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APROVADA EM 30.01.2019 ATA DA REUNIÃO DE CONSTITUIÇÃO DO GT 1 

inicialmente chamado de GT GUAPIAÇU e nesta reunião alterado para GT 2 

SEGURANÇA HÍDRICA - TRECHO LESTE, ocorrido no dia 10 de outubro de 2018, às 3 

10:00, no auditório do CRBio. Estiveram presentes a esta reunião as seguintes 4 

instituições e seus representantes: SEA - Edson Falcão. INEA – Leonardo Tristão, 5 

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu - João, Sindicato Produtores Rurais - Rolf, 6 

Instituto Baía de Guanabara - Eloisa Torres, Clube Naval - Carlos Viveiros, CEDAE - 7 

Mayná, Instituto Terrazul - Marcos Sant`Anna Lacerda. A pauta desta reunião foi 8 

definida da seguinte forma: 1) Apresentação síntese de estudos/alternativas de 9 

abastecimento de água para região Leste da Baía de Guanabara; 2) Definição do novo 10 

nome para o referido GT; 3) Composição do GT; 4) Formação de calendário para 11 

reuniões 2018; 5) Definição da coordenação do GT. A reunião teve início com a 12 

apresentação do primeiro item da pauta que contou com uma sequência de slides 13 

preparados pelo Sr. Edson Falcão, que de maneira sucinta lembrou a todos os vários 14 

estudos já realizados para a região leste da Baía de Guanabara acerca do 15 

abastecimento público de água. O primeiro foi o realizado em 1985 pela CEDAE e que 16 

estudou 07 possíveis reservatórios; os estudos da UFF de 2010, que aprofundou o 17 

estudo da CEDAE, avaliando a viabilidade de 05 reservatórios, como conclusão, 18 

apontou como solução mais viável para o aumento da disponibilidade hídrica a 19 

construção de um reservatório no rio Guapiaçu; o Plano Estadual de Recursos 20 

Hídricos de 2014 referendou o  projeto da barragem no Rio Guapiaçu já apontado pela 21 

UFF e em estudos pela SEA, como solução para o aumento da disponibilidade hídrica 22 

do sistema Imunana-Laranjal. O Sr. Edson ainda apresentou as alternativas ao 23 

reservatório no rio Guapiaçu, propostas por alguns membros do CBH BG; a alternativa 24 

é norteada na construção de 3 pequenas barragens nos afluentes dos rios Guapiaçu e 25 

Macacu, apresentadas anteriormente pelo Srs Roberto do Rio Carioca e o Sr. Rolf do 26 

Sindicato Rural. Após os comentários ao longo de cada apresentação passou-se a 27 

tratar do segundo ponto de pauta. Nele foi definido o novo nome para o GT que 28 

passou a se chamar: SEGURANÇA HÍDRICA - TRECHO LESTE, em função do 29 

objetivo do grupo ser o de estudar as alternativas de abastecimento público de água 30 

para o trecho leste da bacia. No terceiro ponto de pauta foram identificadas também, 31 

as entidades: ABES, Prefeitura de Guapimirim e Águas de Niterói, além das que 32 



 

 

 

Rua Álvaro Alvim, nº 21, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.031-010 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

estiveram presentes, como parte integrante do grupo. No item 4 foram definidas duas 33 

datas para reuniões ainda em 2018, sendo os dias 05/11 e 05/12. No item 5 ficou 34 

definido o nome do representante da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, Sr. João 35 

como o novo coordenador do grupo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 36 

Marcos Sant`Anna Lacerda agradeceu a participação de todos os presentes e deu por 37 

encerrada a reunião.  38 
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