
 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 
 

Memória da 8ª Reunião Ordinária do GT-Monitoramento 

 

  

 
 
 

 

Documento a ser elaborado pelos responsáveis da reunião, devendo ser aprovado na reunião subsequente do Grupo de Trabalho e enviado à 

SE/PCJ: se.pcj@comites.baciaspcj.org.br em até 3 dias após sua aprovação. 

1 

 

Grupo de Trabalho: 
GT-Monitoramento dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 

 

Reunião: 
8ª Reunião do GT-Monitoramento – Extraordinária 

 

Data: 
20/10/2021 – (quarta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião: xdn-suqi-ubk) 

Assunto(s) em 

discussão: 

i. Apresentação do Sistema de Informação InfoÁGUAS – CETESB. 

ii. Discussão a respeito do escopo do Termo de Referência. 

Pauta: 

1. Abertura e informes; 

2. Aprovação da minuta da memória técnica da reunião anterior; 

3. Apresentação do Sistema de Informação InfoÁGUAS, da CETESB; 

4. Discussão a respeito do Termo de Referência; 

5. Outros Assuntos; 

6. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) deu início a reunião e passou a palavra para que Lilian 

Peres e Roberto Xavier, ambos da CETESB, pudessem apresentar o Sistema de 

Informação InfoÁGUAS. Lilian contextualizou que nos últimos anos a CETESB, 

juntamente com o DAEE, tem implantado a rede federal de monitoramento solicitada pela 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) aos órgãos gestores de São 

Paulo. Roberto Xavier realizou uma apresentação referente ao monitoramento feito pela 

CETESB na vertente do rio Tiete e apresentou algumas funcionalidades existentes no 

InfoÁGUAS com o objetivo de subsidiar possíveis ações do grupo. Durante a 

apresentação, foi demonstrado que o sistema, além de disponibilizar os dados brutos de 

monitoramento, também possui um módulo de visualização do histórico de qualidade 

superficial, suas respectivas estatísticas e a estimativa de cargas nos pontos com medições 

de vazão e concentração. Xavier pontuou que, em breve, será disponibilizada também essa 

funcionalidade para as águas subterrâneas. Lilian complementou, conforme já dito em 

reuniões anteriores, que o balanço quali-quantitativo do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH) também será inserido no InfoÁGUAS. Após a apresentação, o grupo 

iniciou uma discussão a respeito da importância da integração que já vem sendo realizada 

entre os dados existentes e da necessidade de divulgação dos produtos gerados para todas 

as UGRHIs. Com a apropriação desses produtos por partes dos comitês, será possível sua 

utilização durante a elaboração dos Relatórios de Situação, por exemplo, além da 

integração das informações entre as UGRHIs. Isis Franco (Sala de Situação PCJ) e Gré 

Lobo (DAEE/CTH) pontuaram a respeito da participação das Salas de Situação e 

IAC/FUNDAG nesse processo, respectivamente. Tendo em vista o prazo para finalização 

dos Termos de Referência, Luís Filipe pontuou a fala de André Navarro na última reunião 

com relação ao fato de que o grupo não precisa finalizar seu TR caso não tenham entrado 

em consenso sobre o escopo da contratação. 

Como encaminhamento, Luís Filipe ficou de apresentar a proposta durante a reunião das 

coordenações dos Grupos de Trabalho dos CBHs da bacia do Rio Tietê, no dia 

22/10/2021, relacionada ao repasse de recursos aos órgãos gestores visando a elaboração 
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de produtos que proporcionem a integração dos dados quali-quantitativos. 

Próxima reunião: 
17/11/2021 (quarta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

 

Observações: 
Assim como em reuniões anteriores, não foi possível contar com a participação de todos 

os CBHs apesar dos convites enviados. 

Responsáveis pela 

redação: 

Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) e Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 

 

 

Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 Eduardo Leo (FABH-PCJ) 16  

2 Érica Tognetti (CBH-TJ) 17  

3 Gré de Araújo Lobo (DAEE/CTH) 18  

4 Isis da Silva Franco (Sala de Situação PCJ) 19  

5 Jodhi Allonso (CBH-SMT) 20  

6 Lilian Peres (CETESB) 21  

7 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 22  

8 Mayara Sakamoto (FABH-PCJ) 23  

9 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 24  

10 Natália Zanetti (FABH-SMT) 25  

11 Roberto Xavier (CETESB) 26  

12 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 27  

13  28  

14  29  

15  30  
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