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ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-1 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia dezoito 2 

de agosto de 2020, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de 3 

vinte e cinco membros do Comitê Piabanha e treze convidados (conforme a relação de presença no 4 

final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes 5 

Assumpção (Transportes Única). Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas da 16ª, 17ª e 18ª Reuniões 6 

Extraordinárias do Comitê Piabanha. As atas foram aprovadas pelos membros do Comitê Piabanha. 2. 7 

Aprovação da instituição ACERDAT como membro suplente do segmento Sociedade Civil. Victor 8 

Montes (AGEVAP) informou que a documentação foi novamente analisada na última reunião do 9 

Diretório Colegiado, ficando como encaminhamento a inclusão como item de pauta desta reunião 10 

plenária, para aprovação da instituição. As representantes Marici Dornellas e Cátia Almeida se 11 

apresentaram. Marici iniciou a apresentação dizendo que trabalha com agroecologia e mencionou que 12 

o intuito é somar no Comitê, ajudando a preservar os rios. David Miller (Assoc. PARNASO) falou que 13 

espera que as representantes possam trabalhar em conjunto com o Comitê na luta para 14 

transformação das águas da nossa região. Pediu desculpas a Marici e a Cátia por conta das frequentes 15 

perguntas sobre dúvidas em relação à instituição. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRH) disse que o 16 

importante é que cada instituição que participe ou queira participar de qualquer Comitê, exerça 17 

alguma atividade na região. Disse que o processo de seleção de novas instituições poderia ser 18 

aperfeiçoado. Markus Budzynkz (APEDEMA) deu as boas-vindas às representantes da ACEDART. Sendo 19 

assim, foi colocada em votação, sendo aprovada a instituição ACERDAT, com seis votos a favor, quatro 20 

votos contra e dez abstenções, como membro suplente da sociedade civil. 3. Apresentação sobre 21 

Grupo de Estudos Rural. David iniciou destacando os objetivos que se pretende atingir com a criação 22 

do grupo, sendo então: 1) Conhecer a percepção e relacionamento com a água do setor rural; 2) 23 

Apresentar para esse setor rural o Comitê Piabanha e os conceitos de gestão participativa de recursos 24 

hídricos e tentar mobilizar mais atores desse setor para participarem do Comitê, para que possam 25 

conhecer a situação da água e para que o Comitê possa investir em ações em suas áreas; 3) Identificar 26 

proprietários rurais que tenham interesse em reflorestamento para produzir mais água. A ideia é ter 27 

um banco de dados com o cadastro dos proprietários que tenham interesse em reflorestar parte de 28 

suas terras. Para promover a conscientização e inclusão do setor rural, a CT definiu duas estratégias, 29 

sendo: conhecer o setor, por meio do cadastro dos usuários da água, dentro da nossa região, bem 30 

como, ter contato com o setor para identificar as necessidades de investimento para melhoria. A ideia 31 

é iniciar por algumas microbacias rurais pilotos e na metodologia que está sendo criada foram 32 
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estabelecidos oito etapas que são: 1) Definir quais são as microbacias pilotos, sendo discutidas no 33 

momento a região do Caxambu e Bonfim (Petrópolis), Bonsucesso, Vieira e Santa Rita (Teresópolis); 2) 34 

Criação de mapas para reconhecimento virtual das microbacias; 3) Levantar estudos, pesquisas, 35 

relatórios sobre cada microbacia estudada. A ideia para essas três etapas, tendo em vista a atual 36 

situação de distanciamento, seria fazer reuniões virtuais com diversos atores, que conhecem as 37 

microbacias que serão estudadas, a fim de levantar as demandas. Dentre esses atores citou a CEDAE, 38 

Águas do Imperador, Unidades de Conservação, INEA, EMATER, Universidades etc. Falou que em 39 

breve pretende-se realizar uma reunião com esses grupos para levantar as informações que eles têm e 40 

depois disso começar a fazer reuniões com os moradores que estão nas microbacias. Após esse 41 

momento, as próximas etapas seriam: 4) Apoiar o setor rural com investimentos na sua capacidade de 42 

melhorar os serviços ambientais e parte disso tem a ver com PSA (Pagamento de Serviços Ambientais); 43 

