comitês: 

� Acesso (exclusivo) às informações levantadas; 

� Um ambiente para disponibilização de dados; 

� Divulgação do Comitê. 

� Desenvolvimento de Sistemas 

� Sistema de monitoramento capaz de buscar automaticamente 

informações e apresentar dados de forma simples;   

� Sistema de Informação Geográfica Web para disponibilizar dados 

sobre a bacia e Comitês para a população; 

� Produto para divulgar indicadores sobre os Municípios, Comitês, 

Estado e Bacia; 

� Produto para disponibilizar relatórios/produtos do CEIVAP; 

� Sistema de gerenciamento de projetos; 

� Página Web do SIGA-CEIVAP.  
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� Serviços 

� Levantar, sistematizar e processar informações sobre a BPS;   

� Criação de Banco de Dados; 

� Criação de mapas temáticos; 

� Digitalização de acervo bibliográfico; 

� Apoio técnico; 

� Capacitação. 

� Ações previstas 

� Levantamento e Sistematização de Informações; 

� Monitoramentos Reservatórios e PC da Bacia; 

� Disponibilização Digital do Acervo Bibliográfico; 

� Divulgação de Informações na web; 

� Capacitação das atividades do SIGA-CEIVAP; 

� Interlocução CEIVAP / Comitês, AGEVAP / Sociedade; 

� Processamento Dados Geográficos e Mapas Temáticos; 

� Apoio Técnico AGEVAP e Comitês. 

� Produtos: Sistemas de Monitoramento 

� Sistema web; 

� Informações sobre vazão e nível dos reservatórios  e estações; 

� Dados atualizadas diariamente, de modo automático; 

� Publicação das informações na web; 

� Geração de relatórios diários, semanais, mensais, dentre outros. 

� Produtos: SIGA Web 

� Ambiente que permite gerir, monitorar e consultar informações; 

� Acesso público aos dados espaciais; 
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� Consultas e análises, sem a necessidade de conhecimento técnico; 

� Mapas temáticos de interesse aos Comitês e à sociedade. 

 

� Produtos: Observatório 

� Para usuários que não possuem afinidade com SIG Web padrão; 

� Compartilha banco de dados único; 

� Informações sobre a bacia de forma simples e intuitiva; 

� Níveis de consulta: Municípios, Comitês, Estado, Bacia. 

 

� Produtos:Digitalização do Acervo Bibliográfico 

� Banco de dados; 

� Scanner de alto desempenho – padrão de qualidade; 

� Sistematização e padrão na digitalização dos documentos; 

� Disponibilização de documentos na web; 

� Transparência aos contratos e processos do CEIVAP/AGEVAP. 

 

� Produtos: Banco de Dados 

� Modelagem de um banco de dados; 

� Gestão centralizada das informações; 

� Não duplicação de informações; 

� Versão mais atual dos dados; 

� Compartilhado por todos os sistemas e serviços. 
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Palestra de Andrei Olak sobre o SIGA CEIVAP 

 

Após a palestra do Andrei foi formada uma mesa redonda que possibilitou um 

intenso debate sobre a implantação do SIG do Comitê Piabanha, os tipos de 

informações a serem levantadas, o processo de mobilização e capacitação 

técnica, a necessidade de parcerias institucionais e os desafios na implantação 

deste sistema. 

 
Mesa redonda 

 

O segundo dia do seminário foi reservado para a realização de uma oficina com 

o intuito de subsidiar a implantação do Sistema de Informações do Comitê 

Piabanha. Antes do início da oficina foi realizado pelo moderador Doma Lima 

uma dinâmica de ambientação com o objetivo de despertar e mobilizar os 

participantes para as atividades que seriam realizadas. A dinâmica possibilitou 

uma maior integração entre os participantes, que destacaram em suas falas a 

importância da humanização das relações.  
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Dinâmica de Ambientação 

 

David Miller, membro do Comitê e um dos idealizadores do evento, falou dos 

objetivos específicos do encontro. “Este seminário vem sendo pensado há três 

anos. Então, tudo o que estamos fazendo é basicamente para atender os 

objetivos gerais e específicos, que fazem referência ao monitoramento dos 

recursos hídricos, identificação de áreas prioritárias para reflorestamento, 

levantamento de dados para balanço hídrico, entre outros pontos”, esclareceu. 

