
 

ATO CONVOCATÓRIO N°25/2020 

ATA DE REUNIÃO 

Contrato n°010/2021/AGEVAP 

Autorização de Início de Execução n° 003/2021/CG02 

Objeto: Prestação de serviços de elaboração de estudo técnico para criação e 

implementação básica de Unidade de Conservação de Proteção Integral no 

trecho Oeste da Baía de Guanabara, especificamente no entorno da Reserva 

Biológica do Tinguá.  

No dia 30 de junho de 2021, às 14:16 horas, teve início a reunião com a 

presença do gestor do contrato Sr. Lucas Pacheco Charles e Sra. Ana Costa, 

ambos representantes da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP; Sr. Leandro Travassos, 

representante da Associação Ecocidade; Sr. Luiz Mayr, representante do 

Inmetro; Sra. Paula Fernanda, representante da UNIG; Sr. Frederico Menezes 

Coelho, representante da CEDAE; Sra. Bárbara Oliveira Trindade, Sr. Caio 

Henrique da Silva Santos e Sra. Samira Alves Silva, representantes da 

empresa Azevedo Consultoria Ambiental e Energética Ltda. A reunião foi 

realizada de forma virtual, por videoconferência, cuja pauta incluiu: 

apresentação do Produto 01 - Plano de Trabalho, contemplando o objeto do 

serviço; apresentação da empresa e equipe técnica; área de estudo com 

detalhamento das atividades a serem desenvolvidas; fluxograma e cronograma 

de execução; resultados e perspectivas esperadas.  

A Sra. Ana Costa iniciou a reunião introduzindo sobre a forma de 

avaliação e análise dos produtos pela AGEVAP, onde o Produto Final é 

entregue, analisado e corrigido dentro de um prazo de 10 dias por meio de 

reunião a fim de manter o produto consolidado conforme a demanda local e a 

demanda do serviço. A Sra. Ana deu a palavra ao Sr. Lucas Pacheco Charles, 

que se apresentou como gestor do referido contrato. Após, houve a 



 

apresentação em sequência do Sr. Leandro Travassos, do Sr. Luiz Mayr e da 

Sra. Bárbara Oliveira Trindade. A Sra. Bárbara se apresentou como 

representante técnica da Empresa Azevedo Consultoria Ambiental e Energética 

LTDA, e apresentou o Sr. Caio Henrique da Silva Santos como o biólogo da 

empresa.  

Após isso, a Sra. Bárbara seguiu com a apresentação oficial do Produto 

1, que é a primeira etapa do serviço a ser prestado ao Comitê de Bacia da 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e Sistemas Lagunares Maricá-

Guarapina e Jacarepaguá – CBH-BG, que tem como objetivo elaborar um 

estudo técnico para criação e implementação básica de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral no trecho oeste da Baía de Guanabara. 

Esse Produto 01 é o Plano de Trabalho em si no qual constam os dados do 

Contrato, os procedimentos padrões e métodos de acordo com o Termo de 

Referência exigido. Informou que a empresa Azevedo participou da seleção de 

propostas e foi a vencedora, gerando o Instrumento Contratual nº 

010/2021/AGEVAP, que tem prazo estimado de 11 meses. Apresentou o mapa 

da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e o mapa das áreas de estudo 

propostas, e informou que o Sr. Caio irá explicar melhor posteriormente sobre 

as áreas. A Sra. Bárbara iniciou contando a história da Azevedo, sua 

infraestrutura, equipamentos, equipe e serviços similares. A equipe técnica é 

composta pela Sra. Bárbara Oliveira Trindade, Sra. Samira Alves Silva, Sr. 

Lucas Borsatto Feijó, Sr. Caio Henrique da Silva Santos, Sra. Milena Rody de 

Souza e Sr. Carlos Soares da Silva, e foi apresentada com seus respectivos 

currículos e cargos para o referido serviço, e a Sra. Bárbara informou que os 

currículos já foram enviados em anexo para o Sr. Lucas e deu a palavra para o 

Sr. Caio, que iniciou a fala sobre as áreas de estudo propostas.  

O Sr. Caio se apresentou e falou sobre as áreas de estudo propostas e 

as etapas das atividades a serem feitas no contrato. O trabalho será realizado 

na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, configurando a região 

Hidrográfica V do estado do Rio de Janeiro, determinada pela Resolução do 



 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 2013, e engloba diversos 

municípios do estado. As seis áreas de estudo propostas englobam os 

municípios de Petrópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, próximos à REBIO 

do Tinguá, e o Sr. Caio as mostrou e especificou com o auxílio de mapas. 

Durante a explicação sobre as áreas de estudo propostas numeradas de 1 a 6, 

houve certa instabilidade na apresentação online, devido a conexão da internet. 

O Sr. Caio informou que a partir do Edital, do Termo de Referência e do 

Contrato, foi feito um planejamento operacional para a execução do serviço, 

sendo elaboradas as atividades a serem seguidas em cada etapa, e que todos 

os produtos serão entregues para análise, reunião consultiva, correção pela 

AGEVAP, entrega do produto consolidado e aprovação do mesmo. 

