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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 20 (vinte) de abril de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de quatro membros do Diretório Colegiado, um membro do Comitê e 3 

oito convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às dez horas, 4 

conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. 5 

Apresentação do projeto de recomposição das calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e dos 6 

parques fluviais de Itaipava - Petrópolis/RJ: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) explicou que a reunião foi 7 

solicitada a fim de conhecer sobre a continuidade do projeto de intervenção, iniciado em 2012, de 8 

recomposição das calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e dos parques fluviais de Itaipava - 9 

Petrópolis/RJ, pelo INEA, após a tragédia das chuvas de 2011. E, também responder as solicitações da 10 

sociedade civil sobre o projeto, como escopo, alterações, informações gerais e demais aspectos. Disse 11 

ainda que o Comitê está sempre aberto ao diálogo com a sociedade e órgãos ambientais. André Moreira 12 

(DIRAM/INEA) se apresentou como gerente de obras do projeto, assim como, Bruno Pereira como fiscal 13 

de obras e contrato e, disse que existe uma comissão de fiscalização com outros membros para 14 

acompanhamento das ações. Disse que as obras iniciadas em 2012, foram de caráter emergencial e, em 15 

2013, foi firmado contrato de execução de obras entre INEA, Caixa Econômica Federal e Ministério do 16 

Desenvolvimento Regional – promovendo o seguimento nas atividades do empreendimento das obras 17 

de controle de inundação, recuperação ambiental e drenagem do Vale do Cuiabá em Petrópolis e 18 

Teresópolis. Apresentou uma breve contextualização da tragédia de 2011, disse que desde o ocorrido 19 

o INEA tem executado intervenções visando a recuperação ambiental e mitigação de futuros eventos 20 

na região. Neste contexto, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado do 21 

Ambiente e Sustentabilidade e Instituto Estadual do Ambiente, agiu de forma emergencial na região 22 

com recursos próprios e, posteriormente, firmou o termo de compromisso TC 0367.941.38/2011 – “PAC 23 

– Drenagem Urbana e Controle da Erosão Marítima e Fluvial – Rios Santo Antônio, Cuiabá e 24 

Carvão/Petrópolis”, tendo a Caixa Econômica Federal (CEF) como agente repassadora dos recursos e o 25 

antigo Ministério das Cidades (atual MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional) como gestor, com 26 

vistas à execução de ações estruturantes e não estruturantes para controle de inundações e  27 

recuperação ambiental da região. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ) perguntou se estão sendo 28 

realizadas obras em Teresópolis. André respondeu que sim, mas através de outro convênio. Em 29 

Teresópolis, serão dois projetos abrangendo as bacias dos rios Imbuí e Príncipe, dois em Nova Friburgo 30 

no rio Bengalas e Córrego Dantas, e em Petropolis os projetos abrangem os rios Carvão, Cuiabá e Santo 31 

Antônio. Rafaela Facchetti (Transp. Única) comentou que é importante ser realizada uma apresentação 32 
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sobre em Teresópolis, visto que, o município faz parte da área de abrangência do Piabanha. André disse 33 

que foram executados serviços como de re-conformação de calhas em Teresópolis, mas ainda existem 34 

ações a serem realizadas. Disse que o investimento em 2012, em Petrópolis no valor de R$ 27,7 milhões 35 

Execução de obras emergenciais em trecho de 680 m² do rio Carvão, em 320 m² do rio Piabanha e em 36 

trecho de 1.400 m, do rio Santo Antônio. Disse que a extensão do projeto para o rio Cuiabá é 3,8 km. 37 

Pontuou que o INEA contratou projetos básicos executivos para definir soluções de macrodrenagem, 38 

como a empresa COHIDRO, que desenvolveu projetos de Petrópolis e Teresópolis com as soluções de 39 

macrodrenagem, recuperação ambiental e inundações. Rafaela perguntou se existem grupos técnicos 40 

sociais no projeto. André respondeu que sim, a Gerência de Projetos Socioambientais (GERPSA) da 41 

Diretoria de Recuperação Ambiental do INEA, disse ainda, que o convenio possui vertentes como as 42 

obras, gerenciamento e projeto executivo e trabalho socioambiental, através de empresa contratada. 43 

José Paulo questionou se os taludes são construídos de acordo com o tipo de solo. André respondeu 44 

que sim e, são realizadas sondagens e laudos geotécnicos, sendo observados nos taludes a inclinação, 45 

revestimentos e demais fatores. Karina Wilberg (APEA) questionou se as seções de 12 a 14 m² são 46 

medidas possíveis ou simbólicas. André informou que o rio Sto. Antônio tem vazão maior em trecho a 47 

jusante possibilitando 14m² de seção, no rio Cuiabá a seção tem base de 7 m² com talude de 1 m² x 1,5 48 

m². Rafaela perguntou para quanto tempo de retorno de chuva foi calculado esse projeto. André disse 49 

que a premissa é de 25 anos com a drenagem, no caso de Petrópolis foi utilizado o tempo de retorno 50 