 

David fez um resgate histórico do processo de idealização do seminário: “Em 

2013, um grupo informal se reuniu algumas vezes no Comitê Piabanha, para 

iniciar a discussão sobre organizar informações e mapas para apoiar a tomada 

de decisões sobre ações e investimentos na RH-IV, a área de atuação do Comitê 

Piabanha. Este grupo, de imediato, sugeriu a realização de um evento para 

discutir nossas necessidades de informação. Entre os anos de 2014 e 2015, este 

grupo virou um GT (Grupo de Trabalho), contando com a participação de vários 

membros do Comitê e parceiros (Andreia da GEOPEA/INEA, José Paulo da 

COPPE/UFRJ)”.  

Palestra de David Miller 
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Em seguida à apresentação do David, os participantes foram divididos em quatro 

grupos de trabalho com o objetivo de discutir estratégias para a implantação do 

SIG do Comitê Piabanha. 

 

Os grupos foram divididos a partir de uma metodologia que considerou a 

diversidade na composição dos grupos, de maneira que em cada grupo 

houvesse representantes do setor de usuários, poder público e sociedade civil, 

universidades e estudantes universitários. Esta metodologia permitiu, além da 

diversidade na sua composição, o compartilhamento de saberes e experiências 

que enriqueceram a discussão e deram qualidade e substância às discussões 

nos grupos.  

 

Na parte da manhã os grupos discutiram e apresentaram para validação do 

Comitê quais seriam os objetivos da implantação do SIG do Comitê Piabanha e 

após o almoço, quais seriam as ações necessárias para se atingir os objetivos 

propostos. 

 

Todos os participantes do seminário tiveram, desta forma, a oportunidade de 

contribuir com sugestões para o processo de implantação do SIG Comitê 

Piabanha. Destacamos, dentre as várias contribuições sugeridas, que o SIG 

deve garantir o amplo acesso à informação, obter e gerar dados confiáveis, 

identificar sub bacias, mapear os usuários de recursos hídricos e monitoramento 

de dados de acordo com áreas críticas. No plano das ações a serem realizadas, 

destacamos a necessidade de se estabelecer parcerias institucionais, promover 

o treinamento das pessoas envolvidas no SIG e o levantamento, atualização e 

disponibilização de informações confiáveis, dentre outras ações. 

 
Atividade de trabalho em grupo 
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Para o Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza Leite, o Seminário Sobre 

Sistemas de Informações foi muito positivo. O número expressivo de 

participantes e a diversidade de instituições presentes contribuíram para o êxito 

do evento. Em sua fala ele destacou também a importância da participação de 

jovens universitários. “Gestão de recursos hídricos não acontece sem Comitê e 

sem Agência de Bacia. Ou seja, se não fosse a equipe da AGEVAP e os 

membros do Comitê Piabanha, este evento não seria possível. A construção é 

realmente coletiva”, finalizou.     

 

5. Trabalho em Grupo 
 
Os grupos foram montados de maneira a contemplar a participação de 
representantes do setor de usuários, poder público e sociedade civil em cada 
grupo. 
 
Cada grupo teve como atribuição desenvolver os objetivos e ações necessárias 
para a implantação do SIG Comitê Piabanha. 
 
Apresentamos, a seguir, os resultados dos trabalhos produzidos pelos grupos. 
 
 

Grupo 1 
 

Objetivos  
Espacializar os pontos de monitoramento de acordo com as áreas críticas referentes 

à qualidade/quantidade de água (escala temporal). 

Padronizar as informações que irão alimentar o banco de dados. 

Disponibilizar a informação de forma abrangente atendendo a sociedade civil, e nível 

técnico para a produção de novos dados, planejamento e gestão de RH. 

Reunir informações geográficas (georreferenciadas) no banco de dados 

Obter dados estruturados e não estruturados para qualificação das informações do 

Banco de Dados. 
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Ações propostas 

O que  Quem 
Buscar junto aos órgãos que monitoram os 

critérios para a localização destes pontos de 

monitoramento. 