5) Estimular o apoio técnico para esses proprietários e produtores para redimensionar a irrigação 44 

visando o uso racional; 6) Redimensionar o uso de insumos químicos; 7) Ajudar na questão do 45 

saneamento rural e 8) Ajudar na prevenção e combate à queimadas. Depois de estabelecer essa 46 

metodologia, a ideia é contratar grupos para replicarem a ação. Uma das ideias é criar um sistema de 47 

cobrança na área rural, possivelmente uma cobrança e outorga coletiva em cada microbacia. Sobre a 48 

estruturação do grupo, David destacou que por enquanto os encontros têm acontecido virtualmente e 49 

ocorrido mais informalmente. Um dos motivos da informalidade dos encontros seria, em parte, 50 

minimizar as tarefas da Secretaria Executiva do Comitê, que já possui muitas demandas, e outro 51 

motivo, diz respeito a agilizar o processo de agendamento das reuniões. Depois de algumas discussões 52 

no GE foi pensado em dividir o grupo em dois, com alguns trabalhos em microbacias no lado Leste, 53 

nos cinco Municípios (Teresópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Carmo) e o 54 

outro grupo no lado Oeste da região, nos Municípios de Petrópolis, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, 55 

Três Rios e Areal. Mas nesse momento inicial, de criação da metodologia, optou-se por manter apenas 56 

um grupo trabalhando nessas frentes. A ideia é criar uma metodologia que possa ser usada em todas 57 

as microbacias da Região Hidrográfica IV. Foi estabelecido um prazo de três meses, sendo até o início 58 

de novembro, para avaliar o andamento do grupo nessa estrutura criada e os resultados gerados e, 59 

após isso, fazer ajustes que forem necessários. Foi destacado que a Erika Cortines (UFFRJ-ITR) ajudou 60 

com a criação de uma planilha para organizar todos os documentos e pesquisas que as pessoas fazem 61 

e enviam. Robson Silva falou que convidou a professora Carla Semiramis, pois ela tem um trabalho 62 

relevante no Bonfim e possui muitos dados sobre a microbacia e outras áreas naturais. Destacou que 63 

ela tem como foco os poluentes que vem de fora da microbacia, provindos das atividades industriais e 64 
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outros. Falou sobre a importância de aproveitar o levantamento realizado pelo Rio Rural que traz 65 

dados relevantes, como o diagnóstico rural participativo abrangendo a problemática e solução de 66 

diversos temas relacionados a várias comunidades. Falou que os trabalhos acadêmicos produzidos 67 

relacionados ao Bonfim sobre diversos temas podem ser úteis. Explicou que inicialmente o projeto só 68 

falaria sobre educação ambiental, mas que agora está mais amplo. No momento serão levantados os 69 

dados da região do Caxambu para efeito da implantação das 100 fossas sépticas que foram adquiridas. 70 

Reiterou que ainda tem outros esforços a serem agregados. Falou que a recuperação das áreas na 71 

região deve ser priorizada. Rafaela explicou que, em relação ao apoio ao projeto no Caxambu e 72 

Bonfim, só não houve maior colaboração por parte do Comitê, pois não havia um projeto executivo 73 

para aporte financeiro. Edmardo de Oliveira (INEA/SUPPIB) falou que o INEA/SUPPIB possui uma boa 74 

relação com as duas microbacias (Bonfim e Caxambu), e falou que a SUPPIB pode agregar valor ao 75 

Grupo de Estudos Rural, trazendo um pouco do que foi aprendido nessas comunidades e que o INEA 76 

está à disposição do estudo Rural. Rafaela destacou que na última reunião realizada com o 77 

INEA/SUPPIB ficou pendente saber se o INEA iria conseguir mapear o lençol freático do Caxambu e 78 

propôs verificar em reunião do Comitê se seria possível elaborar um projeto para contratar esse 79 

mapeamento. Rafaela informou que Sumidouro não conseguiu a documentação exigida, para ser 80 

contemplado no PROTRATAR, e que por isso, é necessário pensar em novos projetos do Comitê na 81 

