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INSTIIUIO DO MUO AMBIENTE E Rt('JRSOS HIORKOS 

SECRETAPIA DO BIIL&. ME 10 AMBlE NTE 

GOVERNO DO ESTADO 

Salvador, 29 de juiho de 2016 

OfIcio DIRAG JS N° 02623/2016 
Ref.: Contestaçao do Resultado da Certificaçao Progestao - 2015 

Senhor Superintendente, 

Corn os devidos cumprimentos e em conformidade ao item 05 do OfIcio n° 64/2016/SAS-
ANA, estamos encaminhando a contestaçao do Resultado da certificaçao das metas 
contratuais do Progestao, estabelecidas nos Anexos Ill e IV do Contrato no 033/ANN2014 
- PROGESTAO, referente ao exercIcio de 2015. 

Segue anexo, Relatório de contestaçao da Nota Técnica n° 22/2016/COCAD/SFI (Doc. n° 
024294/2016) pertinente a meta 1.1 (integração dos dados de usuários de recursos 
hidricos (CNARH)) e do Parecer Técnico n° 206/2016/SGH (Doc. n° 027542/2016) 
pertinente a meta 1.4 (prevençao de eventos hidrolOgicos crIticos). 

Aten, iosamente, 

Diretoria de Aguas 

urn0. Sr. 
Humberto Cardoso Goncalves 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos 
Agéncia Nacional de Aguas - ANA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HiDRICOS 
Av. Ulysses Guimarães, rl° 600, Centro Administrativo da Bahia - CAB - CEP 41745-007 - Salvador - Bahia - Brash 

homepage: www.inema.ba.gov.br- Disque MeioAmbiente: 0800 071 1400 
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Contestacão do Resultado da Nota Técnica n° 22/2016/COCAD/SFI 
(Doc. n° 024294/2016), pertinente a meta 1.1 - integracão dos dados 
de usuários de recursos hIdricos (CNARH). 

processo desenvolvido pela Coordenaçao de GestOo de Cadastro - COGEC para 
inserção dos atos ouforizafivos dos usos dos recursos hIdricos do Estodo do Bahia 
(Outorga, Dispensa e Inexigibilidade) emitidos pelo Insfituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hidricos - INEMA no sistema CNARH40 em afendimenfo 00 Progesföo/2015, mais 
especificamente 00 cumprirnento do Meto 1.1 foi denso e prolongado visto que Os 

respectivos processos encontravam-se pulverizados em diferentes sistemos no cosa, 
situacão que oindo persiste, umo vez que o órgao é fruto do uniöo enfre 02 (duos) 
outorquios extintos, o lngá e IMA, ofravés do lei n° 12.212 de 04 de maio de 2011. 

Codo autorquio possuio sistema próprio que atendia as particularidodes vinculados as 
disfintos areas de ofuocao dos órgãos. 0 sistema otual - SEIA foi criado de forma a 
unificar as informacOes referenfes a gestOo ambiental e de recursos hIdricos. 

O uso insignificonte, adotodo no estado do Bahia como Dispensa de Outorgo e 0 NOo 
Outorgável, correspondente o Inexigibilidode forom inseridos no sistema CNARH40 
seguindo a linguagem estabelecida pelo progroma, ou sejo, sern registro do inIcio do 
ofo, enfretonto estes processos nöo possuern urna sisfernotizacão no casa de forma a 
garantir o rostreabilidade entre a entrado do processo e o ernissão do ato (Carfas e 
Of Icios) em oposicOo a rastreabilidade dos atos referentes as ouforgas de direifo de uso, 
as quois são publicodos no Diário Oficial do Esfado do Bahia atrovés de urn sefor 
especIfico, garantindo major confiabilidade quonto o inforrnacOes como, por exemplo, a 
data de inIcio do oto. Além disso, ocrescenta-se o fato de que a fluxo de análise dos 
mesmos sofreram alteracOes 00 longo do tempo. Destoco-se a sifuocão dos processos 
de Inexigibilidade, que a portir do ono de 2015 foram direcionados a coordenoção de 
otendimento nöo integrando qualquer sisfema. 