 

 

 

 

Situações relacionada a Chuvas 

= ANA – Cemadem – INEA – 

CPRM 

 

Situações relacionadas a 

Vazão=ANA, CPRM (bases 

experimentais),INEA 

Verificar quais estações são prioritárias para se 

manter de forma contínua. 

Buscar parcerias com universidades para reunir 

estas informações ou contratar um consultor ou 

residentes. 

Ver quais estações tem séries históricas para 

apoiar os modelos de vazão específica e quais 

são só para alerta de cheias ou para objetivos 

mais simples e diretos. 

O que  Quem 

Selecionar e apoiar um programa específico que 

possa ser disponibilizado para as instituições 

trabalharem e levantarem seus dados de forma 

padronizada (sugestão CUAHSI) 

 

CBH, CERHI (Capacitação) 

Acesso a dados como CNARH para incorporar 

ao BDE (usuários: CBH e sociedade civil). 

 

INEA, CBH 

Montar estratégia de coleta de informações. 

Check List dos dados que são realmente 

relevantes e que já existem. 

Residentes CBH e 

Universidades 

Fazer um piloto para ver se funciona CBH 

 
 
 

 
Apresentação do grupo I 
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Grupo 2 

 

Objetivos 
Definir Produtos 

Coletar dados primários e secundários 

Padronizar Dados 

Centralizar Dados 

Definir responsáveis pelos Dados (atualização contínua) 

Sistematizar Dados 

Processar os Dados 

Publicar os Dados 

Gerir os Dados 

Redefinir Produtos (Processo de melhoria contínua) 

Ações Propostas 

Identificar as demandas em cima do plano de ação (Comitê e GT SIG) 

Quais os dados necessários para os produtos escolhidos (Comitê e GT SIG) 

Articular rede de fonte de dados secundários (GT SIG) 

Quais dados secundários que já existem, onde estão e sua qualidade (Rede, GT 
SIG e Participantes) 

Identificar dados necessários e inexistentes (GT SIG) 

Coleta de dados primários (Instituições, residentes e contratados) 

Definir equipe técnica para padronização dos dados (Comitê, INEA e SIGA-
CEIVAP) 

Definir responsável no Comitê (Comitê, INEA, SIGA-CEIVAP) 

Atualizar constantemente as informações (Residentes, INEA e SIGA-CEIVAP) 

Alimentar o sistema com os dados (Residentes,INEA e SIGA-CEIVAP) 

Gerar novos dados em cima de dados aplicados (Residentes, INEA e SIGA-
CEIVAP) 

Capacitar membros indicados do Comitê para operar o SIG (INEA e SIGA-CEIVAP) 

Definir Dados a serem publicados (Comitê, INEA e SIGA-CEIVAP) 

Definir Planos de Ações em cima dos Dados (Comitê) 

Avaliação do Comitê constante (Comitê) 

 
 

 
Apresentação do grupo 2 
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Grupo 3 
 

O que (Objetivos) Quem  Quando  
1. Armazenar e disponibilizar 

Dados primários com qualidade 

e confiabilidade (saneamento) 

Comitê Piabanha, 

municípios, Secretarias de 

municipais e estaduais 

(SEA e INEA), 

universidades e centros 

de pesquisa, CPRM e 

ANA, FIRJAN, 

FECOMERCIO, EMATER 

(Rio Rural) 

 

 

 

Contínuo 

 

2. Dados de monitoramento 

hidrológicos 

3. Comunicação dos 

conhecimentos para a 

comunidade (difusão) em várias 

mídias 

 

Comitê Piabanha e 

população em geral 

 

 

Contínuo 

 

4. Informações Audio Visuais 

5. Identificar as Sub-Bacias, 

apontando os seus usos 

Universidades, EMATER 

e Sociedade civil 

01ano 

6. Monitoramento quali-

quantitativo 

Universidades, CPRM, 

ANA, INEA 

Continuo 

7. Mapeamento dos reais usuários FIRJAN, INEA, CBH 

Piabanha 

02 anos 

8. Bio-monitoramento e vazão 

ambiental 

CBH, Universidades, 

INEA 

Contínuo com 

avaliações 

anuais para 

redimensionar 

 

