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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Colegiados

 

ATA

MEMÓRIA - 4ª/2022 Reunião CTPA/CRH/DF

Data: 04/05/2022

 

Pauta da reunião:

1 – Aprovação da Ata da 3ª Reunião da CTPA de 2022.

2 – Apreciação das propostas de projetos para os recursos do Progestão 2º Ciclo.

3 – Informes.

 

Par�cipantes:

Eduardo Cyrino de Oliveira Filho (EMPRAPA), Fábio Bakker (CAESB), Janaína Emanuelle Starling (IBRAM),
José Francisco Junior (UnB), Lígia Viveiros (CAESB), Marcos Maia (EMATER), Maria Udry (CBH
Paranaíba/DF), Raquel de Carvalho Brostel (ABES/DF), Patrícia Valls (SEMA/DF) e Renata Mongin
(IBRAM). Par�ciparam como ouvinte: Hiago Fareco (SEMA/DF), Ugo Andreazzi (SEMA/DF) e Maricleide
Maia (SEMA/DF), responsável pela coordenação da reunião.

Reunião:

A Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a 04ª/2022 reunião da CTPA e procedeu com os
itens de pauta:

Item 1: Aprovação da Ata da 3ª Reunião da CTPA de 2022.

A Presidente consultou a todos sobre contribuições para a ata. A diretora de colegiados da SEMA,
Maricleide Maia, informou que teve apenas considerações da Presidente onde já foram acolhidas na ata.
Não havendo manifestações, a Presidente submeteu a ata à votação. Por unanimidade, foi aprovada a
ata da 3ª/2022.

Item 2: Apreciação das propostas de projetos para os recursos do Progestão 2º Ciclo.

A Presidente lembrou que na úl�ma reunião da CTPA/CRH/DF ficou acertado que os membros da câmara
técnica iriam apresentar propostas para o uso dos recursos do Progestão. Abriu a palavra para os
conselheiros apresentarem suas propostas.

O conselheiro Marcos Maia/EMATER apresentou o Plano de manejo e conservação da água e solo em
área de produção rural no Distrito Federal. Explicou que é a proposta é promover e implantar as prá�cas
de manejo e conservação da água e do solo com foco na adequação ambiental da infraestrutura e da
produção rural.

O conselheiro José Junior/UnB apresentou a Quan�ficação da vazão ecológica e ambiental em sistemas
ló�cos. Explicou que foi feito uma proposição de uma demanda da SEMA/DF sobre vazão ecológica.
Disse que amplificou essa perspec�va não apenas para vazão ecológica, mas também para vazão
ambiental, onde reuniu dois agentes: a sociedade e a economia. É uma perspec�va que imagina a vazão
não pelas medidas tradicionais, mas que possa de fato trazer informações técnicas-cien�ficas adaptadas
aos ecossistemas do Distrito Federal.

A conselheira Renata Mongin/IBRAM comentou que a ideia é fazer um programa de biomonitoramento
das Unidades de Conservação – UCs do Distrito Federal. Explicou que esse monitoramento seria um
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piloto em três locais de UCs: uma área de preservação, uma área que contenha lançamento de esgoto e
uma área de apelo social da comunidade.

A conselheira Patrícia Valls/SEMA-DF comentou que a proposta é dar con�nuidade a atualização da Base
Hidrográfica do Distrito Federal. Outra proposta seria a recuperação de nascentes em Áreas de
Preservação Permanente – APPs.

A conselheira Maria Udry/CBH Paranaíba-DF citou o projeto de mapeamento comunitário das nascentes.
Explicou que a ideia é ampliar a agenda de educação ambiental com foco no mapeamento comunitário
de nascentes em todas as bacias do Distrito Federal.

O conselheiro Eduardo Cyrino/EMBARPA citou como proposta a integração do Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos - SIRH com o Sistema Distrital de Informações Ambientais  - SISDIA.

O conselheiro Fábio Bakker/CAESB, que também é um representante do CBH Paranaíba-DF, sugeriu uma
proposta do Presidente do comitê, o Sr. Ricardo Mino�, de trabalhar na comunicação do comitê de bacia.
Explicou que contrataria uma empresa para divulgar os trabalhos feitos no comitê.

Finalizada as propostas, a Presidente comentou que é muito oportuno poder discu�r essas propostas no
âmbito da CTPA/CRH/DF e que vai resultar em um documento técnico. Abriu a palavra para os
comentários.

