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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
27 de junho de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se, 1 

virtualmente, os membros da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica 2 

do Rio Verde Grande (CBHVG) para a 6ª Reunião Ordinária do ano. Participaram os 3 

seguintes membros: Flávio Gonçalves Oliveira (Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais 4 

de Montes Claros; Vagna Nogueira dos Santos (Vice-Presidente) - Prefeitura Municipal de 5 

Iuiú – BA; Laila Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de Minas 6 

Gerais – FIEMG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio 7 

Gorutuba) - Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG e Rony Cássio Nunes Santos 8 

(Secretário Adjunto da Bacia do rio Verde Pequeno) – usuário produtor rural. Participaram 9 

os seguintes convidados: Leonardo de Almeida (ANA); Thaylon Guedes Santos, Fernan 10 

Enrique Vergara Figueroa e Felipe de Azevedo Marques (IAC/UFT); João Damásio (Fazenda 11 

Aguapé/Usuário-MG); Jannyne Amorim e Jackson Batista – Secretaria do CBHVG. Após 12 

constatar que o quórum fora atingido, o Presidente do CBH Verde Grande, Sr. Flávio 13 

Gonçalves, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 14 

participação. Prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da ata da 5ª Reunião Ordinária 15 

de 2022, ocorrida no dia 30 de maio. Sem manifestações contrárias, a ata foi aprovada por 16 

unanimidade. A seguir, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações inerentes ao Programa 17 

de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, com foco na 18 

gestão de recursos hídricos. Ressaltou que este estudo será custeado com recursos da 19 

cobrança (Fonte 116) e que a empresa vencedora do processo licitatório foi a Felco Faleiros 20 

Projetos e Consultoria Engenharia LTDA. Ela ressaltou ainda que todas as 21 

informações/documentos relacionados a esta contratação estão disponíveis no site do CBH 22 

Verde Grande, através do link: https://cbhverdegrande.org.br/contrato-de-gestao/contrato-23 

no-83-ana-2017/atos-convocatorios. Na sequência, ela discorreu sobre os produtos/serviços 24 

e o cronograma físico-financeiro deste contrato, ressaltando que o mesmo deverá ser 25 

executado ainda no exercício de 2022, como cumprimento de meta do Contrato de Gestão 26 

083/ANA/2017. Em seguida, Flávio Gonçalves sugeriu que os outros informes fossem feitos 27 

no final da reunião, para que os assuntos da pauta fossem adiantados em consideração aos 28 

convidados. A inversão de pauta foi aprovada. Sendo assim, a palavra foi passada para o 29 

professor Felipe Azevedo, coordenador do “Projeto de Monitoramento Remoto das 30 

Captações na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande”, que iniciou informando que este 31 

projeto é inovador no sentido de que é um sistema de monitoramento para bombas de 32 

pequeno porte, o qual requer equipamentos distintos. A princípio, Felipe deixou claro que o 33 

sistema não medirá a vazão e sim a duração de funcionamento das bombas, através do 34 

registro dos horários de acionamento e desligamento. Informou ainda, que a vazão foi 35 

aferida em campo por meio de um medidor portátil altamente preciso, quando da 36 

campanha de instalação dos equipamentos. De um total de 112 bombas instaladas no rio 37 

Verde Grande, foram selecionadas as consideradas de grande e médio porte, totalizando 59. 38 

Das restantes, 36 eram consideradas de pequeno porte, as quais não representam impacto 39 

significativo na disponibilidade hídrica, além de não possuírem infraestrutura elétrica segura 40 

para a instalação dos equipamentos de monitoramento; e outras 17 estavam desativadas. 41 

Ademais, Felipe ressaltou que das 59 bombas selecionadas somente 31 estão, de fato, sendo 42 

monitoradas, pois 24 estavam desmontadas e outras 4, não puderam ser incluídas, uma vez 43 

que os usuários não foram localizados. Na sequência, mencionou sobre o Termo de 44 

Responsabilidade assinado pelos usuários em que eles se comprometem a fazer a guarda 45 

dos equipamentos e garantir o bom funcionamento da transmissão dos dados. Logo após, 46 
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apresentou os resultados da campanha de instalação, ocorrida entre 31 de março e 7 de 47 

maio de 2022, detalhando o resultado para cada usuário. Felipe chamou a atenção para 48 

usuários cuja situação no sistema aparece como offline, o que indica que provavelmente foi 49 

cortada a energia de alimentação da bomba, inativando também o equipamento. Diante do 50 

fato, ele orientou que o usuário mantenha a energia de alimentação da bomba ativada 51 

mesmo que esta não esteja em funcionamento, para que o monitoramento não seja 52 

interrompido. Felipe Azevedo finalizou sua apresentação mostrando alguns registros 53 

fotográficos da campanha, orientando sobre a utilização da plataforma do GAN (Gestão de 54 

