MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO GTIPC



DATA: 30/04/2014
LOCAL: Brasília/DF



PARTICIPANTES:
MEMBROS:
INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

E‐MAIL

IGAM

Thiago Figueiredo Santana

thiago.santana@meioambiente.mg.gov.br

SEMARH

João Ricardo

FAEG

Jordana Gabriel Sara

FIEMG

Rodrigo Furst

(31) 3915‐1126
(62) 3201‐5177
(62) 9620‐5196
(62) 8101‐1112
(62) 3096‐2236
(62) 9903‐9680
(31) 3069‐0770
(31) 9130‐2002

C.DOURADA C.E.

João Garcez (representando
Stanley Pratti)

(21) 9803‐0415
(64) 9966‐3780

Ivan Bispo
Gustavo Bernardino
Malacco
Armando Gallo Yahn

(61) 9557‐5915
(34) 3214‐0833
(34) 9121‐9737
(34) 9814‐8050

AMA
ANGÁ
UFU

jrrgestor@gmail.com
joaoricardo@semarh.goias.gov.br
jordana.sara@faeg.com.br
rodrigofurst@minaspch.com.br
mries@endesabr.com.br
spratti@endesabr.com.br
jgarcez@endesabr.com.br
ivanbispo@yahoo.com.br
malacco@gmail.com
agyahn@gmail.com

CONVIDADOS/OBSERVADORES:
INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

E‐MAIL

ANA
ANA

José Luiz Gomes Zoby
Márcio de Araújo Silva
Afonso Henriques Moreira
Santos
Raoni Rosa Rodrigues
Fernando Antonio
Rodriguez
Maria Angélica Valério
Renato Dalla Lana

(61) 2109‐5336
(61) 2109‐5338

jlgzoby@ana.gov.br
marcio.araujo@ana.gov.br

(35) 9106‐6094

afonsohms@gmail.com

(31) 9164‐2184

Rodrigues.raoni@gmail.com

(61) 8175‐3135

frodrigues@uol.com.br

(61) 8175‐3133
(61) 2032‐5079

mariaangelica@gmail.com
renato@mme.gov.br

UNIFEI
UFMG
CNA/Delgitec
CNA/Delgitec
MME

1.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES
A próxima reunião fica agendada para a seguinte data e local
o

6ª Reunião – 06/Junho/14 às 09h – Brasília/DF.
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2.

ASSUNTOS DEBATIDOS/AÇÕES DEFINIDAS
ASSUNTOS/AÇÕES
A Secretaria Executiva encaminhou e‐mail confirmando que o prazo de 6
meses do GT é contado a partir da primeira reunião. Portanto, o vencimento
do prazo se dará em 08/05/2014. Desde já o GT solicita prorrogação por
mais 6 meses, conforme parágrafo 1º do art. 1º da Portaria CTPI nº 19.
O Sr Raoni Rosa Rodrigues realizou uma palestra a pedido da ANGÁ sobre o
estado da arte dos ecossistemas aquáticos. Foi abordado ainda uma
avaliação sobre os indicadores de potencialidade de conflitos contidos no
Anexo 3, apresentando ao final da apresentação uma sugestão para
Refinamento da metodologia de análise, conf. Slide 52 da apresentação:
 Média ponderada: alguns fatores são irreversíveis, e devem ter maior
importância
 Efeito sinérgico em uma cascata de reservatórios
 Consideração dos efeitos a jusante dos empreendimentos
 Lembrar que a análise é inicial ‐ deve‐se analisar as especificidades de
cada empreendimento
Com o objetivo de ter :Maior capacidade em avaliar o custo benefício de
cada empreendimento e Levar essas deliberações durante o processo
de licenciamento dos empreendimentos
O Sr. Fernando Rodriguez realizou apresentação a pedido da FAEG sobre a
irrigação no Brasil, sua história, eficiência, novos métodos, coeficiente de
retorno de água. Sobre coeficiente de retorno, explicou que a experiência
mostra que apenas 5% da água é incorporada pela planta, o restante retorna
como infiltração, evapotranspiração e outras formas ao meio ambiente. Foi
destacada a interdependência entre a irrigação e outros fatores como
energia, solos e etc. Apresentado ainda a situação do planejamento do
setor, reforçando que ainda precisa ser aprofundado.
Os componentes do GT e convidados/observadores fizeram ampla discussão
sobre as apresentações realizadas e ainda deram andamento nas discussões
sobre os indicadores.

RESPONSÁVEL

PRAZO

Jordana/
Secretaria
Executiva

30/04/14
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‐

Info

‐
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