Oufra situocão que tornou 0 trabalho do COGEC mobs árduo foi a categoria Licenco 
Unificada onde Os atos de Iicença, outorizacöes ambientais (aulorizocão de Supressoo 
do Vegefa(;ão - ASV) e ouforgo de direito de uso, conforme o Arfigo 152 do Decrefo 
Estaduol 14.024 de 06 de junho de 2012 que regulamenta as politicos ambienfois do 
estodo do Bahia, podem ser unificados e ernitidos em apenas urn Cinico oto. Esfa 
cotegorio relotivamente nova no eslado não é muito usual e, portanto registrarn-se 
poucos ofos publicados. No ano de 2015 fororn emitidas 31 (frinta e urna) licencos 
unificadas dos quobs openos 06 (seis) possubom atos de outorgo, poro fonto foi necessário 
a avoliocão individual de coda processo para veriticacão dos atos envolvidos. A seguir 
fern-se urn exemplo desta cotegorio de licenca, Portaria n° 10.472/2015, publicado do 
diário oficial do estado do Bahia em 24 de setembro de 2015 (Imagem 01). 

Devido a necessidade de estrufuracão dos setores responsáveis pelo gestão dos recursos 
hIdricos do INEMA, pleitearnos a reconsideração dos percenfuais atingidos, urna vez que 

COGEC partiu do inexisfência de cadosfros para 2825 codasfros de usuárbos 
regularizados pelo Esfado. Dernonsfrando o esforco hercUleo e conjunto ernpreendido 
não so pelo equipe COGEC, como tam bern dos areas, a sober: N OUT, COMON e DIRAG. 
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1. INTR0DucAO 

monitoramento dos eventos crIticos e realizado pela Salo de Situação, que fol 
inougurado em dezembro de 2012, nas dependéncias do Insfifuto do Meio 
Ambienfe e Recursos HIdricos (INEMA), no ârnbito de urn acordo de cooperacöo 
técnica entre esfe Institufo e a Agenda Nacional de Aguos (ANA), sendo, desde 
enfio, operadionalizodo pela Coordenação de Monitoramento dos Recursos 
Arnbientais e HIdricos (COMON) do Direforia de Fiscalizocão e Monitoramento 
Ambiental e dos Recursos Hidricos. 

Esse espoco funciono como urn centro de gestOo de situoçOes crIticos (inundocOes 
e secos), que subsidia a tornado de decisão por porte do OrgOo gestor de recursos 
hIdricos, em parceria corn o órgão estadual de Defeso Civil, possibilitando a 
identificoçOo de possiveis eventos hidrológicos crificos e a adocOo de rnedidas 
preventivos e rnitigodoros duronte a ocorrèncio de tais fenômenos corn o objetivo 
de minimizar os efeifos de secos e inundocöes no estodo do Bahia.. 

No ôrnbito do Progrorno de Consolidocão do Pocto Nocionol pela Gesfão dos 
Aguos - PROGESTAO, a Meta 1.4 - Prevenção de Eventos Hidrológicos CrIticos troto 
do Operocao odequoda dos sistemos de prevenção a eventos crIticos, 
corocterizodo pelo funcionornento odequodo dos equipornenfos outomáticos de 
coleto e tronsmissão de dodos hidrológicos, bern como pela disponibilizocão de 
inforrnaçoes aos órgãos corn petentes. 