(TR) de 10 anos podendo ser estendido para 25 anos desde que não haja ocupação das áreas. Edson 51 

Falcão (SEAS) disse que de modo geral o projeto é o mesmo de 2012, apenas com ajustes relativos ao 52 

projeto executivo da obra. André disse que a solução em execução é a mesma utilizada entre 2013 e 53 

2015. André disse que as seções atuais dos rios estão estranguladas, logo a intenção do projeto é alargar 54 

as seções para que a vazão de 25 anos não seja prejudicada mesmo com assoreamento e conformação 55 

da calha. Erika perguntou qual será a destinação do material retirado das calhas dos rios. André 56 

respondeu que uma empresa licenciada e contratada pelo INEA realizará o serviço. Disse que as 57 

premissas de projeto do rio Cuiabá são através de seções trapezoidais, com revestimentos: 58 

enrocamento no pé do talude e grama armados nos taludes até o topo da seção; pedra arrumada e com 59 

vazão de projeto (TR 10 anos) = 51 m³/s. No rio Carvão as premissas são seções trapezoidais e 60 

retangulares; com revestimentos de enrocamento de pedra e gabião caixa e vazão de projeto (TR 10 61 

anos) 47,50 m³/s. No rio Sto. Antônio são seções trapezoidais; com revestimentos : enrocamento no pé 62 

do talude e grama armada nos taludes laterais até topo da seção; enrocamento no pé do talude, e  63 

revestimento em gabião manta. Vazão de projeto (TR 10 anos) 110 m³/s. Rafaela disse que deseja 64 
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participar do processo de mobilização da comunidade, onde as ações serão realizadas. Karina perguntou 65 

qual o tipo do material utilizado na grama armada. André informou que são placas de gramas presas ao 66 

talude por meio de tela com material biodegradável, e com os grampos de fixação de aço. José Paulo 67 

questionou qual a vazão média do rio Cuiabá. André respondeu que não possui a informação, mas que 68 

em períodos de estiagem a vazão não é a estimada para chuvas torrenciais de recorrência específica. 69 

Rafaela sugeriu que seja colocado um ponto de monitoramento móvel na região. José Paulo questionou 70 

se foram elaborados planos para não perturbar a base do rio e o ecossistema aquático. Edson respondeu 71 

que não foi realizado esse estudo, devido a região já ser muito alterada de forma frequente. Rafaela 72 

sugeriu que seja realizado um estudo das áreas que não sofreram interferências, a fim de verificar as 73 

espécies ali existentes e se são passíveis de reposição de alguma forma. Rafaela perguntou se no trecho 74 

do rio Carvão serão utilizadas mantas geotêxtis e se essas impermeabilizam o fundo do rio. André 75 

respondeu que na seção citada, será utilizada uma manta impermeável e não degradável, pois o não 76 

uso da mesma acelerará o processo erosivo. Disse ainda, que o objetivo é realizar uma intervenção em 77 

toda a bacia do rio Carvão, mas entraves com áreas de ocupações, resistência da comunidade e 78 

desapropriações são ainda existentes. Edson disse que o estudo da área foi realizado por 79 

aerofotogrametria, com levantamentos de planimetria para medição de áreas de inundação para o 80 

tempo de 10 a 25 anos e seções transversais. E, ainda o mapa de risco de inundação, utilizando de 81 

critérios de FMP e outros. Rafaela comentou que é importante realizar demarcações físicas das manchas 82 

de inundação, para demonstrar que a área é de risco permanente. Edson disse que caso o Comitê possa 83 

auxiliar na demarcação física das áreas, o projeto se tornaria um exemplo para outros CBH´-s e 84 

municípios. Rafaela sugeriu que sejam incluídas as demarcações das áreas de maiores e menores riscos 85 

na região. André disse que estão sendo realizados mapeamentos topográficos da região, para verificar 86 

a necessidade de desapropriações de áreas que interferem na obra, podendo ser criada uma licitação 87 

única para atender toda a demanda. Disse que me 2012, foram realizadas obras emergenciais e, que as 88 

obras do convênio atual foram divididas em duas etapas. A primeira etapa entre os anos de 2013 e 89 

