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ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS - CTEG - 2015.  1 

Aos onze dias do mês de junho de 2015, às 10h02min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início à 4ª Reunião, 3 

na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes 4 

assuntos: 1- Aprovação da ata da reunião anterior (07.05.2015); 2- Discussão sobre o 5 

planejamento das atividades da CTEG; 3 – Atualização sobre o andamento da alteração da 6 

Resolução 11 do Comitê Guandu; 4 – Atualização de informações referentes ao projeto do 7 

PSA; 5 – Atualização de informações referentes à escassez hídrica; 6 – Atualização de 8 

informações sobre o Concurso O Fantástico Mundo da Água; 7 – Assuntos gerais. 1- 9 

Franziska Huber (FAETERJ) iniciou a reunião com a aprovação da ata da última reunião 10 

da CTEG. Camilla Hellen Peixoto de Lima (OMA-Brasil) fez alguns questionamentos cujas 11 

dúvidas foram esclarecidas por Franziska. A ata foi aprovada integralmente. 3- Franziska 12 

solicitou fazer uma inversão de pauta para falar sobre a Resolução 11, relatando que 13 

houve a reunião na semana passada do grupo de trabalho para avaliar o documento e 14 

deixar o texto mais claro. Franziska comentou que foram solicitadas alterações em alguns 15 

pontos e a alteração maior ficou na primeira parte onde foram invertidas as informações. 16 

Camilla Hellen Peixoto de Lima (OMA-Brasil) e Caroline Lopes (AGEVAP) questionaram se 17 

não deveria incluir no documento a questão da qualidade da água. Franziska explicou que 18 

a questão foi colocada dessa forma com o objetivo de excluir as pequenas alterações e 19 

concentrar nas grandes. Franziska ressaltou que a informação da qualidade da água já 20 

consta nas regras da outorga de direito de uso. Andreia Loureiro (Prefeitura de 21 

Queimados) comentou que considera o termo “regime hidrológico do corpo hídrico” muito 22 

amplo e teme que o Ministério Público possa barrar outorgas por conta do termo. Camilla 23 

explicou que o termo "regime hidrológico" abrange tudo. Caroline Lopes sugeriu colocar o 24 

termo "alterações significativas". Franziska explicou que esses termos foram colocados 25 

pensando nas PCH's que não faz outorga, mas causa uma alteração considerável. 26 

Franziska sugeriu utilizar o termo "e/ou hidráulico" para abranger o que realmente é de 27 

competência do Comitê Guandu analisar. Franziska seguiu explicando os outros pontos da 28 

minuta e o anexo com sugestão de procedimentos. Camilla sugeriu inserir um parágrafo 29 

com a condicionante do licenciamento para que o Comitê Guandu já fique ciente a respeito 30 

das condicionantes e, ainda, a validade da licença. A sugestão foi acatada pelos membros 31 

da CTEG. Foi sugerido, também, inverter a ordem entre os artigos 5º e 6º, acrescentado no 32 

5º artigo as informações sugeridas por Camilla. Decidiu-se por marcar para a última 33 

semana de julho a próxima reunião para discutir este assunto. Franziska passou a palavra 34 

para Fatima Rocha (AGEVAP) para dar seguimento aos outros itens da pauta. Fatima 35 

explicou que a responsabilidade de cada assunto do plano foi dividida entre as câmaras, 36 

sendo criado um planejamento com assuntos para a CTEG e um para a CTIL-G. Explicou 37 

que está tentando montar a pauta para não fugir muito do tema do plano de bacia. Fatima 38 

informou que para julho a diretoria sugeriu reunir a CTIL-G e a CTEG em reunião conjunta 39 

para discutir sobre a renovação do contrato de gestão que vencerá no final do ano. Essa 40 

resolução é uma indicação de renovação para a AGEVAP continuar sendo a agencia de 41 

bacia, por isso a necessidade de se reunir para que seja definido até novembro. Fatima 42 

informou que vai mandar as informações por email para todos os envolvidos, e ressaltou 43 

que o assunto também terá que passar pela plenária. Franziska sugeriu elencar projetos e 44 

fazer algumas propostas para o planejamento. Fátima informou que já foi lançado o Ato 45 

Convocatório para o curso de avaliação de impactos ambientais "Treinamento e 46 

Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais". Franziska perguntou sobre o 47 

andamento do programa de educação ambiental. Fátima informou que tem 2 projetos de 48 
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educação ambiental em andamento, um com a Ciclos e outro com a Fabrica de Projetos. 49 

Fatima ficou de enviar aos membros da CTEG a planilha atualizada com os assuntos de 50 

pauta, juntamente com as contribuições de Juliana Fernandes. Franziska pediu para enviar 51 

também os projetos que estavam em andamento, mas acabaram ficando parados, como o 52 

da Agenda 21. Fatima explicou que ele ficou parado porque o Comitê achou por bem 53 

perguntar primeiro ao INEA quem iria executar esse projeto. Caroline Lopes fez a 54 

atualização das informações referentes à escassez hídrica, comentando sobre a redução 55 

da vazão de Santa Cecília para 110m³/s. Caroline mostrou o comparativo entre Santa 56 

Cecília e os outros reservatórios da bacia. A especialista explicou que essas informações 57 

foram retiradas do site SigaCeivap e que também constam no site da ANA que faz o 58 

controle de cada reservatório diariamente. De acordo com o levantamento, o complexo de 59 

