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ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 1 

PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO 2 

(COMITÊ PIABANHA), realizada no dia dezoito de fevereiro de 2020, às 9 horas, no Auditório do 3 

Palácio Itaboraí (Fiocruz Petrópolis) - Rua Visconde de Itaboraí, nº 188, Valparaíso, Petrópolis - RJ, 4 

com a presença de trinta e três membros do Comitê Piabanha e quatorze convidados (conforme a 5 

relação de presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Sr.ª Rafaela dos 6 

Santos Facchetti Vinhaes Assumpção (Transportes Única). Ausências justificadas:  7 

Pauta/Discussão: 8 

1. Aprovação da ata da 74ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha. A ata foi aprovada pelos 9 

membros do Comitê Piabanha.   10 

2. Ações desenvolvidas pelo Comitê em 2019 e ações programadas para o ano de 2020. Foi 11 

informado, inicialmente que 17 (dezessete) ações foram desenvolvidas em 2019. O Comitê Piabanha 12 

realizou 29 (vinte e nove) reuniões ao longo de 2019 gerando ao todo, 182 (cento e oitenta e dois) 13 

encaminhamentos, dos quais 162 foram concluídos, sendo que alguns estão em andamento e 13 foram 14 

cancelados no decorrer do ano. Desse modo, 85% dos encaminhamentos foram concluídos. Uma das 15 

principais ações desenvolvidas em 2019 foi a implantação do escritório de projetos em saneamento e 16 

qualidade da água e do escritório de projetos em ferramentas da construção da gestão participativa que 17 

viabilizaram a contratação de mais especialistas para a secretaria-executiva do Comitê. Luísa 18 

mencionou que entre as ações prioritárias na área de saneamento, o Comitê lançou um edital aberto 19 

aos 10 municípios, a fim de selecioná-los para contratação de projetos e obras para sistemas 20 

alternativos de esgotamento sanitário. Em 2019, os municípios foram selecionados e hierarquizados. 21 

Está em andamento a etapa de contratação do diagnóstico e projeto para os municípios de Paraíba do 22 

Sul e Carmo que foram os contemplados. Sobre o monitoramento de rios na região hidrográfica 23 

Piabanha (RH-IV), Luan destacou que o projeto teve início em 2018 com o escopo do termo de 24 

referência e a contratação da empresa no começo de 2019. O trabalho iniciou na metade do ano, sendo 25 

previsto até a metade de 2020. Até o momento, um pouco mais da metade do projeto foi realizado. 26 

Está previsto um outro Ato Convocatório para ampliação do monitoramento. Victor mencionou sobre 27 

o Atlas da RH-IV, ideia que surgiu em 2018 e que foi concluído em 2019, tendo seu lançamento no 28 

ECOB. O Atlas gerou uma publicação com 51 mapas, 10 de cada município, com a divisão por mapas 29 

de cada sub-bacia, definida pelo Comitê e mapas gerais da região hidrográfica IV. Em 2019 também 30 

foi realizado o III Seminário de Saneamento com a temática de gestão de resíduos sólidos na RH-IV. 31 

Luísa mencionou que foi um evento bastante produtivo com a participação das prefeituras fazendo 32 

apresentações e compartilhando experiências. Foi gerado um relatório do evento que está disponível 33 

no site do Comitê Piabanha. Sobre o Edital de auxílio à pesquisa, foi mencionado que a elaboração se 34 
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deu em 2019 e seu lançamento em janeiro de 2020 para as modalidades de mestrado, doutorado e pós-35 

doutorado. Foi mencionado sobre a elaboração do Plano de Comunicação voltado para redes sociais, 36 

reformulação do site, dentre outras ações. Sobre o Plano de Capacitação, foi citado que o mesmo foi 37 

elaborado no decorrer do ano de 2019 e começou a ser executado em 2020, com a primeira palestra 38 

sendo ministrada pelo David Miller sobre a importância dos mapas na gestão dos recursos hídricos. O 39 

evento contou a participação de membros do Comitê, alunos de universidades e representantes do 40 

INEA. Foi realizada transmissão ao vivo, pela página do Comitê no Facebook. O IV Encontro de 41 

Pesquisas do Comitê Piabanha (em conjunto com PARNASO) foi realizado em 2019. Em relação às 42 

ações programadas e aprovadas pelo Diretório Colegiado para 2020 foram apresentadas: 43 

Acompanhamento do contrato do monitoramento de rios na RH-IV (2019); Monitoramento de Rios 44 

