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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTPIL DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezenove de janeiro do ano 

dois mil e vinte e dois, através de videoconferência entre os participantes (Reunião 

Não Presencial). Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 

com a presença de nove membros da CTPIL, um convidado e quatro membros do 

escritório local, teve início a reunião presidida pela Coordenadora da CTPIL do CBH 

Rio Dois Rios, Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) com a seguinte ordem do dia: 1) 

Aprovação da ata da 2ª ROCT (27/10/21); 2) Discussão de critérios para priorização 

das microbacias no âmbito do Projeto Diagnóstico e Intervenção; 3) Informes gerais. 

A Sra. Mayná deu início à reunião e solicitou ao Sr. Ramon Porto  (AGEVAP UD3), 

que fizesse a apresentação dos pontos e prosseguiu com a discussão dos itens na 

seguinte ordem: ITEM 1 - Aprovação da ata da 2ª ROCT (27/10/21)  - Ata aprovada 

por unanimidade, após confirmação da leitura prévia pelos membros presentes e 

nenhuma manifestação de rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 - 

Discussão de critérios para priorização das microbacias no âmbito do Projeto 

Diagnóstico e Intervenção - A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3), fez uma breve 

apresentação e relembrou o processo da execução do Projeto de Diagnóstico e 

Intervenção, que inicialmente teve como prioridade a hierarquização de áreas com 

base no Atlas dos mananciais de abastecimento público do Estado do Rio de 

Janeiro (Inea) e alguns critérios técnicos para as microbacias. Também falou sobre a 

necessidade de avançar para a região hidrográfica como um todo, relembrou da 

divisão das Unidades Hidrológicas de Planejamento – UHPs que resultou na 

Resolução CBH-R2R nº 076/2021 que dispõe sobre a divisão espacial oficial da 

região hidrográfica da RH-VII. Sendo então chegada a fase de priorização e a 

caracterização das microbacias. Posteriormente, a Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP 

UD3) esclareceu algumas dúvidas dos membros da CTPIL e solicitou ao Sr. Rafael 

(AGEVAP UD3), que continuasse a apresentação mostrando os critérios utilizados 

para a hierarquização das Unidades hidrológicas de Planejamento da região 

hidrográfica do Rio Dois Rios. O Sr. Rafael (AGEVAP UD3) informou que a 

metodologia utilizada consistiu na análise multicritérial que permite através de 

técnicas, estatísticas e  cálculos específicos a combinação e comparação de 

cenários, simulando as possibilidades existentes para a gestão do território 

baseando-se na organização de dados geográficos e um plano cartográfico. O Sr. 

Rafael (AGEVAP UD3), também apresentou os resultados e o mapa da análise dos 

indicadores da hierarquização das áreas prioritárias. Após as apresentações, a Sra. 

Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) abriu a chamada para dúvidas, colocações e 

sugestões dos presentes e, juntamente com o Sr. Rafael (AGEVAP UD3), 

esclareceram as dúvidas apresentadas. Ficou registrado ao fim desta ata os 

encaminhamentos gerados através das colocações e sugestões. Após a discussão 

dos aspectos pertinentes à priorização das microbacias no âmbito do projeto 

Diagnóstico e Intervenção, ficou acordado com os membros da CTPIL o 

encaminhamento da proposta para o Diretório. ITEM 3 - Informes gerais - Entre os 

informes, o Sr. Ramon Porto (AGEVAP UD3) destacou a continuidade do regime 

home office até o final do mês de janeiro e o Sr. Licius descreveu a importância do 
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home office no atual momento, devido a crise nos sistemas de saúde e sanitário, 

salientou sobre aprovação do sistema híbrido em momentos futuros pós-pandemia. 

A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3)  informou sobre as capacitações técnicas que 

serão realizadas no ano de 2022 para uso da ferramenta GEOPORTAL do CBH-

R2R e pediu a apoio dos membros da CTPIL para a realização do mesmo. Também, 

foi informado que a reunião que ocorreria naquela mesma semana sobre o projeto 

de SES em Duas Barras foi adiada para a semana seguinte. Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada por mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3), a presente ata. Esta 

reunião gerou o seguinte encaminhamento: Nova apresentação incluindo a análise 

de critérios considerando a base de dados sobre chuvas na região (CPRM) e as 

delimitações de Áreas de Preservação Permanente - APPs; Discussão futura sobre 

monitoramento da bacia hidrográfica e relação com as mudanças climáticas; 

Organização da capacitação para uso do Geoportal do CBh Rio Dois Rios. 

 

 

Nova Friburgo, 19 de janeiro de 2022. 
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