9. Atualização permanente dos 

Dados 

Empresa de hidrometria, 

universidades, residentes, 

empresas especializadas 

e CBH 

 

 

Contínuo e ágil 
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10. Criar aplicativos para celular Empresa especializada 

em criação de mídia de 

plataforma móvel e CBH 

 

Contínuo 

 

 
Apresentação do grupo 3 

 
Grupo 4 

 

Objetivos  O que  Quem  

1. Garantir a sociedade amplo 

acesso à informação 

a) Processar a maior 

quantidade de dados 

possíveis  

b) Desenvolver um 

sistema que facilite o 

acesso  

 c) Selecionar o 

Desenvolvedor 

 

SIG, 

Desenvolvedor 

e Comitê 

2. Obter e gerar dados 

qualitativos e quantitativos 

confiáveis 

a) Levantar as 

necessidades 

prioritárias em relação 

aos dados 

b) Identificar os dados 

existentes e o que pode 

ser feito em relação a 

eles 

c) Levantar/Buscar 

dados ausentes no 

Banco de Dados 

 

Comitê+GTs e 

SIG 
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3. Elaborar ferramentas 

específicas que subsidiem a 

gestão de recursos hídricos, 

atendendo demanda de 

Dados locais 

 

a) Levantar quais 

ferramentas são 

prioritárias à gestão de 

Recursos Hídricos 

b) Desenvolver no 

sistema as ferramentas 

de análise 

 

Comitê+GTs e 

Desenvolvedor 

4. Criar mecanismo de 

alimentação do sistema de 

informação 

a) Padronizar formato 

para input dos dados 

b) Criar um canal para 

que a população possa 

disponibilizar dados 

 

 

Comitê e 

Desenvolvedor 5. Possuir canal de acesso para 

que a sociedade e parceiros 

possam contribuir 

6. Ter uma interface com 

linguagem amigável a todos 

a) Processar a maior 

quantidade de dados 

possíveis  

b) Desenvolver um 

sistema que facilite o 

acesso  

 c) Selecionar o 

Desenvolvedor 

 

SIG, 

Desenvolvedor 

e Comitê 

7. Estabelecer a periodicidade e 

atualização das informações 

Planejar ações e definir 

prazos 

SIG 

 

Apresentação do grupo 4  
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6. Avaliação do Seminário 
 

 
Questionário de Avaliação do Seminário 

 
6.1. Avaliação sobre o curso: 

 
 

6.1.1. Comentários: 
 

� “Considero que este primeiro Seminário SIG, serviu para nos mostrar um 
melhor rumo a seguir dentro desta temática, sendo o único ponto negativo 
em relação a acessibilidade, pois como sou pessoa com deficiência, este 
foi um fator limitante e por isso, sugiro que numa próxima edição se 
observe este ponto importante”; 

 
� “Sobre as atividades de “aquecimento” (apresentação de cada 

participante, etc.), acho que foram úteis, mas extensas demais em termos 
de tempo, especialmente na 1ª manhã. E em relação a minha “palestra”, 
não entendi porque foi incluída, especialmente em cima da hora (talvez 
foi melhor assim, sei lá). Fora isso, achei o evento excelente, a moderação 
também foi muito boa – tivemos uma grande participação, e de pessoas 
qualificadas nos assuntos em discussão. Saímos com a promessa de 
bons acordos e parcerias – eu não sei trabalhar em grupo, mas tenho a 
convicção que precisamos aprender exatamente isto se vamos reverter 
os erros que estão tão aparentes no mundo atual. Que este tipo de evento 
contribua para soluções, e estou grato por seu serviço neste contexto”. 

 
� “O seminário foi muito produtivo e alcançou o objetivo proposto no sentido 

de viabilizar num futuro próximo o sistema de informações do comitê de 
forma simples e eficiente para acesso público”. 