OBJETIVO 

Este docurnento visa contesfar a cerfificocão dos metos contrafuais do Progesföo 
referente 00 co de 2015 e determinacão do valor do 3° parcelo a ser tronsferido 
00 estodo do Bahia, sobre o atendirnento do Meta 1.4: Prevencão de eventos 
hidrológicos crIticos referente 00 resulfodo do Indice de Transmissão e 
Disponibilização de Dodos Telernéfricos (ITD). 

cONTEsTAcA0 DO RESULTADO DA cERTwIcAcAo 

3.1 Atendimento do Meta 1.4 

memo encominhou Relatório de Atendimento do Meta 1.4 poro a ANA/ ProgestOo 
em marco deste ono, contendo inforrnoçOo definido em diálogos onteriores, que as 
estaçOes do ANA desfinados a CPRM não entroriorn no avaliação desto 
cerfificoção. Desto forrno, dos 14 estoçoes teleméfricos instolados no Bahia ate o 
anode 2015 openos as estaçoes: Fazendo Macornbiro, Fozendo Porto Lirnpo, Ponfo 
Novo, Pedros Altos, Itoefé e Fozendo Borro são de responsabilidade deste órgOo. 

No enfanto, segundo o Parecer Técnico no 206/2016/SGH, documenfo no 
027542/2016 do data de 13 de maio de 2016, a Tabelo 3 - Estado corn atingimento 
parcial do Meta Federotiva 1.4 a Bahia ofinglu 80% do mefa federafiva, porém 0 
Estodo apresentou media geral do lTD acima de 90% nas 06 (seis) estacOes que 
estão de fafo sob a responsabilidode de monutenção prevenfivo e corretiva do 
lnema, conforme Tobela 1. 



Verifica-se que sornente a estacöo de ltaetê (51240000/01240012) apresentou o ITID 
de janeiro em 74%. Este fato ocorreu após a ocorréncia de fortes chuvas, que 
ocasionou uma oscilacão no envio dos dados, porém a estacão volfou a 
transmissöo normal após dia 07/01/2015. 

Conforme contextualizado, o memo fez contato corn técnicos do rede 
hidrometeorolOgica do ANA, corn objetivo de esdarecer P01 que as esfaçOes 
operadas pela CPRM/ANA entraram no avaliaçOo desta certificaçao, sendo 
sugerido pemo responsável do ANA uma reunião para dirimir as dtvidas. 

3.2 Reuniäo entre ANA e Inema e seus desdobramentos 

No dia 22 de juiho de 2016 no furnoda rnanhã a equipe do iNEMA, se reunlu corn a 
equipe do ANA, através de video conteréncia, no intuifo de dirimir dUvidas sobre a 
operacão, manutencoo e tronsmissöo de dados dos estaçoes felemétricas que 
corn poem a rede do sistemo de alerta de eventos hidrolOgiocs crIticos, sendo 
abordado Os seguintes pontos: 

1- FabrIcio, representante do ANA, iniciou a reuniOo fozendo uma contextualizaçao 
sobre o ACT n°003/ANA/2013, destacando a responsabilidade dos parfes 
envolvidas, o que inclui a responsabilidcide do memo em operar e rnanter todas as 
PC D 

2 - 0 corpo técnico do Inema nOo tinha este entendirnento, pois nos contafos 
estabeleciclos corn a equipe do ANA, a operacOo dos felernéfricas era tratada de 
forma diferenciada, sendo ate o ano de 2015, seis estacoes operadas pelo memo e 
sete operadas pela CPRM/ANA, contorme email's em anexo. Ainda que o Inerna, 
não efetuasse a operação dessas sete PCD's, sempre houve uma preocupação em 
buscarjunto a ANA informacOes relotivas a falfa de fransmissOo de dados e formas 
de sonar os problernas; 



3 - Cabe destacar que boa parte dos problemas apresentados nessas estacôes 
refere-se a necessidade de reposicöo de pecas e ate mesmo a subsfituicao da 
estacOo, conforme tabelal abaixo: 

Tabela 1 - Relacão das estacOes que necessitam de peças de reposiçOo 
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4 - A partir da presenfe data, ficou esciarecido que o Inema deverá assumir a 
responsibilidade pela operacöo e manutencão de todas as PCd's envolvidas no 
acordo e listadas na tabea 2; 

