Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim
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ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS - CTEG - 2015.
Aos cinco dias do mês de novembro de 2015, às 10h00min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início
à 8ª Reunião Ordinária, na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como
pauta os seguintes assuntos: 1- Aprovação da ata da reunião anterior (15/10/2015); 2Apresentação do SIGA-Guandu; 3-Apresentação do projeto da Prefeitura de Japeri
“Unidade de Brigada Voluntária”; 4-Atualização do andamento dos projetos; 5-Atualização
de informações referentes à escassez hídrica; 6-Assuntos gerais. 1- A subcoordenadora da
CTEG, Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), iniciou a reunião e solicitou a aprovação
da ata. A ata foi aprovada por unanimidade. A mesma solicitou a inversão de pauta.
Juliana Fernandes (AGEVAP) apresentou os estagiários da AGEVAP Rafael Ragazzo e
Vânia do Nascimento que foram contratados para fazer a divulgação do projeto “O
Fantástico Mundo da Água”. Os estagiários iniciaram a apresentação do concurso, iniciado
dia 21 de setembro e cuja divulgação começou no dia 24. Explicaram os processos feitos
na divulgação do concurso, tais como release para a imprensa, cartas para as Secretarias
de Educação e Meio Ambiente dos 15 municípios presentes às bacias dos rios Guandu, da
Guarda e Guandu Mirim. Destacaram a divulgação na feira da UEZO, realizada pela
secretaria executiva do Comitê Guandu. Apresentaram os gráficos técnicos do Facebook
sobre o alcance das postagens. Daniel Brotto (UVA) perguntou se foi criado um convite no
Facebook para divulgar as pessoas a conheceram a página e com isso entenderem mais o
evento. Os estagiários explicaram que se fizessem o evento, ele perderia um pouco do
foco, pois não atingiria o público alvo, que são jovens estudantes. Os estagiários
apresentaram os dados de curtidas na página do dia 24 de setembro até o dia 15 de
outubro. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) perguntou quando as cartas foram
enviadas para as escolas. Vânia do Nascimento (AGEVAP) informou que foi a partir de
meados de outubro. Juliana Fernandes (AGEVAP) informou que as cartas começaram a
ser recebidas pelas escolas a partir do dia 18 de outubro. Daniel Brotto (UVA) perguntou
se a visualização era por usuário, login ou IP. A estagiária respondeu que o dado se refere
a cada conta de usuário por dia. Disse que conta por usuário de IP. Daniel Brotto (UVA)
sugeriu divulgação na Rádio MEC. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), falou sobre os
jornais locais como Seropédica online, Jornal Atual. Lucas (AGEVAP) respondeu que além
desses veículos, foi feito contato com outros locais, dos demais municípios. Até o dia 04 de
novembro a AGEVAP recebeu 47 desenhos. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi)
perguntou qual o planejamento de divulgação até o final do prazo. Juliana Fernandes
(AGEVAP) falou que as pessoas costumam mandar as coisas normalmente perto do prazo
final de envio. Que os professores e as escolas estão procurando e mostrando mais
interesse, e devem mandar os desenhos de uma vez só. Franziska Huber (FAETERJParacambi) sugeriu retomar o contato com as rádios para solicitar a divulgação e a
prorrogação do prazo em mais uma semana para alcançar um número maior de pessoas,
recomendou a seguinte chamada na página do Facebook: “não perca a oportunidade, a
data foi prorrogada, mande seu desenho”. Daiana Gelelete (AGEVAP) disse que a única
preocupação de prorrogar é o julgamento dos desenhos, devido a proximidade com o final
do ano letivo. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) disse que o que vale é a data da
postagem, que se estiver datada até o dia 23 o desenho pode chegar até o fim de
novembro e irá ser validado. A mesma ainda disse que o julgamento pode começar no
início de dezembro e se estender nas duas primeiras semanas de dezembro. Caroline
Lopes (AGEVAP) disse que na UEZO, durante a semana de Ciência e Tecnologia,
conseguiram o contato de 200 pessoas, que demonstraram interesse e estão na
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expectativa de conseguirem desenhos deles. José Governo (TK-CSA) disse que falta
motivação para as crianças. Que por isso ainda está nesse número baixo de desenhos
recebidos. Uns estão mandando porque já gostam de desenhar e outros que só mandam
em busca do prêmio. Então é preciso motivar mais, dar mais destaque a premiação.