 

� “Para uma visão sobre o SIG, houve muita oportunidade de entender e 
opinar sobre o assunto”. 

 
 
 
 
 

33%

44%

44%

44%

67%

22%

56%

56%

33%
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O  
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O  
T E M P …

O  
C U R S O  …

Ótimo Bom Regular Ruim
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6.2.  Avaliação sobre os recursos e materiais didáticos: 
 

 

 

 

6.2.1. Comentários: 
 

� “Todo recurso atendeu ao que foi exigido para uma melhor compreensão 
e participação”. 

 

6.3.  Avaliação sobre o desempenho da equipe técnica: 
 
 

 
 
 

6.3.1. Comentários: 
 

� “Entendo que estamos no caminho certo”. 
 

� “Alguns momentos nas palestras e discussões estavam acima do meu 
nível de entendimento, por ser leigo nos assuntos. Os trabalhos em grupo 
foram muito proveitosos”. 

 
� “Todas as apresentações foram muito enriquecedoras, principalmente 

para quem não é da área de geoprocessamento”. 
 

� “No geral o seminário foi muito esclarecedor para entender o que é o BDE 
e como funciona no estado do Rio de Janeiro. As palestras foram 
importantes para dar novas ideias sobre o BDE que queremos para o 
Piabanha”. 

 

22%

22%

78%

78%

R E C U R S O S  D I D Á T I C O S

M A T E R I A L  E N T R E G U E

Ótimo Bom Regular Ruim
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56%

44%

56%
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� “Os palestrantes pareceram capacitados e dispostos a elucidações. No 
meu caso, seria importante uma continuidade ou treinamento mais 
amiúde sobre o assunto”. 

 
6.4. Avaliação sobre o conhecimento do assunto: 

 

 
 
 

6.4.1. Comentários: 
 

� “Como não tenho domínio sobre este assunto, e creio que a maioria dos 
representantes do CBH Piabanha também estejam na mesma situação, 
sugiro que para uma próxima edição ou qualquer sequência desta 
temática tenhamos a máxima participação de todos”. 

 
6.5.  Espaço reservado para comentários adicionais, sugestões e críticas: 

 
� “Percebi que a maioria dos representantes e convidados que participaram 

deste Seminário, não tinham domínio sobre este assunto. Por isso, creio que 
a maioria dos representantes do CBH Piabanha também estejam na mesma 
situação e assim, sugiro que para uma próxima edição ou qualquer 
sequência desta temática tenhamos a máxima participação de todos”. 

 
� “O evento é só o começo: agora precisamos trabalhar para concretizar as 

parcerias e trabalhos que foram discutidos e acordados. Precisamos lembrar 
que não é somente o Seminário que importa, mas seus resultados dentro do 
contexto de melhorar os recursos hídricos em benefício dos ecossistemas 
(incluindo o ecossistema humano), enquanto ainda temos tempo para agir. 
O processo é comprido, o Seminário é um passo na estrada das mudanças 
que queremos, mas ainda temos muitos passos para dar. Mas que foi bom, 
foi!” 

 
� “Toda a equipe está de parabéns pela organização e cordialidade”. 

 
 

11% 89%

11% 78% 1%

D E P O I S  D O  C U R S O
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7. Encaminhamento Finais 
 

 
David Miller, membro do Comitê Piabanha, em consenso com os participantes 

propôs o seguinte encaminhamento: 

 
1) Na próxima reunião plenária do Comitê Piabanha aprovar a reativação 

do Grupo de Trabalho – SIG, para acompanhamento das ações 

referentes a Sistemas de Informações; 

 

2) Discutir com o INEA a formalização do Termo de Cooperação Técnica 

para Utilização do Banco de Dados Espaciais e verificar com a 

AGEVAP uma forma para incluir na parceria o SIGA/CEIVAP para 

divulgação dos dados e apoio ao GT SIG; 

 

3) Depois de formalizada a parceria, realizar capacitação de membros do 

Comitê, funcionários da AGEVAP, funcionários concursados de 

Prefeituras, Organizações vinculadas ao Comitê. 

