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Realização do VI Encontro de Pesquisadores do Comitê 
Piabanha ‘’Restaurando ecossistemas, conectando vidas’’

Nos dias 30 de novembro, 01, 02 e 03 de dezembro foi realizado o encontro ‘’Restau-

rando ecossistemas, conectando vidas’’, que reuniu os mais diversos saberes acerca 

das questões voltadas à gestão socioambiental, restauração ecológica, a produção de 

água e os serviços ambientais – como conectores de vidas. A troca de experiências no 

nosso evento buscou debater sobre a década da restauração dos ecossistemas. Além 

disso, foi discutido como melhorar a qualidade de vida da população e o ambiente 

natural, nos territórios do Mosaico Central Fluminense, da região hidrográfica do Piaba-

nha e da Baía de Guanabara. 

O evento completo com a apresentação feita pela presidente do Comitê Piabanha, 

Erika Cortines, está disponível no canal do Youtube do Centro de Referência em Biodi-

versidade da Serra dos Órgãos / Parnaso / ICMBio: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCSJIxcaDJTvCPjruI81VFKw
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Participação no Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas
do Estado do RJ (ECOB)

31/01/2022

Com o tema "Segurança Hídrica, Usos Múltiplos e Desenvolvimento Regional", foi reali-

zado nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro o nono Encontro de Comitês de 

Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro, o ECOB. Devido a continuidade da pandemia, 

o evento aconteceu pela segunda vez online e foi transmitido ao vivo pelo YouTube no 

canal do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (https://www.youtu-

be.com/channel/UCW-LpOyDbLgAkMcd1pQxT-g). O Comitê Piabanha se apresentou 

no terceiro dia do evento, dedicado para os Comitês apresentarem seus projetos em 

segurança hídrica à luz da Agenda 2030.



64ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão ampliada 
ao Diretório Colegiado e à CT Saneamento 

20ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e 
Enquadramento conjunta com a 6ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Mananciais

31/01/2022

No dia 06 de dezembro foi realizada a 64ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos 

de Gestão ampliada ao Diretório Colegiado e à CT Saneamento. O encontro discutiu 

as seguintes temáticas: Alinhamentos referentes aos Acordos de Cooperação Técni-

ca, Demandas do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, Discus-

sões sobre as atividades referentes ao Enquadramento dos Corpos Hídricos em Clas-

ses de Uso na RH-IV. Também foram debatidas as minutas de Resoluções sobre 

Enquadramento dos Corpos Hídricos em UCs de Proteção Integral.

No dia 09 de dezembro foi realizada a 20ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho 

Plano de Bacia e Enquadramento conjunta com a 6ª Reunião Ordinária da Câmara Téc-

nica Mananciais. O encontro discutiu as seguintes temáticas: Discussão sobre a conti-

nuidade do monitoramento hidrológico e de qualidade de água com incorporação de 

novos pontos e parâmetros de qualidade de água na bacia do Rio Piabanha, histórico 

e status das atividades do Comitê Piabanha relacionadas ao enquadramento e também 

a contratação de profissional temporário (Especialista em Recursos Hídricos) para o 

Comitê Piabanha. 



85ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha

6ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico

31/01/2022

No dia 14 de dezembro foi realizada a 85ª Reunião Ordinária. O encontro discutiu as 

seguintes temáticas:  Aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ como membro 

suplente da Sociedade Civil, aprovação da Resolução que dispõe sobre as regras elei-

torais do Comitê Piabanha, regulamentando o Art. 8º, §11 do Regimento Interno do 

Comitê, apresentação - Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara Municipal de 

Petrópolis, eleição de membro da Sociedade Civil para o Diretório Colegiado para 

mandato até 04/2022 e aprovação do calendário de reuniões plenárias 2022. Também 

foi discutido sobre os seguintes tópicos: V Seminário de Saneamento do Comitê Piaba-

nha; Encontro de Pesquisadores; Proposta de enquadramento de trechos de corpos 

hídricos em classes de uso inseridos em UCs Proteção Integral; Repasses automáticos 

dos recursos do FUNDRHI; Adesão dos municípios da RH-IV ao processo de concessão 

dos serviços de água e esgoto pelo governo do Estado; Questionário de Avaliação, 

conforme meta do CG nº 01/2010; Participações no FFCBHs, CERHI, MP e demais 

instâncias; Projeto Expedição Rio Paraíba do Sul; e Concurso Ecohabitar.

No dia 20 de dezembro foi realizada a 6ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Sanea-

mento Básico. O encontro discutiu sobre o diagnóstico referente ao projeto de Sistema 

Alternativo de Esgotamento de Carmo/RJ, avaliação e encaminhamentos do V Semi-

nário de Saneamento do Comitê Piabanha e status das atividades, demandas e enca-

minhamentos da CT-SB no ano de 2021. 



Reunião de Trabalho com a UC Parque Natural Municipal 
Montanhas de Teresópolis

31/01/2022

No dia 21 de dezembro, foi realizada a Reunião de Trabalho UC Montanhas de Teresó-

polis. O encontro debateu os seguintes tópicos: Solicitar e contemplar na Resolução o 

Plano de Manejo da Unidade e propostas de pontos de monitoramento; Realizar as 

adequações nos mapas e Resoluções das Ucs; Incluir mapa geral demonstrando as 

divisões por UC; Incluir detalhamento apontado nas reuniões com as UCs e anexar 

como relatório de reunião na Resolução; Incluir textos sobre as dinâmicas das unida-

des, considerados específicos, etc.; Incluir critérios para que se mantenha a qualidade 

proposta; Incluir proposições do Comitê (como pontos de monitoramento, etc.); Incluir 

diretrizes legais específicas; Solicitar orçamento para monitoramento de rios do 

Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis; Reunião com equipe técnica 

sendo agendada.