área de saneamento. Julieta mencionou que leu a metodologia do Rio Rural e disse que percebeu que 82 

há uma serie de metodologias para plantio de defensivos alternativos, composto orgânico, dentre 83 

outros que são excelentes aos agricultores que devem aplicar para melhorar a produtividade e manejo 84 

do solo. Rafaela disse que todas as prioridades estabelecidas pelo Comitê devem sofrer mudanças em 85 

decorrência da pandemia e destacou que o Comitê tem duas vertentes muito importantes para 86 

atuação, que seria no controle social do saneamento, exigindo mais investimento nessa área, e o 87 

outro aspecto é a produção de água. 4. Informes: a. Eleição do Diretório Colegiado (15/09/2020). 88 

Rafaela destacou que no início de setembro será encaminhada a convocação da eleição, que está 89 

prevista para o dia 15 de setembro. b. Participação do Comitê na audiência pública sobre o processo 90 

de concessão dos serviços da CEDAE. Rafaela comentou sobre a participação e disse que no GT 91 

Saneamento, Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) realizou um trabalho brilhante no levantamento dos 92 

documentos e do novo marco regulatório, juntamente com a Karina e ela, para elaboração de minuta 93 

de documento sobre o assunto, que foi disponibilizada ao Fórum Fluminense de CBHs. Falou que o 94 

Fórum Fluminense de CBHs fará uma provocação ao Fórum Nacional tendo em vista que não houve 95 

posição contrária do Fórum Fluminense ao processo de concessão, mas sim uma posição contrária em 96 
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relação à maneira como a concessão está sendo feita. José Paulo perguntou se o documento 97 

elaborado pelos comitês foi disponibilizado aos membros. Luísa respondeu que a carta do Fórum 98 

Fluminense foi compartilhada, e que faria a verificação dos demais documentos referentes ao 99 

processo de concessão dos serviços da CEDAE para envio aos membros. c. Acompanhamento do Plano 100 

de Bacia. Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) apresentou o status do Plano de Bacia. Mencionou que foi 101 

encerrado o PF03 que tratava das ações e prioridades integradas do Comitê Piabanha, sendo iniciada, 102 

no momento, a discussão do PF04, cujo material foi enviado aos membros. Falou que após a definição 103 

dos programas de ação, as próximas etapas dizem respeito ao plano consolidado e resumo executivo. 104 

Em relação às datas, a entrega do PF04 (Plano de Ações) está prevista para o dia 25 de setembro de 105 

2020 e a próxima reunião do GT Plano ampliado foi agendada para o dia 24 de agosto. d. Capacitação 106 

SIGA Web. Felipe Albert (AGEVAP/UD2) destacou que seria apresentado um resumo da Capacitação 107 

do SIGA Web com um levantamento do cronograma desde o lançamento até o momento. Luan falou 108 

que o primeiro encontro ocorreu em 4 de agosto, onde foi demonstrado o que se pretendia com a 109 

capacitação e sobre o sistema do SIGA, e que o segundo encontro será realizado nos dias 19 e 26 de 110 

agosto. Falou que os materiais foram liberados aos participantes e que 29 alunos foram inscritos. 111 

Ressaltou que aqueles que não conseguiram participar poderão acessar o material que ficará 112 

disponível. e. Edital de Auxílio à Pesquisa. Victor informou que o Edital continua aberto para inscrições 113 

até o dia 28 de setembro e que as divulgações têm ocorrido semanalmente com foco em instituições 114 

de ensino. Solicitou aos professores presentes que ajudassem também na divulgação. José Paulo 115 

sugeriu encaminhar Edital de Auxílio à Pesquisa para a lista de participantes do Encontro de 116 

Pesquisadores e, novamente, para as universidades. Também citou que as reuniões da CT de Pesquisa 117 

do Parnaso foram retomadas, a fim de realizar o evento desse ano envolvendo o Comitê Piabanha. f. 118 