(rios afluentes); Projeto e Obras SES Alternativos (2019); Edital de auxílio financeiro para pesquisa 45 

científica; Edital PROTRATAR CEIVAP III - Apoio ao município de Sumidouro para inscrição; 46 

Projetos e Obras SES Alternativos (2020); Proposta para recuperação da FMP do rio Piabanha; 47 

Execução do Plano de Capacitação; Execução do Plano de Comunicação para o Comitê Piabanha; 48 

Plano de Bacia dos afluentes fluminenses; SIGA Web Piabanha; Oficina de Indicadores de Políticas 49 

Públicas de Educação Ambiental; IV Seminário de Saneamento - Dren. Urb. e Man. Águas Pluviais; V 50 

Encontro de Pesquisadores (Conjunto c/ PARNASO); Revisão do Regimento Interno; Atualização do 51 

PAP; Proposta de parceria (Acordo de Cooperação Técnica) com a Fiocruz; além das atividades 52 

administrativas e de secretaria-executiva comuns. Foi explicado que a ampliação do monitoramento de 53 

rios afluentes na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV) contemplará 32 pontos, com campanhas 54 

trimestrais; o novo Edital de sistemas e obras de sistemas alternativos da RV-IV, a fim de conceder 55 

uma nova oportunidade aos municípios que não foram contemplados, sendo que antes de lançar o 56 

edital, foi elaborada uma etapa prévia de mobilização nas prefeituras com visitas técnicas. Outra ação 57 

aprovada foi o apoio na inscrição do Edital PROTRATAR, que é um programa do CEIVAP, o qual foi 58 

instituído como programa permanente, sendo aberto a todas as prefeituras da bacia do Rio Paraíba do 59 

Sul, para que as mesmas possam acessar recursos para execução de obras de esgotamento sanitário. 60 

Nas visitas técnicas, também está sendo abordado esse assunto, a fim de identificar as prefeituras que 61 

podem se inscrever e dessa forma, será avaliada a possibilidade de apoiar o município com 62 

contrapartida financeira. Sobre o edital de auxílio a pesquisa, foi citado que está aberto para inscrição 63 

até dia 31 de março. Outra ação mencionada foi o projeto de cercamento das nascentes e margens de 64 

rios, que em 2019 foi feita a delimitação do rio Piabanha em conjunto com o INEA, MP e as 65 

Prefeituras. Luan mencionou que ficou definido que o projeto seria executado em uma segunda etapa, 66 

do qual se baseia em verificar por meio de estudo de concepção, projeto base e projeto executivo, 67 

quais ações seriam necessárias em diferentes áreas, para promover a recuperação da FMP do rio 68 



 

3 
 

Piabanha. Mencionou que está em contato com o setor jurídico da AGEVAP para verificar a 69 

viabilidade em relação a termos legais. Também destacou que sugeriu em reunião do Diretório 70 

Colegiado que não sendo viável realizar em toda FMP do Rio Piabanha, poderia ser dividido e realizar 71 

em trechos considerados mais críticos. Para o Plano de Capacitação estão previstas palestras, 72 

divulgação de cursos e materiais para os membros e o público em geral. Também o plano de 73 

comunicação, como dito anteriormente, com foco nas redes sociais e reformulação do site que será 74 

executado ao longo do ano. Outra ação, diz respeito ao SIGA WEB Piabanha que foi uma 75 

oportunidade de criação, a partir de um aporte financeiro do Comitê para ter o SIGA WEB próprio. 76 

Foi destacado que o Comitê aprovou o aporte, a empresa que irá executar o projeto foi contratada e 77 

está iniciando os trabalhos. Luan mencionou que essa ferramenta irá auxiliar a visualizar as 78 

informações necessárias ao Comitê. Outra ação é o acompanhamento da elaboração do plano de bacia 79 

e foi mencionado que a PROFILL foi a empresa contratada para complementação do plano de bacia do 80 

