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 REGISTRO DE REUNIÃO 

Data: 02/04/2019 

Reunião: 2ª Reunião GTAOH 2019 

Grupo: Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Operações Hidráulicas - GTAOH 

PARTICIPANTES INSTITUIÇÃO 

Paulo Diniz ONS 

Humberto Duarte Light Energia 

Edson Falcão SEAS/RJ 

Larissa Ferreira SEAS/RJ 

Antonio Augusto  ANA 

Roberto Morais ANA 

José Luiz Governo Comitê Guandu/ ABES 

Celso Rodrigues FCCSA 

José Jorge Rossi CEDAE 

Camila Reggiani da Silva Suzano/Jacareí 

José Roberto Schmidt CETESB 

Fabrício Gomes DAEE  

Celso  Petrobras  

Edson Luciano CESP 

Celso Bandeira de Melo Ribeiro UFJF 

Hiroaki Makibara SSR.H 

João Gomes de Siqueira CBH-BPSI 

Luis Roberto Barreti  CBH- PS 

Marcos Prefeitura de Campos de 
Goytacazes 

Tipo: Videoconferência 

Local: ANA, ONS, FIRJAN Campos dos Goytacazes, CBH/PS, DAEE Taubaté, 

AGEVAP, CESP, SABESP, CETESB e FIESP.  

RELATO DA REUNIÃO 

1) Aprovação do registro da 1ª reunião, realizada em 29/01/2019;  
 
Não havendo nenhuma objeção o registro foi aprovado. 
 
 
2) Apresentação do ONS: Condições hidrológicas e de armazenamento da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul;  
 

O Sr. Paulo Diniz (ONS) que iniciou a apresentação sobre as condições hidrológicas e de 
armazenamento verificadas até o dia 01/04/2019. Começou mostrando a vazão e curva de 
segurança, comentando uma controvérsia existente na previsão meteorológica e mostrando 
a curva de segurança preliminar e o armazenamento equivalente que fechou em 55,76% no 
dia 01/04. Apresentou também as vazões praticadas em cada um dos reservatórios e 
mencionou sobre a existência de certa segurança na questão de armazenamento de água, 
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mesmo que haja algo parecido com o que ocorreu em 2014.  
 
Após a finalização da apresentação pelo Sr. Paulo Diniz (ONS), o Sr. Luiz Roberto Barretti 
(CBH PS) questionou se é considerado na avaliação da vazão afluente o desconto da 
transposição.  
 
O Sr. Paulo Diniz (ONS) disse que a transposição está incorporada ao valor da vazão 
afluente, porém no gráfico mostrado na apresentação a curva em verde, que é a 
recuperação do reservatório, contabiliza a retirada, demonstrando o valor pleno de 
recuperação do reservatório. Após a finalização do tema o Sr. Humberto Duarte passou 
para o próximo item. 
 
3) Informações do SAAE Jacareí sobre andamento da implementação de solução na 

sua captação; 
 

O O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) abriu o item perguntando se o SAAE estava presente 
no ponto de videoconferência localizado no DAEE.  

 
O O Sr. Fabrício Gomes (DAEE) disse que o SAAE de Jacareí não estava presente até aquele 

momento.  
 
    O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) questionou se a ANA teria mais alguma informação 

enviada pelo SAAE, além da já socializada.  
 
O O Sr. (ANA) respondeu dizendo que a informação repassada pelo SAEE Jacareí desde o 

último contato é que a operação poderia ser realizada em três semanas.  
 
    O Sr. Edson Falcão (INEA) disse que como foi dado como data prevista o dia 10/04 para 

operacionalização da redução, sugere que seja operacionalizado como previsto, já que a 
instituição interessada não se fez presente. 

 
    O Sr. Antonio Augusto (ANA) mencionou que só poderia ser feita a alteração de vazão após 

uma reunião do GAOPS sendo que o GTAOH poderia recomendar ao GAOPS essa 
redução. 

 
O Sr. Edson Falcão (INEA) disse que concorda com o encaminhamento de envio de um 
oficio ao GAOPS para sugestão de redução de vazão. 
 
O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) perguntou na próxima reunião do GAOPS, no dia 16 
de abril, poderá ser discutida a alteração da vazão em Santa Branca. 
 
O Sr. Antonio Augusto (ANA) confirmou que na próxima reunião do GAOPS será discutido o 
agendamento da redução de vazão em Santa Branca. Sugeriu que o GTAOH recomende o 
agendamento, além de convidar o SAEE Jacareí para que possam discutir a situação 
colocando esse assunto como item de pauta da reunião.  
 
O Sr. Fabrício Gomes (DAEE) mencionou que conversou com a Daiane do SAAE Jacareí e 
que a mesma informou que data de total operacionalização seria no dia 18/04. 
 
O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) lembrou que esse problema vem se estendendo 
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desde o ano passado e que mais uma vez o SAEE solicitou o adiamento da data prevista.  
 
O Sr. Antonio Augusto (ANA) concordou com a importância de sair um encaminhamento do 
GTAOH demonstrando insatisfação com o atraso da obra e que ao convidar o SAAE para o 
GAOPS vai deixar claro que é parte da pauta da reunião a questão da vazão e dos 
constantes adiamentos para conclusão das obras necessárias. 

 
O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) mencionou que também concordou com a opção 
dada pelo Sr. Antonio Augusto para que o GTAOH informe sobre a insatisfação com o 
atraso das obras. 
 

O O Sr. Paulo Diniz (ONS) pediu a palavra e exemplificou com dados da própria apresentação 
do ONS os prejuízos causados pelo atraso nas obras. 

  
O  

4) Assuntos Gerais 
 

O Sr. Antonio Augusto (ANA) solicitou que seja enviado convite para participação nas 
reuniões do GTAOH ao Sr. Osman Fernandes (ANA).  
 
O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) mencionou sobre a data de realização da próxima 
reunião. 
  
O Sr. Edson Falcão (INEA) propôs que a próxima reunião seja feita ao término do período 
chuvoso para avaliação desse período e projeção para o resto do ano. 
 
Não havendo objeções a próxima reunião foi agendada para o dia 15/05/19. Não havendo 
mais assuntos, a reunião é encerrada pelo Coordenador do Grupo. 
 

 
Encaminhamentos 
 

• O grupo definiu que será enviada correspondência pelo GTAOH à Diretoria 
Colegiada do CEIVAP informando sobre a perda causada devido ao prolongamento 
da permanência da vazão de 33 m³/s em Santa Branca e  sugerindo que o GAOPS 
faça a redução para 30 m³/s que é o valor definido na Resolução Conjunta 
ANA/DAEE/IGAM/INEA nº 1382/2015. 
 

• A próxima reunião será realizada no dia 15/05/2019, por videoconferência. 
   

 

Início 14:45 horas Encerramento   15:31 

Registro da reunião elaborado por: AGEVAP 

 
  