Tabela 2 - EsfacOes Telemétricas 
- 

n 
Nome do 

Municipto 	 - 
Estacoo 

. 
Codigo FLU 

. 
Codigo 

PLU 
Latitude 

. 
Responsovel 

Longitude 	. 
ateo22/7/16 

I Responsável 
 

a poifr de 

23/7/2016 

I. Correniinc;Correnfln1.  a 455900001344014 .13:20:291.044:38:I8 CPRM/ANA INEMA/ANA 

 Correntina 	Arro jodo 45770000 44 13016 -13:2710 -044:34:08 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

 Correntina 	Mocambo 45740001 344002 -1317:07 .044:33:42 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

M 	do 	' 	M 	do 
 

Vitorio 	Vitario 
45910001 344017 -13:23:49 -044:11:58 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

s. Cotegipe 46675000 1144005 - -044:09:24 	INEMA/ANA INEMA/ANA 
Macombira 11:36:38 

Formosa do Formosa 	do 
6. 46790000 1145001 -11:03:05 -045:11:49 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

Rio Prero 	Rioreto 

ito 	de 
ibtpetuba 46830000 1144027 -11:00:21 -044:31:27 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

Cossia 

Foz. 	Porto 
 Mansidôo 46870000 1143025 -043:56:58 	INEMA/ANA INEMA/ANA 

Limpo 11:14:08 

. 

 Juazerø 	Juozeiro 48020000 940024 -09:24:23 -040:30:13 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

 Ponto Novo Ponto Novo 50380000 1040026 4  0: 0 2 4  8 	INEMA/ANA 
1.-.. 0 

INEMA/ANA 
11-10-56 . 	. 	- 	. 	. 	. I. 

Copim 
PedrasAltas 50430000 1140048 - -040:06:46 	INEMA/ANA INEMA/ANA 

Grosso 10:50:42 ......................... 

 Itaetê 	Itaetê 51240000 1240012 .040:57:29 	INEMA/ANA INEMA/ANA 
12:59:10  

 Itobuna 	Foz. Borra $3166100 1439060 -039:22:07 	INEMA/ANA INEMA/ANA 
145359  

 Itojuipe 	Itajuipe 53050000 1439023 .039:22:37 	INEMA/ANA INEMA/ANA 
14:40:28  

COndido  
 COndidoSoles 53620000 1541001 -15:30:48 -041:14:12 	CPRM/ANA INEMA/ANA 

Soles  

5 



5 - Dando confinuidade, FabrIcio pontuou as seguinfes questOes: 

- Existem algurnas estocoes que eles "nao abrern mao" a exemplo do esfaçOo 
Juozeiro; 

- Que o memo indique uma equipe fixa para manutençao dos estaçOes; 

- Que o fornecimenfo de equipamentos de grande investimento, a exemplo de 
sensor de nIvel, datalogger, etc, é de responsabilidade do ANA. 

6- Sobre.essas questOes a equipe do memo destoca que: 

- Tern interesse em assurnir as quinze estaçOes, e solicifa que a ANA informe as que 
são prioritárias para eta continuar operando; 

- Que a ANA valide a usia corn a relaçao dos POD's que fazern porte do Progesfão; 

- Forá uma divisOo do equipe fixa de monutenção em funçao do Iocalizaçao dos 
estacães e posteriormente enviorá a reloçOo; 

- Ficorá no aguardo do envio dos pecos Palo reposição e tambérn do treinamento 
poro que seus técnicos possam operar adequadamente estas estacOes, e solicita 
que também seja enviado a relação dos equipamentos considerados de grandes 
invesfimentos que a ANA se comprometeu a fornecer. 

r.i 
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3.3 Ponderacöes sobre o Parecer Técnico n°206/201 6/SGH 

A avaliação do referido parecer foi ernbasado no planhlba "Gestor PCD Estados 
20 5_revisado_Erika_Eduardo.xls" apresentada a seguir: 

Nesta planhlha consfa, enfre outras, a estaçOo de Porto Novo, que ate entöo vem 
sendo operada pela CPRM. Em contato corn esta instifuicão, f oh informado que esta 
estacão está sem coletar dados pluvioméfricos por nOo possuir sensor de chuva o 
qual não fol insfalado, pois sua Iocalizacão nOo permite a realizacão de leiluras. 
Quanto aos dados fluvioméfricos, Os mesmos não esfOo sendo coletados e 
transmitidos, pois o sensor de nIvel necessifa de subsfituicão e o sisferna de 
transmissão esfá corn defeito. Desta forrna, o Inerna solicifa que esta esfacão seja 
retirada do relacão acima, e que o equipamento seja substituldo. 