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) disse que é difícil encontrar o evento do concurso
no site da AGEVAP, pois agora ele está em movimento (na página de notícias), o que
dificulta um número maior de inscrição. A mesma sugeriu deixar estático e aparecendo
assim que abrir a página da AGEVAP. José Governo (TK-CSA) elogiou o trabalho. Mas
falou para focar em duas coisas: nos 200 prêmios que serão distribuídos. E nos locais de
entrega. Para que se possa entregar em locais em mais áreas do Rio de Janeiro. Juliana
Fernandes (AGEVAP) disse que irá procurar as Secretarias de Educação para melhorar a
divulgação e incentivar a produção de desenhos. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi)
falou que as pessoas conhecidas dela comentam do concurso, que todo mundo adora a
ideia, mas que o resultado final tem que ser alcançado. É necessário atingir um número
maior de participantes. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) levantou a hipótese de
prorrogar as inscrições do dia 13 até o dia 23. A proposta foi aceita e as inscrições foram
prorrogadas. 2- Andrey Alves (K-2 Sistemas) responsável pelo projeto SIGA-Guandu
iniciou a apresentação falando sobre os objetivos do projeto. Apresentou o site, em que
constam algumas informações e os produtos oferecidos. Falou ainda da Sala de
Observação; Siga Web; Observatório e demais Publicações. Andrey Alves (K-2 Sistemas)
disse que as informações podem ser coletadas por município ou pela bacia. E dentre as
informações estão índices de coleta de lixo e esgoto, localização, dados hídricos, entre
outros. Também apresentou o SIGA-WEB de uma forma mais detalhada. Nessa parte o
usuário pode remover e adicionar mapas, camadas geográficas, mapas temáticos.
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) perguntou para Andrey Alves (K-2 Sistemas) se
no Siga-Web estão inseridas as outorgas. Juliana Fernandes (AGEVAP) explicou que se a
informação existe em algum lugar, ela é colocada no site. E em relação às outorgas, as
informações estão sendo preparadas para serem publicadas. E que quanto aos usos
insignificantes ainda não estão com as informações em mãos. Daniel Brotto (UVA) explicou
que outorga é diferente de CNARH e falou que tem contato com a Moema, que é
responsável pela cobrança e que só pode ser cobrado o que é outorgado. Franziska Huber
(FAETERJ-Paracambi) falou sobre a preocupação do fornecimento de dados, pois
dependendo do órgão, precisa de alguém para fornecer a informação. Ela quer saber como
será feito daqui para frente a atualização. E questionou os dados que estão na nuvem. Se
terá custos, se tem espaço para armazenar. Juliana Fernandes (AGEVAP) a informou que
no Comitê há recursos para manutenção do sistema. Daiana Gelelete (AGEVAP) disse que
uma das vertentes do projeto é que o Andrey irá capacitar as pessoas da AGEVAP para
que eles possam mexer nos dados e sistemas. José Governo (TK-CSA) pediu para que o
estudo seja centralizado no projeto observatório da bacia. Franziska Huber (FAETERJParacambi) solicitou dados de qualidade da água no projeto observatório e os dados de
vazão dos rios. Juliana Fernandes (AGEVAP) disse que o banco de dados comporta todas
as informações desejadas, mas é preciso buscar, ter e receber as informações. De
imediato estão buscando as informações de mais fácil acesso, para depois irem buscar as
mais complexas. Andrei Alves (K2- Sistemas) falou sobre as estações telemétricas. E das
dificultados que o sistema tem para coletar essas informações, pois elas são passadas do
INEA para a ANA que repassa para que o site seja alimentado. Franziska Huber
(FAETERJ-Paracambi) sugeriu que o Projeto Observatório da Bacia entre na próxima
pauta. E perguntou os pré-requisitos necessários para integrar o servidor que está sendo
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instalado com outros, das demais instituições, pois assim será possível publicar todos os
