
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS – CTEG – 

01.07.2021 

 

P
á
g
. 
1
 d

e
 2

 

No primeiro dia do mês de julho de 2021, às 10h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 5ª Reunião Ordinária da Câmara 2 

Técnica de Estudos Gerais, não presencial, através de plataforma online (Teams), tendo como pauta os 3 

seguintes assuntos: 1- Abertura, apresentação e leitura da pauta; 2- Aprovação da minuta de ata da 4 

reunião de 10.06.2021; 3- Apresentação sobre projetos contemplados de Auxílio à Pesquisa – Prof. 5 

Dr. Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA); 4- Apresentação dos status das ações do projeto 6 

Observatório da Bacia; 5- Assuntos Gerais. ITEM 1 – Após a abertura da reunião, a Secretaria 7 

Executiva realizou a leitura da pauta e das regras da reunião. Diante das tentativas, sem sucesso, de 8 

estabelecimento de contato com o Prof. Luiz Moraes (EMBRAPA), foi solicitado pela Secretaria Executiva 9 

a alteração de ordem de apresentação do ITEM 4 pelo ITEM 3 na pauta. Pedido de alteração acatado pela 10 

coordenação. ITEM 2 – Os membros foram questionados se haveria alguma contribuição, não havendo 11 

nenhuma manifestação contrária. Assim, a ata foi aprovada. ITEM 4 – Caroline Lopes (AGEVAP) realizou 12 

uma apresentação sobre o status das ações do Projeto Observatório da Bacia, contendo os seguintes 13 

tópicos: os objetivos do projeto, as estações mapeadas no período de elaboração do ato convocatório, a 14 

análise de correlações entre as estações (redundância de dados), as justificativas, composição do grupo 15 

(vide Resolução Comitê Guandu n°158/2021), as etapas (Diagnóstico da rede; Análise de distribuição de 16 

chuvas; Validação/Estatísticas; Proposta preliminar de rede; Consulta pública sobre a distribuição dos 17 

pontos de amostragem; Relatório final de dimensionamento da rede; Relatório de custos de 18 

implementação), o cronograma (executado e a executar). Franziska Huber (FAETERJ) disse que se 19 

preocupa com a integração entre as estações já existentes e com o risco de depredação, vandalismo e 20 

com a manutenção. Caroline Lopes (AGEVAP) cita que à nível de operação e manutenção, seria 21 

necessário dialogar ao longo do projeto para a tomada de decisão, quanto as situações/cenários possíveis 22 

no momento. Já quanto a integração entre sistemas, há uma previsão de que os dados fiquem disponíveis, 23 

condizente com o que a ANA já utiliza. Gilvoneick Souza (Defensoria Socioambiental) questionou sobre 24 

quem manteria as estações, e sugeriu que em contrapartida, os próprios municípios ajudem, já que estes 25 

participam do processo. O mesmo também comentou sobre a importância de acompanhar a qualidade da 26 

água ao longo da bacia. Caroline Lopes (AGEVAP) concordou que seria interessante os municípios 27 

assumirem uma espécie de corresponsabilidade acerca do apoio na manutenção e às áreas de instalação 28 

das estações. Já quanto a qualidade da água, Caroline Lopes (AGEVAP) comentou que está sendo 29 

tratado em um outro produto do projeto. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) gostaria de obter 30 

informações sobre os dados quali-quantitativos referente ao monitoramento (pluviométrico e 31 

meteorológico). Caroline Lopes (AGEVAP) citou que a rede de amostragem poderia auxiliar no 32 

acompanhamento do clima, chuva e escassez. Além de permitir a análise de cenários futuros e eventos 33 

extremos. Por fim, a mesma sugeriu que seria interessante que o Conselho de Meio Ambiente do 34 

município do Rio de Janeiro e outras partes interessadas participassem da consulta pública referente ao 35 

projeto. ITEM 3 – Após diversas tentativas de contato, foi informado de que o Prof. Luiz Moraes 36 

(EMBRAPA) não conseguiria participar da reunião por estar em outro compromisso e que houve um 37 
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equívoco quanto ao horário combinado para a sua participação, ficando a sua apresentação para uma 38 

próxima oportunidade. ITEM 5 – Gilvoneick Souza (Defensoria Socioambiental) questionou acerca do 39 

evento sobre novas tecnologias. Franziska Huber (FAETERJ) informou que o evento já havia ocorrido, 40 

mas que as apresentações estão disponíveis no canal do Comitê Guandu-RJ no YouTube. Mauro Pereira 41 

(Defensores do Planeta) questionou o motivo da CTEG não ter sido convidada para participar da discussão 42 

sobre o projeto da CEDAE na bacia. A Secretaria Executiva informou que está havendo uma certa 43 

confusão entre os assuntos das reuniões, pois a reunião conjunta da CTSB com a CTIL-G, realizada em 44 

17/06 tratou sobre um outro assunto diferente, e não sobre o projeto da obra da barragem. Marcelo Danilo 45 

(ANAGEA) informou que o estudo sobre a barragem está sendo refeito e que têm a previsão de ser 46 

finalizado em um prazo de 1 (um) ano. Gilvoneick Souza (Defensoria Socioambiental) comentou que 47 

houve um atropelo sobre a manifestação do comitê sobre o assunto via carta ad referendum e que seria 48 

necessário a revogação deste documento. Em seguida os membros presentes nesta reunião pediram para 49 

que fosse estendido o convite à sua participação na próxima reunião extraordinária de 19/07, onde terá a 50 

participação da CEDAE e que seria necessária uma nova avaliação da Resolução n°62, que segundo 51 

eles, já fora aprovada em plenária há cerca de 10 (dez) anos. Encaminhamento: Convidar os membros 52 

da CTEG para participarem da próxima Plenária de 19/07, que vai tratar sobre o assunto da 53 

barragem. Por fim, e por não haver mais assuntos a discutir, a reunião foi encerrada às 11h27min. Eu, 54 

Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 55 

 56 

 57 
__________________________ 

Luiz Fernando Carvalheira 
(P.M. Miguel Pereira)  

Coordenador 

__________________________ 
Orlando de Souza Pereira 

(Associação Vale Verdejante) 
Subcoordenador  

 58 
Presentes:  59 

Thales dos Santos Fernandes (LIGHT); Hendrik Mansur (TNC); Antonio Izolani (P.M. Paracambi); Mauro 60 

Pereira (Defensores do Planeta); Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira); Sabina Campagnani 61 

(FURNAS); Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi). 62 

 63 

Convidados: 64 

Marcelo Danilo (ANAGEA); Jonathas Gonçalves (P.M. Rio Claro - SMMAA); Gilvoneick de Souza José 65 

(Instituto Socioambiental); Fatima Rocha (AGEVAP); Nathália Vilela (AGEVAP); Lucas Almeida 66 

(AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Eduarda Faria (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP). 67 


