
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)  

 

Memória da Quarta Reunião 

Data: 03 de fevereiro de 2020 

Hora: 9:30 – 12:00 

Local: Adasa 

Participantes: Lista de presença em anexo. 

 

PAUTA:  

1. Andamento das ações e atualização do cronograma de trabalho. 

 

A Adasa realizou uma retrospectiva dos assuntos tratados nas reuniões anteriores e apresentou ao 

GT a atualização do andamento das ações propostas para estruturação do SIRH-DF (apresentação 

anexa). Relembrou que a Caesb é a principal entidade detentora de dados a serem incorporados 

ao SIRH-DF e que a Adasa formalizará à Caesb o interesse de dar início ao processo de integração 

de dados entre as duas instituições. A Adasa esclareceu que por conta do período de final de ano 

e de férias não houve avanços no processo de integração de dados entre as instituições. Em 

contrapartida, a Adasa apresentou ao GT o mapa interativo do cadastro de outorgas e registros de 

uso, estruturado durante esse período, com perspectiva de divulgação no SIRH-DF ainda no mês 

de fevereiro. 

A Adasa expôs ao GT a importância de aprofundar as discussões quanto à forma de apresentação 

dos dados de qualidade. Relatou que o Índice de Qualidade da Água – IQA e o Índice de Estado 

Trófico – IET são indicadores já utilizados internamente pela Agência, e que esta tem a intenção 

de divulgá-los juntamente com os dados brutos. No entanto, a divulgação dos dados brutos está 

atrelada à finalização do trabalho da consultoria contratada para consistência do banco de dados 

da Adasa, cuja entrega final está prevista para o mês de abril. Além dos índices já citados, a Adasa 

destacou a intenção de divulgação do Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE. Como 

tal índice já está em uso interno pela Caesb, o GT considerou oportuno que esta instituição realize 

uma apresentação na reunião a ser realizada no mês de março.  

Por fim, decidiu-se que a reunião do mês de março será realizada no dia 03 de março, no período 

da manhã, na Adasa, cuja pauta será: integração de dados da Caesb ao SIRH-DF e apresentação 

da metodologia e dos valores apurados para o Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE 

(Caesb).  

 