CEIVAP, sendo responsável também pela elaboração dos planos dos Comitês afluentes do Rio Paraíba 81 

do Sul. Foi informado que a PROFILL faria a apresentação do diagnóstico e prognóstico da RH-IV 82 

que ocorreria à tarde, após a reunião Plenária. Luan mencionou que o material foi encaminhado aos 83 

membros do GT Plano e para os membros que confirmaram presença na oficina. Priscila sugeriu que 84 

o Comitê paute questões que possam ser integradas no plano de manejo da APA Petrópolis que será 85 

realizado este ano. Victor também destacou ações e atividades desempenhadas pela área 86 

administrativas e secretaria-executiva, como agendamento, organização e preparo de documentos para 87 

reuniões; elaboração de atas; atendimento aos membros e público em geral (e-mail, telefone, etc.); 88 

apoio técnico e operacional para demandas; acompanhamento e execução dos contratos e outros 89 

instrumentos similares; análise de documentos, produtos, estudos, projetos e leis; tramitação de 90 

diárias, reembolsos, passagens e ajudas de custo dos membros. José Paulo elogiou todo trabalho 91 

realizado pela equipe UD2, assim como pela organização e divulgação das informações. Após a 92 

apresentação, foi aberto espaço para dúvidas e, posteriormente, o planejamento de ações para 2020, 93 

aprovado pelo Diretório Colegiado, foi aprovado pelo Plenário.  94 

3. Apresentação sobre o Monitoramento dos Rios da RH-IV. A contratação da empresa foi 95 

realizada no início de 2019, sendo que a ordem de serviço se deu em junho, com a primeira campanha, 96 

o projeto contempla doze coletas, feitas mensalmente, nos nove pontos fixos e um móvel, definido a 97 

cada campanha. A medição de vazão é trimestral e estão previstos três relatórios parciais e um final. 98 

Um relatório já foi entregue e o segundo tinha o prazo para entrega em janeiro, mas está em atraso. Por 99 

isso, as medidas administrativas previstas no contrato foram tomadas, a fim de sanar a questão do 100 

atraso. Quanto aos resultados preliminares, foram citados o IQA (Índice de Qualidade da Água) que 101 

considerou 17% da água boa, 23% na média e 60% ruim. O Panorama dos parâmetros monitorados 102 
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também foi apresentado, cada ponto com seu devido resultado em relação a: temperatura, turbidez, 103 

sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais, condutividade, oxigênio dissolvido, demanda 104 

bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, nitrato, 105 

fósforo, Escherichia coli, pH, alcalinidade, IQA, que em junho no Rio Piabanha vai da classificação 106 

ruim para média e o Rio Paquequer permanece na média, em julho a foz do Piabanha ganha um pouco 107 

de qualidade e alguns pontos perdem qualidade na área mais urbana de Petrópolis, e em Teresópolis 108 

continua na média, em agosto há uma melhora como um todo, em Petrópolis no centro urbano a 109 

classificação vai para média, três pontos são considerados como bons e o ponto do Rio Paquequer 110 

permanece na média. Rafaela solicitou incluir o índice pluviométrico por mês para que se tenha uma 111 

visão mais precisa. Nelson sugeriu convidar Maria Inês para apresentar seu trabalho de pós-doutorado 112 

o qual se baseia na comparação da RH-VIII com uma bacia do Canadá, onde criou uma metodologia 113 

para avaliação da RH-VIII, identificando pontos que precisam de atenção específica, o que possibilita 114 

a priorização de ações. Prosseguindo com a apresentação, Luan mencionou sobre a medição de vazão, 115 

onde no ponto seis houve um aumento do volume da água, mas explicou que o aumento seria 116 

consequência do encontro entre o Rio Preto e o Rio Piabanha. Alguns aspectos que compõem o 117 

relatório, como registro fotográfico de todos os pontos, metodologia para medição de vazão e o cálculo 118 

do IQA foram apresentados a fim de exemplificar o serviço aos membros. Foi destacado que houve 119 

uma publicação na revista dos Comitês “Quatro Águas” sobre o monitoramento.  120 

4. Recomposição dos GTs (Educomunicação, PSA Hídrico, Saneamento e Qualidade da Água, e 121 

Sistemas de Informação), com base na Resolução CBH-Piabanha nº 53/2019. Victor mencionou 122 

que de acordo com a resolução é necessário adequar o número de membros nos Grupos de Trabalho, 123 

os quais devem ter de três a sete membros com os respectivos suplentes. Foi destacado que por meio 124 

do envio de e-mail sobre o assunto, alguns membros manifestaram interesse e foram incluídos nos 125 

GTs solicitados. A Câmara Técnica também terá alteração dos membros, onde a composição deve 126 

seguir o seguinte critério: total de doze membros, três por segmento e três instituições externas que 127 

podem ser suprimidas por membros do Comitê, inexistindo representação externa. Foi definido na 128 

Resolução que as coordenações dos GTs seriam mantidas, e a decisão foi estendida para a CT. O GT 129 