dados no software e tornar acessível a todos. José Arnaldo (PM- JAPERI) sugeriu que
após montar tudo isso, é preciso difundir para que os técnicos locais conheçam as
informações. José Arnaldo (PM- JAPERI) – sugeriu um lançamento de evento do site. E
que os técnicos das prefeituras possam ter acessos. 3- José Arnaldo (PM- JAPERI) iniciou
a apresentação do projeto UNIDADE DE BRIGADA JAPERI - que foi criado após as
observações diárias das secas e das queimadas na região. E a incapacidade real de
apagar fogo. Hélder Ferreira – Diretor Ambiental da Brigada Voluntária Brasileira de Japeri
começou a falar sobre a história da brigada, os desafios em relação a queimadas, o baixo
nível de água e sobre o reflorestamento. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) retomou
a pauta e solicitou a atualização dos andamentos dos projetos – ITEM 4. Caroline Lopes
(AGEVAP) solicitou deixar para a próxima reunião a apresentação dos projetos em
andamento o que foi aprovado por todos os presentes. Franziska Huber (FAETERJParacambi) solicitou o encaminhamento do apoio financeiro do projeto da Brigada
Voluntária. Ela sugeriu entrar no componente de combate a incêndio e com isso conseguir
liberar verba para o projeto. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) comentou da visita
técnica para a CSA, Soleira e Ponto de Capacitação que esta marcada para o dia 19.
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) encerra a reunião. Como lista de
encaminhamentos, segue: - 1 - Prorrogar prazo das inscrições do concurso "O
Fantástico Mundo da Água" para 23 de novembro; 2 - Verificar a possibilidade de
buscar os desenhos do Concurso "O Fantástico Mundo da Água" nas secretarias de
educação da Bacia; 3 - Verificar a possibilidade de apoio financeiro ao projeto de
Brigada Voluntária da Prefeitura de Japeri, com prioridade para contratação de
pessoal para a brigada. Sem outras demandas, às 12h20min foi terminada a reunião. Eu,
Thiago Maia, tomei a termo esta ata que segue assinada por:
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Marcio Fonseca Peixoto (SIMARJ) )________________________________________
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Lucimar da Silva Marinho (TK_CSA) _______________________________________
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Camila Hellen Peixoto Lima (OMA-Brasil) ___________________________________
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Daniel Broto - Universidade Veiga de Almeida (UVA) __________________________
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Tito de Araújo (INEA) ___________________________________________________
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José Arnaldo de Oliveira (Prefeitura de Japeri) ______________________________
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Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) ______________________________________

Membros Presentes
Usuários: Lucimar Marinho (TKCSA); Marcio Fonseca Peixoto (SIMARJ)
Sociedade Civil: Camilla Hellen (OMA-BRASIL); Franziska Huber (Faeterj-Paracambi),
Daniel Broto (UVA)
Governo: Tito de Araújo (INEA), José Arnaldo de Oliveira (PM-Japeri).
Membros Ausentes
Usuários: Frederico Coelho (CEDAE); José Gomes Barbosa Júnior (Light);
Sociedade Civil: Hendrik Mansur (TNC);
Governo: Greice Kelly de Oliveira Mendes (Prefeitura de Seropédica); Andreia Loureiro
(Prefeitura de Queimados)
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Convidados
José Luiz Governo de Souza (TKCSA); Helder Ferreira (Brigada Voluntária); Andrei Olak
Alves (AGEVAP); Monique de Oliveira (Prefeitura de Itaguaí); Vânia do Nascimento
(AGEVAP); Rafael Ragazzo (AGEVAP); Daiana Gelelete (AGEVAP); Juliana Fernandes
(AGEVAP)
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