Alto Nível), que é o sistema de monitoramento do projeto (https://gan.iacuft.org.br/). Por 55 

fim, discorreu sobre os próximos passos do projeto, a saber: 1) Finalizar o relatório da 56 

campanha de instalação; 2) Monitorar o comportamento das captações e da disponibilidade 57 

hídrica; 3) Avaliar a possibilidade de instalação de novas estações de monitoramento; 4) 58 

Avaliar a possibilidade de instalação de estações em captações subterrâneas e 5) Monitorar 59 

a conformidade hídrica das captações monitoradas. Na sequência, o Sr. Adalberto Santos 60 

expôs uma situação hipotética de se realizar o monitoramento de uso da água no projeto de 61 

irrigação do Gorutuba, mas usando como parâmetro de medição a corrente elétrica e não o 62 

período de funcionamento das bombas, e questionou ao Felipe sobre a pertinência disso. 63 

Prontamente, ele respondeu que não é possível a medição da corrente no sistema atual, 64 

pois não fornece uma precisão satisfatória, devido a algumas variáveis, tais como perda de 65 

carga e pressão. Diante da resposta, Adalberto Santos e Flávio Gonçalves informaram não 66 

concordar com o posicionamento, pois entendem que a medição da corrente elétrica 67 

confere maior precisão quando comparado com o sistema atual, que considera o tempo de 68 

funcionamento das bombas. Posteriormente, o Sr. João Damásio pergunta se é possível 69 

reaproveitar os equipamentos que estão acondicionados no escritório do Comitê nas 70 

bombas que estavam desmontadas quando foi realizada a visita a campo e solicitou o 71 

agendamento de uma reunião com os usuários para melhor orientação sobre o projeto. 72 

Ademais, ele se dirige ao Sr. Leonardo de Almeida perguntando se haverá um cancelamento 73 

da outorga nos casos constatados de bombas desativadas, isto é, aqueles em que o usuário 74 

informou que não mais fará a captação. Imediatamente, Leonardo respondeu que a ANA 75 

está já está discutindo com a equipe da UFT sobre a instalação dos equipamentos que 76 

restaram da campanha nas propriedades de outros usuários do rio Verde Grande. Sobre o 77 

outro questionamento, Leonardo explicou que a ANA contratou a Project Engenharia, uma 78 

empresa que fará o diagnóstico das bombas e a partir desse trabalho será possível ter 79 

respostas para as questões levantadas. Ele explicou que esse trabalho de consultoria não 80 

tem caráter de fiscalização, o objetivo é justamente apoiar a ANA no levantamento de 81 

informações em campo que subsidiarão as tomadas de decisão no que se refere 82 

especificamente às atividades de regulação. Posteriormente, tratando do segundo ponto de 83 

pauta, Leonardo informou que tomou conhecimento por meio do Comitê sobre o 84 

rebaixamento dos volumes de água nas estações PC2 e PC3 no mês de junho e explicou que 85 

já foi incluída na Ordem de Serviço da Project uma visita nesse trecho. Na sequência, o Sr. 86 

Fernan Enrique Vegara comentou que esse trabalho de diagnóstico é importante para apurar 87 

se a vazão representativa está alocada, mas não está sendo usada, em virtude das bombas 88 

que estão desativadas. Complementou dizendo que a atualização dos dados poderá 89 

constatar se existe uma vazão que esteja na realidade disponível, mas que não pode ser 90 

outorgada. Como encaminhamento, acertou-se que todas as solicitações apresentadas serão 91 

enviadas via ofício para a Superintendência de Fiscalização da ANA, para que sejam 92 

https://gan.iacuft.org.br/
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adequadamente atendidas. Encerrados os pontos de pauta, Flávio Gonçalves agradeceu a 93 

participação dos convidados, que, prontamente, deixaram a reunião. Retornando para os 94 

informes, primeiramente foi apresentada a programação do Seminário da Comissão Gestora 95 

do Rio Verde Pequeno, a realizar-se no dia 27 de julho, na zona rural do município de 96 

Sebastião Laranjeiras/BA. A pauta foi aprovada por todos. Logo após, Jannyne Amorim 97 

informou que no mesmo dia da 37ª Reunião Plenária Ordinária, 07 de junho, a Deliberação 98 

CBHVG nº 096/2022 foi encaminhada via ofício para o IGAM, cujo parecer será enviado ao 99 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH/MG. Posteriormente, dar-100 

se-á conhecimento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - CONERH, 101 

recomendando que se inicie a articulação para a implementação da cobrança pelo uso dos 102 

recursos hídricos baianos. Paralelamente, a referida deliberação foi encaminhada para a 103 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que também emitirá parecer técnico e 104 

encaminhará ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH. Por fim, não havendo mais 105 

nada a tratar, o Presidente do CBH Verde Grande, Flávio Gonçalves, agradeceu a 106 

participação de todos e encerrou a reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 107 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 08/08/2022 120 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 
 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 

 


