
 
 

 

Ata da 5ª Reunião Extraordinária Câmara Técnica de Recursos Hídricos Estruturas 1 

Hidráulicas (CTRHEH), do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana no ano de 2017, 2 

realizada no dia 11 de dezembro 2017 (segunda-feira), às 14h, na sede do Comitê - UENF, 3 

situado na Av. Alberto Lamego, 2.000 (Prédio E1 - Reitoria), sala 112, UENF, Campos dos 4 

Goytacazes - RJ. A reunião teve a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Reformulação do 5 

Grupo de Trabalho para Manejo de Comportas (GTMC); 3. Encerramento. Às 14h39min foi 6 

iniciada em segunda chamada. Luis Marcos (ASFLUCAN) falou que, no dia da visita técnica à 7 

comporta do canal São Bento, foi verificado que existia naquele local uma grade, aquela que 8 

foi retirada pela Superintendência de Agricultura de Campos. Os membros disseram que 9 

essa grade precisa ser localizada e/ou verificação do prazo para devolução. René Justen 10 

(INEA) falou que o Paulo Jorge foi desligado do INEA e, por isso, está com uma sobrecarga, 11 

principalmente quanto ao GTMC, que era coordenado pelo Paulo Jorge. Joana Siqueira 12 

(APROMEPS) explicou que a presente reunião foi convocada em caráter emergencial. Disse 13 

que será convocada outra reunião, respeitando prazo regimental, com o objetivo de 14 

renovação dos membros e eleição da Coordenação da Câmara Técnica. João Gomes (UENF) 15 

sugeriu que fosse realizada uma reunião de Câmara Técnica ainda esse ano. Foi decidido 16 

realizar essa reunião no dia 27/12/18, às 14h, na UENF, solicitando confirmação para 17 

verificação de quórum (Pauta: Nova composição e eleição de coordenador). Luis Marcos 18 

informou que a ASFLUCAN colocou bomba no canal Cambaíba, cuja instalação elétrica foi 19 

furtada no último fim de semana. Joana Siqueira pediu para René informar como o INEA 20 

está vendo a situação da coordenação do GTMC, informou que está buscando outro 21 

profissional para substituir o Paulo Jorge e pediu o apoio dos membros para o nome a ser 22 

escolhido. Falou que a ideia é de manter esse novo profissional na coordenação do GTMC. 23 

Pediu para que fossem estabelecidas diretrizes operacionais, visando a tomada de decisões 24 

emergenciais por e-mail. Explicou a necessidade de formalização desse processo de 25 

decisões, tendo em vista os questionamentos do Ministério Público e outros. João Gomes 26 

falou que o INEA deve continuar com a Coordenação do GTMC, pois o órgão Estadual é quem 27 

realiza a operação. Disse que considera a comporta do Canal das Flexas e as comportas do 28 

rio Paraíba do Sul como principais pontos a serem definidos. René pediu para que todos os 29 

membros do grupo se manifestem por e-mail durante as discussões. Wellington Barreto 30 

(Defesa Civil SJB) falou que as comportas do Viana, em Cajueiros, estão bastante 31 

deterioradas. René explicou que essas comportas não estão no acordo de manutenção, que 32 

contemplou dezessete comportas. Falou que todas as comportas são de responsabilidade 33 

do INEA, mas nem todas são abrangidas por esse convênio. Ronaldo Bartholomeu 34 

perguntou a René se a empresa que realiza o serviço de manutenção não deveria integrara 35 

esse grupo de e-mails do GTMC, visando conhecimento das decisões, sem direito à voto. 36 

René informou que essa empresa está de prontidão também nos fins de semana. João 37 

Gomes falou que o Comitê pretende se aproximar da empresa contratada, visando afinar as 38 

decisões. René falou que inicialmente foi contratado serviço de manutenção funcional nas 39 

comportas. João Gomes falou que a simples ação de colocar as comportas em 40 

funcionamento não basta, teria que haver limpeza nos canais nos locais mais próximos às 41 

comportas. René falou que está vendo a possibilidade de colocação de balsa no canal do 42 

Vigário. Disse que a ideia é de colocar sensores para facilitar o trabalho dessa bomba. 43 

Ronaldo perguntou a René se existe alguma possibilidade de ação definitiva para melhorar 44 

a situação da tomada d´água do Coqueiros. René falou que o Comitê pode fazer um 45 



 
 

 

documento alegando a necessidade e importância de funcionamento permanente da 46 

adução do local citado (será feito em março de 2017). O Major Edson Pessanha falou que, 47 

para garantir a adução do Coqueiros, independente de bomba ou retroescavadeira, é 48 

preciso uma ação no lado posterior à ilha de areia que existe naquele ponto do rio Paraíba 49 

do Sul. René falou que na Lagoa Feia a cota máxima durante o verão é 3,60m. Informou que 50 

nos Flexas foi aberta uma comporta sábado, 9h30 até hoje, onde baixou o nível do canal de 51 

1,59 a 0,86, enquanto o nível do Ururaí estava em 2,62m. René falou que a vazão do Durinho 52 

hoje é menor do que a vazão de uma comporta aberta. Falou que a cota atual é de 3,69 e, 53 

tendo em vista a cota máxima ideal, será necessário verificar o trabalho na ponte do Gote. 54 

Se for identificado aumento do nível para além de 3,69, será necessário abrir comporta. 55 

René explicou que a ação que acontece atualmente na Ponte do Gote não é emergencial e, 56 

por isso, a vegetação precisa ser retirada e transportada com caminhões. Ronaldo 57 

Bartholomeu falou que no início do presente ano foram retiradas moitas que se 58 

encontravam no local há quase um ano. Da ponte do Gote à comporta do Flexas há uma 59 

distância de 6km. René falou que uma comporta aberta permite uma vazão de 60m³/s com 60 

a lagoa no nível de 3,69. Cota do Paraíba estabelecida: havendo nível para aduzir água, serão 61 

mantidas as comportas abertas até algum possível alerta de alagamento de comunidades 62 

pelas Secretarias de Defesa Civil municipais. João Gomes falou que é preciso planejar 63 

atuação para o mês de março. René falou que esse planejamento deve ser realizado pela 64 

nova composição desta Câmara Técnica. João Gomes falou que é preciso considerar as cotas 65 

mínimas históricas que vem acontecendo nos últimos anos.  René e João Gomes 66 

concordaram que se esse nível mínimo continuar ocorrendo, será preciso planejar a 67 

utilização de bombas para aduzir água do rio Paraíba para os canais. João Gomes sugeriu a 68 

colocação de uma régua na lagoa da Ribeira, em Quissamã. Joana falou que existem 69 

caminhos para tomada de recursos através de editais do Ministério de Integração, por 70 

exemplo, utilizando projetos apresentados por Associações locais. Joana questionou a 71 

situação do canal Campos-Macaé. René falou que as aduções para a Lagoa Feia a princípio 72 

ficam todas fechadas. Sobre abertura de barras de lagos, René explicou que só realizaram 73 

abertura em função da mortandade de peixes. No canal das Flexas, ficou decidido que a 74 

barra não poderá ser aberta com água, mas que pode ser feita apenas de forma mecânica. 75 

A primeira opção deverá ser sempre avalizada após análises técnicas das instituições 76 

competentes. João Gomes sugeriu que as quatro prefeituras envolvidas no sistema de 77 

canais se sentem, junto ao INEA e Comitê, após o mês de março, para planejar essa busca 78 

por recursos para manutenção permanente dos canais. A Reunião foi encerrada às 16h18 e 79 

a Ata foi lavrada por Amaro Neto (AGEVAP). 80 

 