Lages está com 83% de capacidade do reservatório, sendo que Santa Cecília está 60 

operando com 110m³/s, 25m³/ em Paraibuna, 30m³/s emSanta Branca, 4m³/s em Jaguari, 61 

e 70m³/s em Funil. Caroline destacou que no SIGA-CEIVAP constam boletins diários sobre 62 

todas as operações dos reservatórios. Daniel Shimada (UVA) questionou se é o INEA que 63 

define o aumento ou diminuição da vazão e quais são os critérios para isso. Caroline 64 

explicou que é a ANA quem define, destacando que a resolução é flexível quanto a essa 65 

alteração da vazão. Caroline informou sobre o monitoramento da cunha salina no canal de 66 

São Francisco cujo controle do índice de qualidade da água é de responsabilidade do 67 

INEA. Na maior parte dos trechos a água se manteve na qualidade média/boa, o que quer 68 

dizer que elas estão apropriadas para o tipo de tratamento utilizado hoje. No caso de Funil 69 

o resultado foi muito parecido com o de São Francisco. Daniel perguntou se essa 70 

apresentação está no site da AGEVAP e Caroline informou que sim, pois os dados são 71 

resultados das reuniões do GTAOH. Caroline apresentou a atualização sobre o PSA 72 

informando que foram recebidos todos os documentos dos municípios interessados em 73 

participar do programa. A especialista informou que foram habilitados para receber o PSA 74 

os municípios de Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras e Paracambi. Os 75 

demais foram considerados inabilitados por questões documentais cabendo recursos. 76 

Franziska passou a atualização sobre o Concurso O Fantástico Mundo da Água e as 77 

decisões a respeito definidas na última reunião do grupo de trabalho. Franziska informou 78 

que foram retiradas as categorias de vídeo e redação, ficando apenas desenho e 79 

permitindo a participação de crianças e adolescentes de todas as cidades da bacia 80 

hidrográfica, que deverão mandar suas inscrições e trabalhos pelo correio. Os trabalhos 81 

serão avaliados pelos alunos do curso de Belas Artes da UFRRJ, sendo os materiais 82 

separados por categoria de idade. No dia 15 de junho tem outra reunião do grupo de 83 

trabalho e no dia 25 de junho acontece a reunião com os alunos de Belas Artes. Andreia 84 

perguntou se o concurso vai ser divulgado nas escolas, e Franziska explicou que a 85 

inscrição é particular, mas que o concurso vai, sim, ser divulgado nas escolas, ainda que 86 

não tenha vínculo com as mesmas. Franziska explicou os prêmios de participação e o 87 

prêmio principal para cada faixa etária, ressaltando que o concurso está previsto para 88 

acontecer no segundo semestre de 2015. A comunicação terá cartazes, banners etc, que 89 

serão entregues às secretarias de meio ambiente e educação dos municípios. Franziska 90 

pediu a colaboração de todos os membros para divulgar em seus municípios. Como 91 

recompensa pela avaliação dos trabalhos, os alunos de Belas Artes receberão um vale de 92 

50 reais para a compra de livros. Em Assuntos Gerais, Camilla divulgou o evento 93 

Conferência sobre Ecologia, Manejo e Restauração de Rios; Prática e Experiências 2015, 94 

ressaltando que é um evento internacional, gratuito e que acontecerá em Salvador/BA nos 95 

dias 27 e 28 de julho de 2015. Segue a lista de encaminhamentos: 1- Enviar aos 96 
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membros da CTEG a minuta de resolução que altera a resolução 11; 2- Verificar o 97 

andamento do Programa de Educação Ambiental, cujo TdR foi elaborado pela 98 

CTCTE em 2014; 3- Enviar a planilha de programas do Plano de Bacia relacionados 99 

às atividades das câmaras técnicas apresentado nesta reunião; 4- Agendar a reunião 100 

conjunta com a CTIL-G para 02.07.2015; 5- Inserir na pauta para a próxima reunião: 101 

aprovação da minuta de resolução que indica a AGEVAP como agência de bacia do 102 

Guandu e a minuta de resolução que altera a resolução 11. Franziska Huber encerrou 103 

a reunião às 11h26min. Esta ata foi tomada a termo por mim, Caroline Dias, e segue 104 

assinada por: 105 

 106 

Franziska Huber (FAETERJ) – Subcoordenadora: ______________________________ 107 

Márcio Fonseca Peixoto (SIMARJ): _______________________________ 108 

José Gomes Barbosa Junior (Light): _____________________________ 109 

Lucimar da Silva Marinho (CSA): _________________________________ 110 

Camilla Hellen Peixoto de Lima (OMA – Brasil): ____________________________ 111 

Daniel Shimada Brotto (UVA): ______________________________ 112 

Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados): ____________________________ 113 

 114 

Membros Presentes: 115 

Usuários: Márcio Fonseca Peixoto (SIMARJ); Lucimar da Silva Marinho (CSA); José 116 

Gomes Barbosa Junior (Light). 117 

Sociedade Civil: Camilla Hellen Peixoto de Lima (OMA – Brasil); Franziska Huber 118 

(FAETERJ); Daniel Shimada Brotto (Universidade Veiga de Almeida).  119 

Governo: Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados). 120 

 121 

Membros Ausentes: 122 

Usuários: Frederico Menezes Coelho (CEDAE);  123 

Sociedade Civil: Hendrik Lucchesi Mansur (TNC). 124 

Governo: Greice Kelly de oliveira Mendes (Prefeitura de Seropédica); Tito de Araújo 125 

(INEA); José Arnaldo dos Anjos de Oliveira (Prefeitura de Japeri). 126 

 127 

Convidados: Gilberto S. Rocha (FAETEC/Paracambi).  128 