Nesta planilha, verifica-se ainda, a auséncia dos estacoes Juazeiro e Candido Sales, 
as quais solicitarnos que sejam incluidas, urna vez que conforme esciarecirnentos 
obtidos durante a reunião do dia 22 /7 /16, estas estacôes devem ser operadas pelo 
memo, alérn dos mesmas possuIrem sistema de transrnissOo GOES e fazerem porte 
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do sisterna de alerta, atendendo porfanto Os requisitos necessários Palo SUO 

inclusOo. 

A planhiha abaixo reflete urn novo cenário no avaliaçOo desta meta poro Bahia, 
corn a inclusOo dos estocOes Juozeiro e Condido Sales e retiroda do estacão Porto 
Novo. Verifica-se que a media anuol do lTD fol de 88,42%, alcancando o 
cumprimento integral do meta. 

4. CONSIDERAçOES FINAlS 

Diante do exposto e levando em consideracao: 

- 0 enfendimento dos fécnicos do memo de que o Insfifufo era responsóvel POr 
operar e manfer as estacoes indicadas no tabela 1 as quais apresentarani media 
geral do ITID acima de 90% nas seis estacoes; 

- Que contatos estabelecidos corn a equipe do ANA, a operação dos telemétricas 
era tratada de forma diferenciada, sendo ate o ano de 2015, seis estacOes 
operadas pelo memo e sete operadas pela CPRM/ANA; 

1.1 
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- Ainda que o memo, nOo efetuasse a operacão dessas sete PCD's, sempre houve 
uma preocupacöo em buscar junto a ANA informacoes relafivas a f alto de 
transmissOo de dados e formas de sonar os problemas; 

- Esciarecimentos obtidos duranfe a reunião do dia 22/7/16, quanto a relacOo das 
estacOes que o memo é responsável pela operacão; 

- A indusöo dos estocOes Juozeiro e Condido Sales e reffrada do estacdo Porto 
Novo o que olfero a media anuol do ITID para 88,42%; 

o INEMA entende que a meta 1.4 foi integralmenfe corn prida não cabendo glosa 
do contrato. 
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De: Miguel Cidrei ra <miguel.cidreira@cprm.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 28 de juiho de 2015 16:07 
Para: Rosane Aquino 
Cc: Gastao Clovis de Souza Guirnaraes; Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor 
Assunto: Re: RES: RES: RES: Acompanhamento das atividades no Ambito dos Acordos de Cooperaco Técnica 

OIã a todos. 

Estou em campo em campanha de manutenção de PCDs e já posso relatar 0 seguinte: 

Estacao Formosa do Rio Preto - Encontrada corn o sensor de nIvei corn defeito (ERR. 005). - Realizada a troca em 
25/07/2015 
Estacao lbipetuba - Encontrada corn sensor de nivel corn defeito (ERR. 005). - Realizada a troca em 24/07/2015 

As duas PCDs tern transrnissäo via GPRS e possuem chip fornecido pela ANA. 

Inclusive, là na Sureg-Salvador ainda existem 6 chips que nunca forarn usados, pois as PCDs indicadas para uso 
pela ANA, nao possuem sinai GPRS. 

Quanto as PCDs de Correntina e Santa Maria da Vitôria, a visita foi realizada no mês de fevereiro/2015 e as PCDs 
estavarn registrando normalmente. 

A próxima visita para essas estacoes (Correntina e Santa Maria da VitOna), està prevista para o mês de agosto/2015. 

Caso a ANA constate que o problema é a faita de crédito dos chips instalados (fim do plano/contrato) e seja 
necessário comprar novos chips, o modelo é do chip GPRS grande, näo e o microchip utilizado em Smartphones. 