Agendamento de apresentações de dissertações ao Comitê. Rafaela disse que está solicitando 119 

agendamento de apresentações de dissertações e teses no mesmo processo que já foi iniciado com o 120 

Pedro Igor e Luiz Carlos. A próxima sugestão é a palestra sobre a pesquisa de Jorge Chaves sobre o 121 

trecho 4 da FMP do Rio Piabanha. Ressaltou que a dissertação da Úrsula Wilberg, sobre soluções 122 

alternativas de drenagem urbana também deveria ser apresentada. Encaminhamentos: 1) Foi 123 

aprovada a instituição ACERDAT como membro suplente da sociedade civil.  2) Agendar reunião entre 124 

David, Luan e Patrícia sobre a elaboração de mapas referentes ao GE Rural. 3) Agendar palestra da 125 

Prof. Carla Semiramis (UFF) sobre estudo no Bonfim/Petrópolis, na segunda quinzena de setembro. 4) 126 

Encaminhar link da pasta com os documentos referentes ao GE Rural para os membros. 5) Encaminhar 127 

Edital de Auxílio à Pesquisa para a lista de participantes do Encontro de Pesquisadores e, novamente, 128 
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Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

para as universidades. 6) Agendar palestra sobre a pesquisa de Jorge Chaves sobre o trecho 4 da FMP 129 

do Rio Piabanha, e de Úrsula Wilberg, sobre soluções alternativas de drenagem urbana. 7) Encaminhar 130 

aos membros os demais documentos referentes ao processo de concessão dos serviços da CEDAE, em 131 

complemento ao envio da Carta do FFBCHs sobre o assunto.  132 

Reunião encerrada às 17 horas e 37 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 133 

de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.    134 

Petrópolis, 18 de agosto de 2020.     135 

 136 

Ata aprovada na 78ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 20 de outubro de 2020, 137 

em Petrópolis/RJ. 138 

 139 

 140 

      141 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), INEA (Edmardo de 142 

Oliveira),  Prefeitura de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Prefeitura de Petrópolis (Julia 143 

Horta) ,  Prefeitura de S.J.V.R.P. (Alexandre de Souza Santos), Prefeitura de Sapucaia(Laíze Rafaelle 144 

Aguiar dos Santos),  Prefeitura de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Prefeitura de Teresópolis 145 

(Raimundo Antônio Lopes) , Prefeitura de Três Rios (Letícia Novaes Duarte), e ICMbio – APA Petrópolis 146 

(Priscila Franco Steiter) .  Usuários da água: Águas do Imperador (Neylton Antônio Maluf Júnior), 147 

CEDAE (Felippe Vasconcellos), COMDEP (Ronaldo Augusto da Rocha), Transportes Única (Rafaela dos 148 

Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva).  149 

Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. Amigos do PARNASO (David 150 

Miller), ACAMPAR(Vera de Fátima Martins), APEA (Claudia Karina Wilberg), FESO (Raquel Carvalho), 151 

COPPE/UFRJ(José Paulo Soares de Azevedo), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET (Patrícia Ferreira de 152 

Souza Lima, ADEFIMPA (Yurhii Wolfdunkell), e Assoc. do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira).  153 

Convidados: Carla Semiramis(Universidade Federal Fluminense), Cristiane Abreu(Vale do Cuiabá), 154 

Cátia de Almeida(ACERDAT-RJ), Marici Dornellas(ACERDAT-RJ), Rosemary Hissa(GAPA-MA), Robson 155 

Batista da Silva(Ass. Prod. Rurais do Bonfim), Victor Montes(AGEVAP/UD2), Luan 156 

Ferreira(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares(AGEVAP/UD2), Felipe Nascimento(AGEVAP/UD2), Paula 157 

Rangel(AGEVAP/UD2), Arthur Cunha(AGEVAP/UD2)  e Déborah Cunha(AGEVAP/UD2). Ausências 158 

justificadas: Bege por Verde (Erika Melo Brandão Assis) e FIRJAN (Luiz Fernando Gomes Soares). 159 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 