 

8. Considerações finais 
 
Pode-se afirmar, com base nas informações disponibilizadas neste relatório, que 

a realizaação do Seminário sobre Sistemas de Informações do Comitê Piabanha 

foi altamente satisfatório, alcançando os objetivos propostos ao mobilizar um 

número considerável de participantes na construção de uma proposta concreta 

para a estruturação do SIG do comitê Piabanha. 

 

O seminário foi conduzido de maneira a criar um ambiente propício à 

participação e os questionamentos  feitos pelos participantes possibilitou o 

aprofundamento e esclarecimento dos assuntos abordados. 

 

O carater pioneiro do seminário possibilitou a reunião de um grupo altamente 

qualificado no assunto, tanto entre os palestrantes quanto entre os 

representantes dos setores da sociedade civil, de usuários e do poder público. 
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O seminário atraiu também a presença de um número significativo de jovens 

universitários. A diversidade no perfil de participantes do seminário também 

contribuiu para o aprofundamento das discussões e para o fortalecimento do 

processo de gestão participativa dos Comitês de Bacia Hidrográfica.  

 

A escolha dos palestrantes e os temas por eles abordados, bem como a 

disponibilidade dos mesmos em esclarecer e aprofundar os assuntos 

contribuiram efetivamente para que o evento obtivesse êxito. 

 

Outro aspecto positivo em relação aos palestrantes diz respeito à permanência 

dos mesmos durante todo o evento, participando inclusive, dos  trabalhos 

desenvolvidos pelos grupos.  

 

Os trabalhos produzidos pelos grupos, com a definição de objetivos e ações 

necessárias para a implantação do SIG, auxiliarão os membros do Comitê 

Piabanha nas tomadas de decisões necessárias para a implantação do SIG 

Piabanha. 

 

A implatação do SIG favorecerá o surgimento de novas parcerias e o 

fortalecimento das parcerias já existentes, ampliando a atuação do Comitê 

Piabanha na região da bacia hidrográfica e permitindo uma melhor e adequada 

gestão da água na RH-IV. 

 

Percebe-se também, que a implantação do SIG Piabanha traz muitos desafios, 

alguns inerentes à propria  natureza e complexidade dos sistemas e outros 

relacionados à efetivação do próprio sistema, fato que exigirá dos membros do 

Comitê focar em ações de planejamento. 

 

Outro ponto importante relacionado à implatação do SIG diz respeito ao processo 

de mobilização social para o fornecimento de informações e dados necessários 

à alimentação do sistema, bem como o treinamento das pessoas que irão 

participar do projeto de implantação e manutenção do SIG. Uma alternativa para 
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o início do processo de mobilização seria a construção de uma rede virtual para 

uma maior integração entre os participantes com o compartilhamento de 

informações, divulgação de eventos, disucssões técnicas e formação de grupos 

de trabalho, por exemplo. 

 

O seminário de uma maneira geral foi aprovado e segundo a amostra da 

avaliação aplicada, 44% dos participantes avaliaram como ótimo e 56% como 

bom. Os conteúdos abordados e a metdologia adotada foi avaliada como ótima 

por 56% e como boa por 44%. dos palestrantes. Outro dado interessante 

revelado pela avaliação diz respeito à contribuição do seminário para a 

ampliação dos conhecimentos sobre o assunto, uma vez que antes do seminário 

o conhecimento do público sobre o assunto era 78% regular, 1% ruim e apenas 

11% bom. Após o seminário os conhecimentos sobre o assunto passaram pra 

bom (89%) e ótimo (11%). 

 

Com base na analise das informações contidas neste relatório e na avaliação 

feita por amostragem com os participantes do seminário, podemos considerar 

que o evento atingiu plenamento os objetivos propostos, contribuindo para a 

discussão, a ampliação dos conhecimentos e a busca de soluções e estratégias 

que viabilizem a implantação do SIG Comitê Piabanha. 

 

O evento serviu também para demonstrar a importância do SIG para o processo 

de gestão de recursos hídricos, por sua capacidade de geração de informações 

e dados que contribuem para a melhoria da água, com a efetivação de ações de 

recuperação e manutenção dos ecossistemas. 


