Grandé abraco a todos. 

Eng. Miguel cidreira 

Pesquisador em Geocièncias 

CPRM - SUREG/Sa 

GEHITE - Sala C07 

(71) 2101-7331 

mipueI.cidreira(corrn .qov.b 

De: "Rosane Aquino" <rosane.aquino©inema.ba.gov.br> 
Para: "Maria Tarcisia Ferreira de Carvalho Lavor" <maria.lavor©ana.gov.br> 
Cc: "Gastao Clovis de Souza Guimaraes" <gastao.guirnaraescprm.gov.br>, "Miguel Cidreira' 
<miguel.cidreira@cprm.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 27 de Julho de 2015 9:17:52 
Assunto: Re: RES: RES: RES: Acompanharnento das atividades no ãmbito dos Acordos de Cooperacao Técnica 

Born dia Tarcisia, 

Consultamos a area administrativa do Inerna e nos informaram que ha urn contrato corn operadora de telefone que 
permite ceder chips, porém é necessário a especificaçao e justificativa para o uso. 

Em contato corn o Sr. Gastão da CPRM, na semana anterior, nos inforrnou que o técnico estava em campo 
verificando Os problemas. 

Então, se for demorar muito a aquisiçao ai pela ANA, favor nos enviar o quantitativo pra que possamos solicitar por 
aqui. 

Att, 



Rosane Ferreira de Aquino 
Espedalista em Meio Ambiente e Recursos Hidricos 
COMON - Rede Hidrometeorológica 
Instituto de Meio Ambierite e Recursos Hidricos - INEMA 
Fone (71) 3118 4152/ 3118 4153 

Em 13/07/2015 as 09:15 horas, "Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor <maria.lavor©ana.gov.br> escreveu: 
![endifj-->d [end ifJ--><' [end if]--> 

Rosane, 

Tentei enviar e-mail na sexta, mas estavam voltartdo dizendo que sua caixa de entrada estava lotada. 
Em relaço aos chips, o contrato foi finalizado, por isso o problema na transmisso. Estamos tentando realizar um 
contrato emergencial. Por enquanto, estamos pedindo para que os Estados comprem chips pré-pagos e abastecam 
com créditos para colocar nessas PCDs, caso precisem desses dados imediatamente. Caso contrário, pedimos para 
que aguardem a nova contrataçäo. 

Agradeço a informaço do quantitativo de sensores. 

Atenciosamente, 

Maria TarcIsia F. de C. Lavor Fernandes 
Especialista em Recursos Hidricos 
Superinteridéncia de Gestao da Rede Hidrometeorológica - SGH 
Agenda Nacional de Aguas - ANA 
Telefone: (61) 21 09-5547 

maria. lavor(äana.gov.br  

Mensagern encarninhada ---------- 

Rernetente: "Miguel Cidreira' <rnigueLcidreiracprrn.gov.br> 

Data: 10/07/2015 08:08 (03:08 horas atrás) 

Assunto: Re: RES: RES: Acompanhamento das atividades no âmbito dos Acordos de Cooperaço Técnica 

Para: "Rosane Aquino' <rosane.aquino@inema.ba.gov.br> 

Corn COpia: "Carlos Netto" <carlos.netto@inema.ba.gov.br>, 'edu ardo.topazio" 
zeduardo.topazio©inema.ba.gov.br>, "Gastao Clovis de Souza Guirnaraes" 

<gastao.guimaraes@cprm.gov.br> 

Ola a todos. 

As estacOes: 

Santa Maria da Vitdria e Correntina foram visitadas em marco, pelo técnico Nildo Alves na operaçao dos roteiros 10 e 15 e estao funcionando 

perfeitamente. Os dados foram coletados e o problema deve ser de transmisslo. 

lbipetuba e Formosa do rio Preto foram visitadas em outubro do ano passado e também estavarn funcionando. Estou agora em campanha de 

manutencao de PCDs e devo passar por elas ate o final do mês. Assim que verificar a situaclo passo e-mail informando. 