2014, com investimento: R$ 36,7 milhões, desassoreamento, adequação de calha, proteção e 90 

contenção das margens em um trecho de 1 km do Rio Santo Antônio e 2,7 km do Rio Cuiabá. A segunda 91 

etapa, tem por objeto: “Obras complementares de controle de inundações, drenagem e recuperação 92 

ambiental – calhas dos rios Sto. Antônio, Cuiabá e Carvão – Petrópolis/RJ”, no valor de R$ 28.734.206,88, 93 

através do Contrato INEA: 06/2020 com a contratação da empresa Construtora Lytorânea para 94 

execução do projeto. O escopo visa, a execução dos serviços de desassoreamento, conformação da 95 

calha e proteção dos taludes com soluções de revestimento variadas – enrocamento, grama armada, 96 
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gabiões manta e caixa em aproximadamente 3,8 km do Rio Cuiabá, 2,8 km do Rio Santo Antônio e 80m 97 

do Rio Carvão. E, ainda como benefícios o controle de inundação e melhoria nas condições hidráulicas 98 

da região. Salientou que não podem haver construções nas áreas de alagamento na TR de 25 anos. 99 

Rafaela comentou que nas reuniões sejam expostas as razões de cada ação na região, assim como, seus 100 

pontos positivos e negativos. Karina perguntou quais os critérios são utilizados para escolha do 101 

revestimento das calhas dos rios. André respondeu que os critérios consideram a estabilidade e 102 

inclinação do talude, gradiente de velocidade e vazão do projeto. E, que foram realizados estudos para 103 

implantação de barreiras flexíveis na área para reter o fluxo que detritos que partem a montante do rio 104 

Cuiabá. Disse, que inicialmente estavam previstos 10 parques fluviais para a região, 3 no rio Cuiabá e 7 105 

no Sto. Antonio, e tendo em vista as dificuldades envolvidas no projeto como desapropriações de 106 

edificações e terrenos e, resistência da população local ao empreendimento, serão implantados apenas 107 

dois parques: um na foz do Sto. Antonio com o Piabanha com um skate parque e outro na região 108 

conhecida como Buraco do Sapo no Rio Cuiabá. Rafaela comentou que é importante que as áreas dos 109 

parques sejam permeáveis para auxiliar no escoamento da água. E, perguntou sobre a área destinada a 110 

ETE da Águas do Imperador. André respondeu que a área foi retirada do escopo do projeto.  E, que a 111 

área do Buraco do Sapo, é permeável, tem maior extensão e possui mais alagamentos, mesmo com o 112 

projeto, o que faz com que a área necessite de desapropriações. Erika disse que é importante conhecer 113 

o projeto, a fim de abrir diálogos e ter informações atualizadas para serem divulgadas a sociedade. 114 

Comentou ainda sobre a relevância de um comunicado oficial do órgão ambiental ser elaborado, 115 

descrevendo as ações na região, para esclarecimento a população. E, solicitou que seja enviado o 116 

projeto atualizado para análise do CBH. Rafaela sugeriu que sejam realizadas reuniões periódicas junto 117 

ao INEA para acompanhamento das intervenções. Karina perguntou se o valor da obra de R$ 28 milhões 118 

de reais é valor dos R$ 36 milhões previstos inicialmente. André respondeu que se consumiu R$ 36 119 

milhões na primeira etapa e, para a segunda etapa serão gastos mais R$ 28 milhões nas obras dos rios 120 

Carvão, Cuiabá e Sto. Antonio. Rafaela salientou que é importante que o órgão gestor, agentes da RH-121 

IV e o Comitê estejam em diálogo e integração para sucesso das ações. E, perguntou sobre o que foi 122 

feito como terreno Cuiabá I, se a área foi efetivamente desapropriada. Erika perguntou sobre a 123 

recuperação ambiental das margens dos rios, áreas que estão sendo movimentadas, e que o Piabanha 124 

se dispõe a participar e contribuir com a recuperação das áreas em questão. André respondeu que 125 

existe um projeto de recuperação de FMP’-s, mas que não há recurso disponível para execução das 126 

ações, mas que pode ser implantado em parcerias com outros órgãos. Karina perguntou quem serão os 127 

responsáveis pela manutenção das áreas que receberão as ações. André respondeu que a premissa é 128 
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que o INEA execute a obra e através de um ACT (Acordo de Cooperação Técnica) a manutenção fique a 129 

cargo do município, sendo isso uma exigência da Caixa Econômica Federal, que exista um órgão 130 

executor do projeto e um mantenedor. Erika agradeceu a participação de todos os presentes, disse que 131 

as informações são importantes para conhecimento do projeto e ações na RH-IV e encerrou a reunião.  132 

Encaminhamentos: 1) Solicitar apresentação realizada durante a reunião e informações sobre os 133 

projetos de intervenção nos rios Imbuí e do Príncipe, em Teresópolis; 2) Encaminhar os relatórios que 134 

serão enviados pela DIRAM ao Diretório Colegiado; 3) Solicitar nova apresentação em reunião Plenária 135 

para dar retorno à sociedade. 136 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 137 

Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 138 

Petrópolis (RJ), 20 de abril de 2021.     139 

Ata aprovada na 81ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 30 de julho de 2021, 140 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 141 
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