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 AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 
REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CTAS) - CBHSF 
Data: 08/06/2021 
Local: Videoconferência (reunião virtual) 
Horário: 16h00 – 17h00 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. José Almir Cirilo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 
Diamantina 

2. Carlos Freitas ABES/MG 

3. João Pedro Neto UNIVASF 

4. Chang Hung Kiang Instituto Ecoengenho 

5. Cristiane Neris AFAF 

6. Douglas Wanderley CHESF 

7. Flávia Mendes Agência Peixe Vivo 

8. Mauricio Oliveira Agência Peixe Vivo 

9. Sâmela Bitencourt Agência Peixe Vivo 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum. 

Após a verificação do quórum e abertura da reunião, às 16h05 teve início a Reunião da Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas - CTAS. 

 

2. Aprovação da minuta da memória da reunião CTAS realizada em 10 de março de 2021. 

Memória da reunião aprovada por todos. 

 

3. Apresentação status do Projeto Urucuia. 

A Sra. Flávia Mendes, coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, iniciou contextualizando o Grupo de Trabalho 

Urucuia, apresentando o funcionamento do GT, membros e cronograma. Relatório 1: apresenta um compilado de 

estudos e dados existentes sobre a região de interesse. Relatório 2: apresenta uma análise crítica dos aspectos legais, 

técnicos e políticos dos entes federados nas questões relacionadas ao uso e à gestão das águas superficiais e 

subterrâneas. Relatório 3 (parte 1): fornecimento de imagens brutas com enfoque no uso das águas na bacia de 

interesse. Relatório 3 (parte 2): imageamento detalhado e elaboração de mapas com enfoque no uso das águas na 

bacia de interesse. Relatório 4: estimativa das vazões afluentes das bacias do rio Carinhanha, rio Corrente e rio Grande 

para o lago de Sobradinho e dos volumes explotados dos diversos mananciais. Relatório final: entrega de produto final, 

que consiste em um relatório conclusivo consolidado. A Sra. Flávia explica que estão pendentes quatro reuniões que 

serão realizadas em julho, outubro, novembro e dezembro, para apresentação dos Relatórios 3 (parte 2), 4 e final 

respectivamente, com expectativa de finalização do contrato para o mês de janeiro de 2022. Com a palavra, o Sr. João 

Pedro explica que representa a CTAS no GT Urucuia, elogia a atuação da empresa Profill na elaboração dos relatórios e 
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explica que os relatórios entregues até o momento são muito bem feitos, apesar da dificuldade em se compilar todos 

os dados já existentes em um único documento. Ele chama a atenção para a importância da avaliação dos relatórios 

por parte da CTAS, para evitar que falte qualquer informação importante. Na sequência, o Sr. Carlos Freitas solicita o 

envio da apresentação e elogia os Relatórios 1 e 2, dizendo que está satisfeito com a compilação de estudos e 

legislações e se colocando à disposição para avaliar os relatórios seguintes. O Sr. Chang Hung chama a atenção para a 

importância do Relatório 3 e pede para que, se possível, o relatório seja apresentado por um técnico da empresa, dada 

a sua complexidade. A Sra. Flávia Mendes convida os membros da CTAS a participarem as reuniões do GT Urucuia, 

considerando que são nessas reuniões que a empresa apresenta os relatórios, mas diz que irá continuar enviando os 

produtos aprovados para a CTAS. O Sr. Carlos Freitas diz que concorda com as palavras do Sr. Chang e ressalta a 

importância da continuidade do trabalho e do monitoramento constante, sugerindo um contato com órgãos gestores 

da Bahia e de Minas Gerais para melhor compreender como vem acontecendo o monitoramento do aquífero Urucuia. 

O Sr. José Almir explica que o monitoramento de águas subterrâneas é mais complicado e caro, pois a medição deve 

ser feita diretamente nas bombas, relatando sua experiência na APAC com o monitoramento.  

 

4. Assuntos Gerais. 
O Sr. José Almir questiona sobre o status do Processo Eleitoral do CBHSF e quando será a eleição da Diretoria. O Sr. 
Mauricio Oliveira explica que o processo está em andamento, com prazo recursal aberto para instituições que foram 
inabilitadas e que a Diretoria será eleita na Plenária de Posse. Ele aproveita a oportunidade para divulgar o site do 
Processo Eleitoral no chat da reunião. 
 
5. Encerramento. 
Não havendo mais nada a tratar, o coordenador da CTAS, Sr. José Almir, encerrou a reunião às 16h50. 

 

 

 

Reunião realizada por meio de videoconferência, 08 de junho de 2021 

 

 


