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 REGISTRO DE REUNIÃO 

Data: 15/05/2019 

Reunião: 3ª Reunião GTAOH 2019 

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

PARTICIPANTES INSTITUIÇÃO 

Paulo Diniz ONS 

Frederico de Mattos ONS 

Humberto Duarte Light Energia 

Lincoln Sergio Vieira  Light Energia 

Larissa Ferreira SEAS/RJ 

Antonio Augusto Lima ANA 

José Luiz de Souza Comitê Guandu/ ABES 

Paulo de Tarso Comitê Guandu/ ABES 

José Jorge Rossi CEDAE 

Hiroaki Makibara SSRH 

Vera Lúcia Teixeira CBH-MPS 

Wanderley de Abreu  DAEE 

José Roberto Schmidt CETESB 

Daiane Simão  SAAE Jacareí 

Jorge Sanabria SABESP 

Tipo: Videoconferência 

Local: ANA, ONS, DAEE Taubaté, AGEVAP, CESP, SABESP, CETESB.  

RELATO DA REUNIÃO 

1) Aprovação do registro da 3ª reunião, realizada em 15/05/2019;  
 
Não havendo comentários e correções o registro de reunião é aprovado. O sr. Jorge 
Sanabria (SABESP) solicitou que os próximos registros de reunião sejam encaminhados ao 
seu e-mail, tendo em vista que o mesmo irá acompanhar as reuniões do GTAOH.  
 
2) Apresentação do ONS: Condições hidrológicas e de armazenamento da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul;  
 

O sr. Paulo Diniz (ONS) iniciou a apresentação sobre as condições hidrológicas até o dia 
14/05, comentando que o último evento de chuva na bacia diminuiu a recessão prevista. 
Mencionou que a vazão natural de Santa Cecilia aumentou como esperado, ainda nesse 
fim de período chuvoso, e se afastou assim do registrado em 2014. Complementou 
informando sobre as operações realizadas em cada um dos reservatórios. Posteriormente 
comparou com a curva de segurança, e o mês de abril registrou 5% a mais do apontado 
pela curva de segurança. Finalizou dizendo que para o ano de 2019 a previsão é positiva 
com relação a curva de segurança e a projeção para o término do período seco, é que 
esteja 7% acima do valor da curva de segurança no referido mês.  
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O sr. Humberto Duarte (Light Energia) perguntou ao Grupo se existia alguma dúvida relativa 
à apresentação do ONS. Não havendo dúvidas o Grupo passou para o próximo item de 
pauta. 
 
3) Informações do SAAE Jacareí sobre andamento da implementação de solução na 
sua captação 
 

O A sra. Daiane Simão (SAAE Jacareí) informou que existe previsão para que na próxima 
semana seja feita a instalação e já sejam iniciados os testes para a redução da vazão. 
Justificou o atraso da conclusão das obras, tendo em vista a demora para entrega dos 
materiais necessários principalmente da parte elétrica.  

 
É A representante do SAAE Jacareí realizou apresentação demonstrando a concepção do 

projeto e sua montagem. Mencionou que não falta mais nada para a realização das obras 
necessárias e propôs que iniciem em uma semana os testes para a redução da vazão.  

 
O O sr. Humberto Duarte (Light Energia) solicitou para que quando as obras estiverem prontas 

e os testes se iniciarem seja feita uma formalização por e-mail para o DAEE e para 
AGEVAP para que seja coordenada essa redução. Não havendo dúvidas ou comentários 
sobre a apresentação é passado para o próximo item.  

 

4) Assuntos Gerais. 
 
O sr. Antônio Augusto (ANA) mencionou sobre o convite que seria enviado ao sr. Osman 
Fernandes para a participação da referida reunião.  
 
O sr. Humberto Duarte (Light Energia) disse que irá verificar o porquê do não envio do 
convite. 
 
A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) perguntou sobre a situação de 
Tocos.  
 
O sr. Humberto Duarte (Light Energia) respondeu que as estruturas existentes não foram 
projetadas para serem operadas com vazão baixa. Mencionou, ainda, que está sendo 
realizado o processo de contratação para a realização dos serviços, com uma previsão de 
que seja iniciado em 2020. 
 
Não havendo mais nenhum ponto, o sr. Humberto Duarte (Light Energia) propôs a data para 
próxima reunião no mês de outubro. O sr. Paulo Diniz (ONS) sugeriu que a próxima reunião 
aconteça no mês de setembro. A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) 
lembrou que nesse período a região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana tem pouca 
captação de água e talvez seja do interesse deles de que a reunião aconteça antes até de 
setembro, apesar deles não se fazerem presentes na reunião. 
 
O sr. Humberto Duarte (Light Energia) mencionou que o que é possível de ser realizado por 
decisões do CEIVAP não trarão grandes diferenças na situação atual do norte fluminense. 
O sr. Paulo Diniz (ONS) reiterou o que foi comentado pelo sr. Humberto e disse que o 
adiantamento da reunião do mês de outubro para o mês de setembro será exatamente para 
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revisão dessa situação. Ficou decidido pelo Grupo que a reunião será realizada no dia 24 
de setembro de 2019.  
 
A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) convidou os participantes 
Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas (ECOB-RJ), que acontecerá em 
Teresópolis, entre os dias 9 a 12 de junho de 2019. 
 
Não havendo mais assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada. 

Início 14:50 horas Encerramento   15:47 

Registro da reunião elaborado por: AGEVAP 

 
  