Miguel Cidreira. 

De: "Rosane Aquino" <rosane.aquinoinema.ba.gov.br> 	 - -- 
Para: "Miguel Cidreira" <miciuel.cidreiracprm.gov.br>, "Gastao Clovis de Souza Guimaraes" 
<qastao.guimaraescprm.qov.br> 
Cc: "Carlos Netto" <carlos.nettoinema.ba.ciov.br>, "eduardo.topazio" <eduardo.torazioinema.ba.00v.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 9 de Julho de 2015 16:46:34 
Assunto: Fw: RES: RES: Acompanhamento das atividades no âmbito dos Acordos de Cooperaçao Técnica 

Prezados Boa tarde, 

Favor verificar a manutençao das estaçOes listadas abaixo (instaladas e em operacäo pela CPRM), as quais estão 
apresentando problemas. Ja efetuamos consulta 6 ANA que nos repassou o e-mail abaixo. 



A ANA também consulta se ha necessidade de sensores, pois estào ;nstruindo processo de aquisição 

Att 

Rosane Ferreira de Aquino 
Especialista em Melo Ambiente e Recijrsos Hidricos 
COMON - Rede ftdrometeorokigica 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - INEMA 
Fone (71) 3118 4152 / 3118 4153 

De: Rosane Aquino [mailto:rosane.aquino@inema.ba.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, lOde julho de 2015 17:03 
Para: Maria Tarcisia Ferreira de Carvalho Lavor 
Cc: FabrIcio Vieira Alves; Gastao Clovis de Souza Guimaraes; eduardo.topazio ; Carlos Netto 
Assunto: Re: RES: RES: Acompanhamento das atividades no ârnbito dos Acordos de Cooperacào Técnica 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Tarcisia, 

Em contato corn o sr Gastão da CPRM Salvador, que opera as PCDS do Oeste (OTT), ha uma demanda de pelo 
menos 20 sensores OTT como sobressalentes, pois de acordo com a experiência deles, estes sensores apresentam 
muitos problemas. Neste caso o envio deverá para a CPRM. 

Quanto as PODS Hobeco, 0 Inema recebeu 07, sendo 03 radar (SEBA) e 04 sensor de pressao (TRANSDUTOR DE 

PRESSAO MARCA KELLER,), para sobressalentes sugerimos 02 de cada modelo (02 de pressäo e 02 de radar). 

Born final de semana, 

Rosane Ferreira de Aquino 
Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidricos 
COMON - Rede Hidrometeoroidgica 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - INEMA 
Fone (71) 3118 4152 / 3118 4153 

Em 09/07/2015 as 15:12 horas, "Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor" <maria.lavor(S)ana.gov.br> escreveu: 

<'[endif]—><![endifl--><![endif] -> 
Rosane, 

Verifiquei aqui na ANA e as quatro estaçOes säo de transmissäo via GPRS. Santa Maria da Vitória, Ibipetuba e 
Correntina que pararam de funcionar no final do ano passado e inicio desse ano, provavelmente precisam de 
manutenço. J6 Formosa do Rio Preto deve ter sido problema de falta de crédito no chip. 

Aproveito para perguntar, corn urgência, se vocés esto precisando de sensores HOBECO ou OTT, pois instruiremos 
urn processo de compra nos prOxirnos dias. 

Atenciosamente, 

Maria TarcIsia F. de C. Lavor Fernandes 
Especialista em Recursos Hidricos 
Superintendencia de Gestäo da Rede HidrometeoroiOgica - SGH 
Agenda Nacional de Aguas - ANA 
Telefone: (61) 2109-5547 
maria. lavor(äana.gov.br  



De: Rosane Aquino [rnaiIto:rosane.aquinoinema.ba,gov.br  
Enviada em: terça-feira, 7 de juiho de 2015 16:53 
Para: Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor 

Assunto: Re: RES: Acompanharnento das atividades no âmbito dos Acordos de Cooperaço Técnica 

Prezada 

Os dados não estâo aparecendo no Sistema Telemetria, dai não sabemos se e prob?erna na PCD ou na 
Disponibilizaçao no site. 