Houveram problemas técnicos relacionados à conexão de rede por parte 

da Azevedo, e enquanto isso, houve uma contestação que partiu da Sra. Paula 

sobre a existência de assentamentos rurais, aglomerações urbanas e de 

moradias próximas e dentro das áreas de estudo propostas e a sua 

preocupação sobre a implementação de unidade de conservação de proteção 

integral. O Sr. Leandro disse que ainda será feito o estudo, e a Sra. Paula 

perguntou se ele estava ciente sobre a existência de aglomerações de pessoas 

nas áreas. A conclusão do Sr. Leandro acerca da contestação foi que ainda 

será feito um estudo técnico para avaliar a possibilidade de criação da referida 

UC próximo à REBIO do Tinguá e que o GT estará presente em todas as 

etapas do trabalho para ter um controle de todas as questões que englobam a 

possível criação de uma UC no local. A Sra. Paula continuou argumentando 

sobre a criação da UC em assentamentos urbanos, e disse que irá aguardar o 

prosseguimento da apresentação. O Sr. Leandro informou que a atuação do 

GT é para fornecer auxílio de todas as questões que englobem o serviço. 

Assim, a contestação foi finalizada.   

Depois, o Sr. Caio deu continuidade na apresentação, falando sobre 

cada uma das 8 etapas e as respectivas atividades e metodologias dentro 

dessas a fim de elaborar cada produto solicitado. Informou que as vistorias 



 

começarão a ser feitas na semana seguinte e executarão os estudos para os 

Produtos 2 e 4 simultaneamente. O Sr. Caio destacou a participação social, 

serão convidados o maior número possível de atores para participar do estudo, 

além de ter um plano emergencial para garantir a participação das instituições 

locais, a fim de ouvir todas as considerações das comunidades próximas para 

verificar a possibilidade de criação de UC de proteção integral próximo à 

REBIO do Tinguá. Todo o passo a passo para o serviço será feito a partir do 

Termo de Referência e seguindo metodologias que serão aprovadas para cada 

trabalho. O Sr. Caio finalizou a apresentação e deixou espaço aberto para 

dúvidas e considerações do grupo.  

A Sra. Paula falou novamente que, segundo a apresentação, será criada 

uma UC dentro de áreas urbanizadas e com ocupações, mas que irá esperar 

os próximos passos referentes às metodologias dos próximos produtos e quais 

atores serão convidados para a etapa de participação social. O Sr. Leandro 

retomou a palavra frente às contestações da Sra. Paula e disse que será feito 

um estudo e que as áreas apresentadas são apenas propostas, e não 

definitivas, e que todo o Grupo de Trabalho atuará para auxiliar e ainda verificar 

a possibilidade da criação de UC de proteção integral ou de outra categoria. 

Informou que as contribuições da Sra. Paula são aceitas, porém não vê 

nenhuma forma de antagonismo frente à preservação da área e a existência de 

aglomerações urbanas. A Sra. Paula retomou a palavra e enfatizou a questão 

de desapropriação e que se preocupa com essa questão, e o Sr. Leandro disse 

que a existência de áreas de conservação da natureza existe simultaneamente 

com a existência de assentamentos urbanos, e a Sra. Paula disse que sua 

visão é diferente e que mandará suas contribuições perante ao Plano de 

Trabalho por escrito. A discussão foi encerrada, e o Sr. Caio informou que o 

desenvolvimento do trabalho prevê a consulta de todos os atores envolvidos na 

criação da UC e que as áreas não são definitivas e podem ser adaptadas de 

acordo com a necessidade local a fim de realizar a conservação da área na 

forma de uma UC, e o Sr. Leandro se mostrou de acordo com essa afirmação. 

Também foi mencionada a questão de desapropriação, e o Sr. Caio reforçou 



 

que será feito todo o estudo e avaliação da área antes da implementação da 

UC, conforme foi afirmado pelos demais participantes da reunião. O Sr. 

Frederico Menezes Coelho perguntou sobre a integração da REBIO do Tinguá 

nas áreas de estudo propostas, e foi respondido que a REBIO não tem mais 

uma administração centralizada, o que dificulta a proteção, e o Sr. Frederico 

informou que acha muito válido o trabalho realizado pela Azevedo. A Sra. 

Paula falou novamente que as áreas devem ser protegidas, porém de forma 

diferente da proposta, exemplificando RPPN e falou sobre importância de rever 

os planos diretores, e o Sr. Caio contribuiu informando a Sra. Paula que ainda 

não foi definida nenhuma questão relacionada à desapropriação, e que haverá 

um estudo em todas as áreas propostas para verificar a viabilidade de proteção 

no entorno da REBIO do Tinguá.  

O Sr. Lucas informou que receberá as considerações sobre a reunião e 

sobre o Plano de Trabalho até a próxima segunda-feira às 9 horas e que 

assinará a ordem de serviço até o final do dia para enviar para a Sra. Bárbara. 

Foi perguntado se havia alguma discordância com relação ao prazo ofertado 

pelo Sr. Lucas e todos estavam de acordo. O Sr. Luiz apontou para o desenho 

das áreas de estudo propostas nos mapas apresentados e o Sr. Leandro 

informou mais sobre a questão de desapropriação, principalmente na 

localidade de Xerém, e que o GT está trabalhando para estudar as áreas, e 

não decretar previamente o local de criação de uma UC. Informou que irá 

enviar contribuições para o plano de trabalho até o horário de 9 horas na 

próxima segunda-feira, como proposto pelo Sr. Lucas.  

Por não haver mais nada a ser tratado, a Sra. Bárbara agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião às 15:25 horas. 
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