Plano de Bacia e Enquadramento já está adequado à nova resolução, contendo apenas uma vaga de 130 

suplência disponível. Desse modo, os membros se inscreveram durante a reunião nos GTs de interesse. 131 

Foi ressaltado que a nova resolução considera que havendo duas faltas consecutivas a instituição será 132 

eliminada do GT ou CT. Quanto ao GT Educomunicação, as vagas de titularidade haviam sido 133 

preenchidas, faltando apenas preencher as vagas de suplência. Diante disso, a composição ficou da 134 

seguinte forma: 1 - (CEFET) Patrícia Ferreira de Souza Lima – Coordenadora, Suplente: (Assoc. do 135 

Vale do Mata Porcos) Robert F. Janssen; 2 – (APDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfdunkell Budzynkz; 136 
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3- (ICMBio – PARNASO) Marcus Machado Gomes – Subcoordenador -, Suplente: 137 

(FONASC.CBH) Andre Luiz dos Santos; 4 – (Prefeitura de Petrópolis) Anderson Campos Felipe, 138 

Suplente: (ACAMPAR) Vera de Fátima; 5 – (ADEFIMPA-RJ) Marluci Andreza Barbosa; 6 – 139 

(Projeto Araras) Luciana Bassous Pinheiro; 7 – (SINTSAMA) Mario Porto dos Santos, Suplente: 140 

(OMA Brasil) Nelson Rodrigues dos Reis Filho. Quanto ao GT Sistemas de Informação: 1 – (Assoc. 141 

PARNASO) David Miller – Coordenador; 2 - (CEFET) Patrícia Ferreira de Souza Lima; 3 – 142 

(Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antônio Lopes; 4 – (APEA) Cláudia Karina Wilberg de Castro 143 

Costa. GT PSA Hídrico, algumas pessoas enviaram o nome por e-mail e alguns se inscreveram na 144 

reunião: 1 – (CDDH) Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite – Coordenador; 2 – (UFRRJ) Erika 145 

Cortines; 3 – (FONASC-CBH) Sebastião Martins de Medeiros Filho; 4 – (AMAVALE) Bárbara 146 

Pellegrini Queiroz; 5 – (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes; 6 – (APEDEMA-RJ) 147 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz; 7 – (Prefeitura Paraíba do Sul) Luís Eduardo Amorim 148 

Ramos. No GT Plano de Bacia e Enquadramento, a vaga de suplência foi preenchida pela (APA) 149 

Priscila Franco Steiter. Houve também, uma substituição da instituição (AMAVALE) no GT Plano de 150 

Bacia e Enquadramento pela (APEDEMA-RJ) Markus Stephan Wolfdunkell Budzynkz. As próximas 151 

reuniões terão controle em relação às presenças e faltas das instituições. Rafaela sugeriu, a fim de 152 

otimizar o tempo, visto que à tarde teria o Seminário para apresentação do Diagnóstico e Prognóstico 153 

do Plano de bacia que os membros interessados em participar de algum GT ou CT se manifestassem 154 

por e-mail. Por isso, foi solicitado encaminhar e-mail aos membros solicitando que informem se têm 155 

interesse em compor os GTs e CT, dando prazo para resposta até o dia 28/02/2020. 156 

5. Recomposição da Câmara Técnica Institucional. Foi mencionado que haviam duas vagas no 157 

segmento da sociedade civil, duas em usuários, duas no poder público e três em externos ou outro 158 

segmento. Diante disso, a composição ficou da seguinte maneira: Sociedade Civil – (Assoc. 159 

PARNASO) David Miller, (UFRRJ) Erika Cortines, (OMA Brasil) Nelson Reis; Usuários – Julieta 160 

Paiva; Poder Público – (Prefeitura Paraíba do Sul) Luís Eduardo; Externos ou Outros Segmentos – 161 

(CDDH) Paulo Leite, (ACAMPAR-RJ) Vera Martins e (Assoc. Vale do Mata Porcos) Carlos Elysio. 162 

Victor informou que enviaria por e-mail aos membros para que os mesmos manifestassem interessem 163 

nas vagas remanescentes.  164 

6. Aprovação do logotipo do Comitê Piabanha. Assunto não abordado.  165 

7. Informes: 166 

a. Edital de Auxílio à Pesquisa. Foi mencionado ao longo da reunião e está com as inscrições abertas.  167 

b. Previsão de arrecadação para 2020. A tabela da previsão de arrecadação foi apresentada aos 168 

membros.  169 
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Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 