O conselheiro Fábio Bakker/CAESB parabenizou essa inicia�va de estar tendo a oportunidade de
conversar sobre esse assunto. Informou que a ADASA tem autonomia sobre essa aplicação, mas a
discussão vai trazer uma reflexão diferente para eles. Destacou as boas propostas apresentadas para a
aplicação dos recursos do Progestão. Lembrou que os recursos do Progestão não são abundantes para
atender os projetos que os conselheiros Junior/UnB e Marcos/EMATER apresentaram e sugeriu que os
recursos fossem aplicados nos comitês de bacias.

O conselheiro José Junior/UnB concordou que o recurso do Progestão não é muito, mas a questão é que
os recursos do Progestão estão sendo gastos apenas pelos interesses da ADASA e que não está levando
em consideração os interesses globais de vários agentes. Parabenizou a inicia�va apresentada pela
conselheira do IBRAM e se colocou a disposição para ajudar no desenvolvimento dessa ferramenta que
tem dentro do sistema ampla possibilidade de desenvolver.

A Presidente perguntou a conselheira Patrícia/SEMA-DF sobre uma proposta de pesquisa sobre
agroecologia.

A conselheira respondeu que houve um contrato para implantação de uma tecnologia chamada Sistemas
Agroflorestais - SAFs mecanizados. Disse que esse sistema foi implementado em vinte hectares e que
está em fase de monitoramento. Também foi feito a recuperação de oitenta hectares em áreas de
nascentes em APPs.

A conselheira Maria Udry/CBH Paranaíba-DF solicitou que essas informações sejam mais divulgadas no
âmbito das câmaras para poder acompanhar a evolução dos resultados.

A conselheira Patrícia Valls/SEMA respondeu que a intenção é sempre apresentar na plenária do
conselho. Informou que os projetos do CITinova devem ser apresentados no segundo semestre de 2022.

Sem mais comentários, a Presidente passou para o encaminhamento do documento com as propostas
das ins�tuições. Sugeriu duas opções: realizar um documento técnico, com todas as informações das
propostas, para ser levado a SEMA/DF e assim propor uma discussão com a ADASA; a outra opção é levar
esse mesmo documento técnico para ser discu�do em uma reunião do CRH/DF.

O conselheiro José Junior/UnB sugeriu que seja levado ao CRH/DF para discussão. Propôs elencar
prioridades, projetos já estruturados e projetos em estruturação.

A Sra. Maricleide Maia/SEMA comentou que seria importante que esses projetos em estruturação já
terem uma es�ma�va prévia do custo.

A conselheira Patrícia Valls/SEMA ressaltou que o documento que vai ser encaminhado seja bem
embasado na relação desses projetos propostos com os obje�vos do Progestão. Disse que tem que
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constar no documento, de forma clara, essa relação para ter uma melhor ar�culação com a ADASA.
Verificar as prioridades do Progestão, como as metas e as variáveis.

O conselheiro José Junior/UnB corroborou com a conselheira. Sugeriu que cada ins�tuição faça os
argumentos para elencar essas proposições do Progestão. Que os projetos estejam dentro do contexto
do Progestão.

A Presidente concordou com a sugestão e se colocou a disposição para receber as propostas das
ins�tuições, já estruturadas no contexto do Progestão, e elaborar um documento em tabela para ser
apresentado na próxima reunião. Sem mais comentário, passou para o próximo item de pauta.

Item 3: Informes.

O conselheiro Fábio Bakker/CAESB sugeriu, em uma reunião da câmara, a possiblidade de conversar
sobre o programa Pró-mananciais. A Presidente irá verificar as pautas das próximas reuniões para incluir
esse assunto.

A Presidente informou que na próxima reunião irá discu�r algumas propostas sugeridas pelo GT do SIRH.
.

Encaminhamentos:

1 – A Presidente irá elaborar um documento com as propostas enviadas pelas ins�tuições já estruturadas
no contexto do Progestão.

2 – A Presidente irá verificar uma reunião para discu�r sobre o programa Pró-mananciais, sugerido pelo
conselheiro Fábio Bakker/CAESB.

Esgotada a pauta a Presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião.

Dúvidas, favor contatar a DIRETORIA DE COLEGIADOS, pelo e-mail: conselho.crh@gmail.com

 

Brasília, 04 de maio de 2022.

 

RAQUEL DE CARVALHO BROSTEL (ABES/DF)

Presidente da CTPA/CRH/DF
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