Amanhã estarei al na ANA numa reunião corn o Eduardo Boghossian sobre a rede da Seca, (Sala de vidro), dal nos 
intervalos podemos dialogar sobre o problema. 

Att 

Rosane Ferreira de Aquino 
Especiabsta em Meio Ambiente e Recursos Hidricos 
COMON Rede Hiclrometeorológica 
instituto de Meio Ainbiente e Recursos Hidricos - INEMA 
tone (71) 3118 4152 I 3118 4153 

Em 07/07/2015 as 14:05 horas. "Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor' <maria.Iavor(ana.gov.br> escreveu: 
<'[endifJ--><![endif]--><![endifl—> 
Prezada Rosane, 

0 que está acontecendo? 

Atenciosamente, 

Maria TarcIsia F. de C. Lavor Fernandes 
Especialista em Recursos Hidricos 
Superintendéncia de Gestäo da Rede Hidrometeorológica - SGH 
Agenda Nacional de Aguas - ANA 
Telefone: (61) 21 09-5547 
maria. Iavorana.gov.br  

De: Rosane Aquino [maiIto:rosane.aquinoinerna.ba.gov.br 

Enviada em: terça-feira, 7 de juiho de 2015 12:41 
Para: Diana Wahrendorff Engel 

Cc: Maria Tarcisia Ferreira de Carvaiho Lavor; Lorena Rodrigues Cabral; LUCIANA SANTIAGO ROCHA; adma.elbacha; 
carlos.netto; vatdinei.souza; Lais Maxixe Santos; Eduardo Topazio 

Assunto: Re: Acompanhamento das atividades no âmbito dos Acordos de Cooperaço Técnica 
Prioridade: Alta 

Ciente e Obngada. 

Aproveito para informar que algurnas estaçOes da Rede Telemétrica estäo sern apresentar dados no sistema 
TELEMETRIA desde o mês passado. 

Segue listagern: 

INFORMAçOEs DE NIVEL 



1 - 45590000 - CORRENTINA - sem dados de nivel; 

2 -45910001 - SANTA MARIA DA VITORIA - sem dados de nivel; 

3 - 46790000 - FORMOSA DO RIO PRETO - sem dados de nivel; 

4 - 46830000 - IBIPETUBA - sem dados de nivel; 

INFORMAQOES DE CHUVA 

1 - 45590000 - CORRENTINA - sem dados de chuva; 

2 - 45770000 - ARROJADO - sem dados de chuva 

3 - 46790000 - FORMOSA DO RIO PRETO - sem dados de chuva; 

4-45910001 - SANTA MARIA DA VITORIA - sem dados de chuva; 

Att, 

Rosane Ferreira de Aquino 
Especialista em Mejo Ambiente e Recursos Hidricos 
COMON - Rede HidrometeoroIOgca 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - ENEMA 
Fone (71) 3118 4152 / 3118 4153 

Em 02/07/2015 as 12:18 horas, Diana Wahrendorff Engel" <diana.en9eIana.gov.br> escreveu: 
![endifl—><![endifJ--><![endifJ—> 

Prezados, 

Informo, que, considerando a Iicença maternidade da Especialista em Recursos Hidricos Erika de Castro Hessen, o 
acompanhamento das atividades desenvolvidas no ãmbito dos Acordos de Cooperaçao (pela SGH) em que ela é 
gestora, serã realizada pela Especialista em Recursos Hidricos Maria Tarcisia Ferreira de Carvalho Lavor (61-2109 
5547), ate o retorno da Erika, no que diz respeito a gestao da rede hidrometeorologica. 

Atenciosamente, 

Diana Wahrendorff Engel 
Especialista em Recursos Hidricos 
Superiritendoncia de Gestio da Rede HidrometeorolOgica - SGH 
Coordenaçao de Operacão da Rede Hidrometeorológica - COREH 
Fone: (61) 2109 5546 