Presidente do Comitê Piabanha 

c. Revisão do Regimento Interno. Ao final de março será convocada uma reunião extraordinária para 170 

revisão do regimento interno. Com trinta dias de antecedência será enviada a proposta do grupo de 171 

revisão para que os membros possam enviar contribuições, que serão discutidas no dia da reunião e 172 

colocadas em votação.  173 

d. Planilha de frequências dos membros em reuniões plenárias. Foi apresentada ao logo da 174 

reunião. Foi enviada carta aos 44 membros sobre a frequência, onde 37 confirmaram recebimento. 175 

e. Comunicado sobre eleição do Diretório Colegiado (28/04/2020). Foi informado que na próxima 176 

reunião Plenária está prevista eleição para nova composição do Diretório Colegiado.  177 

f. Seminário para apresentação do Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Bacia. Foi informado 178 

que a apresentação ocorreria após a 74ª Reunião Ordinária, no mesmo local, às 14h.  179 

Encaminhamentos:  180 

1. Encaminhar e-mail aos membros solicitando que informem se têm interesse em compor os GTs e 181 

CT, dando prazo para resposta até o dia 28/02/2020. 2. Incluir no Google Drive e encaminhar 182 

apresentações e documentos para todos os membros. 3. O planejamento de ações para 2020 aprovado 183 

pelo Diretório Colegiado foi apresentado, tendo sido aprovado pelos membros. 184 

 185 

Reunião encerrada às 12 horas e 54 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 186 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.    187 

Petrópolis, 18 de fevereiro de 2020.     188 

 189 

Ata aprovada na 76ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 16 de junho de 190 

2020,  na plataforma de videoconferência, Google Meet. 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

      196 

 197 

LISTA DE PRESENÇA 198 

Poder Público: (ICMBio – PARNASO) Marcus Machado Gomes, (Prefeitura de Areal) Josiele 199 

Batista da Cruz, (Prefeitura de Paraíba do Sul) Luís Eduardo Amorim Ramos, (Prefeitura de Paty de 200 

Alferes) José Maria Soares Filho, (Prefeitura de S.J.V.R.P.) Alexandre de Souza Santos, (Prefeitura de 201 

Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos,  (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antônio Lopes e 202 

(ICMbio – APA Petrópolis) Prinscila Franco Steiter.  Usuários da água: (Águas do Imperador) 203 

Luís Eduardo Amorim Ramos 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 
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Neylton Antônio Maluf Júnior, (Bege por Verde Comércio e serviços ambientais) Erika Melo Brandão 204 

Assis, (CEDAE) Felippe Vasconcellos, (COMDEP) Ronaldo Augusto da Rocha, (FIRJAN) Luiz 205 

Fernando Gomes Soares, (Transportes Única) Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção, 206 

(Werner Fábrica de Tecidos) Julieta Laudelina de Paiva.  Sociedade Civil: (APEDEMA) Markus 207 

Stephan W. Budzynkz, (Assoc. Amigos do PARNASO) David Miller, (ACAMPAR) Vera de Fátima 208 

Martins, (APEA) Claudia Karina Wilberg, (CDDH) Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite, (GAPA-209 

MA) Quele Cristina Tavares, (COPPE/UFRJ) José Paulo Soares de Azevedo, (NOVAMOSANTA) 210 

Elena Monteiro, (SINTSAMA) Mario Porto, (STIPDANIT) José Edson Cunha Resende, 211 

(STIPDANIT) José Carlos Lengruber,  (CEFET) Patrícia Ferreira de Souza Lima, (AMAVALE) 212 

Bárbara Pellegrini,   (ADEFIMPA) Marluci Andreza, (OMA-Brasil) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 213 

(Projeto Araras) Luciana Bassous Pinheiro,  (FONAS.CBH) Sebastião Martins de Medeiros Filho e 214 

(Assoc. do Vale do Mata Porcos) Carlos Elysio Moreira.  Convidados: (SUPPIB/INEA) Renato 215 

Stefani Massa, (ACERDAT-RJ) Cátia, (Assoc. do Vale do Mata Porcos) Mariane, (INEA) Laís 216 

Almeida, (INEA) Glória Hara, (Instituto de Estudo P. A. S.) Philippe Ribeiro,  (AGEVAP) Monique 217 

Soares, (AGEVAP) Raissa Guedes, (AGEVAP) Victor Montes, (AGEVAP) Luan Ferreira, 218 

(AGEVAP) Luísa Poyares, (AGEVAP) Felipe Nascimento, (AGEVAP) Paula Rangel e (AGEVAP) 219 

Déborah Cunha.  220 


