
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - CRHDF 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO – CTPA 

GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS DO 

DF (SIRH)  

 
Data: 23 de julho de 2020 

Hora: 9:30 – 12:00 

Canal: Microsoft Teams (videoconferência) 

Participantes: Mona Bittar (SEMA-DF), Carlo Renan (Caesb), Mauro Felizatto (Caesb), Lígia 

Gurgel (Caesb), Fernando Starling (Caesb), Eduardo Cyrino (Embrapa), Marcos Maia 

(EMATER-DF), Gustavo Carneiro (Adasa), Juliana Pinheiro (Adasa), Saulo Luzzi (Adasa), 

Hiarque Souza (Adasa), Ana Carolina Lopes (Adasa), José Francisco (UnB), Alan Tonin (UnB), 

Camila Ainda (UnB), Rodolfo Brito (CBH-DF), Maria Geraldina (ABES-DF) e Maria do Carmo 

(ABES-DF). 

 

PAUTA:  

1.                 Adasa e Caesb: Exposição da frequência de cálculo do ICE e levantamento do 

quantitativo de estações para cada tipologia. 

2.                 GT: Definição das variáveis a serem adotadas para o cálculo do Índice de 

Conformidade ao Enquadramento – ICE para as respectivas tipologias. 

3.                 UnB: Realização de apresentação técnica ao GT. 

MEMÓRIA:  

A Universidade de Brasília realizou ao GT a apresentação: Desenvolvendo estratégias para 

avaliação da saúde dos rios do Distrito Federal. 

A apresentação trouxe ao GT avaliações realizadas pelo grupo de pesquisa coordenado pelo 

professor José Francisco Júnior (UnB) a respeito dos índices e programas de monitoramento. 

A exposição permitiu ao GT ampliar as discussões sobre as variáveis a serem incorporadas às 

tipologias do Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE. Assim como, esclareceu ao GT 

a importância do biomonitoramento dos corpos hídricos do DF. 

O GT compreendeu a relevância do que foi apresentado, tanto que diante do exposto, decidiu-se 

agendar uma nova reunião para o dia 06 de agosto, a fim de que seja dada continuidade às 

discussões para definição das variáveis a serem adotadas para o cálculo do Índice de 

Conformidade ao Enquadramento – ICE para as respectivas tipologias. 

ENCAMINHAMENTOS: 

1. UnB: Encaminhar à Adasa um documento consolidado com a proposta de variáveis a 

serem incorporadas no ICE por tipologia tanto para ser aplicado no momento presente quanto em 

um tempo futuro. Assim como, uma sugestão de programa de biomonitoramento, caso as 

variáveis não se enquadrem nas limitações da metodologia de cálculo do ICE. 

 

2. Adasa e Caesb: Reunião de alinhamento prévia à 11ª Reunião GT SIRH-DF, em 04 de 

agosto de 2020, às 10 horas (Microsoft Teams). 

 

3. GT: 11ª Reunião agendada para o dia 06 de agosto de 2020, às 09h30 (Microsoft Teams). 

 

 

 

JULIANA PINHEIRO GOMES 

Reguladora de Serviços Públicos 

ADASA 


