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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA 1 

realizada no dia 04 (quatro) de março de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de sete membros da Câmara Técnica, seis membros 3 

Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve 4 

início às quatorze horas, conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus Stephan 5 

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  6 

Pauta/Discussão:  1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais: a 7 

aprovação da ata foi adiada para a próxima reunião. 2. Continuação da discussão sobre a hierarquização 8 

de sub-bacias para o Programa Mananciais: Luís Eduardo (Pref. de Paraíba do Sul) disse que as definições 9 

das microbacias devem ser discutidas pela CT Mananciais, a fim de apresentar metas estratégicas e 10 

hierarquizações adequadas às necessidades do comitê. Citou como exemplo de atuação pontual, o fato 11 

de que com a aprovação do novo marco legal de saneamento básico, o comitê deverá atuar por meio 12 

de projetos em localidades menores e específicas, que tendem a ser mais eficientes. Rafaela Facchetti 13 

(Transp. Única) sugeriu que, independentemente da decisão tomada pela CT, é necessário elaborar 14 

critérios para definir bacias prioritárias para receberem projetos, compatibilizando-os com o Plano de 15 

Bacia. Julieta Paiva (Werner Tecidos) falou que, de acordo com as sub-bacias apresentadas pela empresa 16 

responsável pelo Programa Mananciais/CEIVAP, sendo essas Santa Rita, Santo Antonio e Rio Preto, a do 17 

rio Santo Antônio apresenta uma região altamente antropizada, tornando difíceis as aplicações de 18 

projetos com resultados eficazes. Sobre as três bacias apresentadas pela empresa, disse que a região 19 

de Teresópolis é a mais próxima de apresentar um resultado mais objetivo de produção e qualidade de 20 

água. Pontuou sobre a importância de o Comitê escolher as microbacias com base nos trabalhos 21 

realizados pela empresa contratada, CEIVAP, INEA e demais estudos, para que não se inicie ações do 22 

zero. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) citou que alguns dos critérios utilizados para hierarquização das sub-23 

bacias prioritárias foram: a presença de grandes fragmentos florestais, quantidade de APP’-s 24 

degradadas, capacidade de mobilização, densidade de nascentes, suscetibilidade à erosão, áreas 25 

prioritárias utilizando o relatório de AIPMs elaborado pelo INEA. De acordo com os critérios, a sub-bacia 26 

do Rio Preto (Teresópolis) apresenta-se como a sub-bacia mais adequada para receber os PRISMAs 27 

(Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo), pois enquadra as 28 

microbacias de Bonsucesso e Vieira, regiões apontadas como prioritárias pelo GE Rural. A bacia de Santa 29 

Rita, pode receber projetos de recursos exclusivos do comitê e, a bacia do Rio Santo Antônio apresenta 30 

as regiões de Bonfim e Caxambu discutidas no GE Rural, mas essas apresentam problemas de logística 31 

e execução. Sendo assim, a do Rio Preto apresenta caraterísticas mais próximas aos objetivos do Comitê 32 
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Piabanha e do Programa Mananciais. Julieta comentou que áreas muito antropizadas e com várias 33 

pequenas propriedades devem receber aportes de recursos voltados a saneamento alternativo ou em 34 

parceiras com outras instituições. Rafaela comentou que a calha e o curso do Rio Santo Antônio 35 

apresentam graves modificações o que dificulta ações na região. Entre os critérios, um relevante é o de 36 

que nas áreas priorizadas que forem consideradas APP’-s, APA’-s e UC’-s, os trechos de rios localizados 37 

nelas precisam estar dentro dos limites para serem considerados de classe especial e preservação 38 

permanente. E, que a sub-bacia do Rio Preto poderia proporcionar o trabalho conjunto com o CBH R2R, 39 

mobilizando também mais agricultores e atores da região. Erika comentou sobre a importância de o 40 

Comitê priorizar critérios e áreas a fim de poder atuar em programas como o Mananciais e priorizar 41 

outras bacias pra investimentos em outros aspectos. E, que a região do Rio Preto possui também 42 

propriedades e APP’-s cadastradas no CAR, o que favorece a escolha da sub-bacia. Rafaela comentou 43 

que as ações na região podem também se basear na mobilização contra o uso de agroinsumos, devido 44 

ao fato de a região possuir alta produtividade de hortaliças. E, que a integração com demais atores da 45 

região, instituições e outros CBH’s com os mesmos objetivos tendem a apresentar melhores resultados. 46 

Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) disse que devem ser analisados os critérios utilizados como no Rio 47 

Rural, AIPMs, levantamentos do INEA, CEIVAP e CERHI, e a necessidade de criação de novos critérios. 48 

Pontuou que a CT Mananciais possui autonomia para criar e elencar critérios de acordo com as 49 

estratégias estabelecidas e comuns a todas as instâncias do Comitê. Julieta reiterou sobre utilizar o 50 

estudo e critérios apresentados pela empresa para escolha das sub-bacias, uma vez que atendem aos 51 

objetivos do Comitê e sugeriu a definição pela bacia do Rio Preto. Rafaela sugeriu a elaboração de uma 52 

planilha comparativa de critérios utilizados pelo INEA, CEIVAP, pela empresa Água e Solo, responsável 53 

pelo programa Mananciais, e demais instituições que tenham projetos de bacias prioritárias, a fim de 54 

identificar os critérios, as propostas e peculiaridades da RH-IV que podem auxiliar em ações futuras do 55 

Comitê. Julieta ponderou que, para o programa Mananciais, o levantamento de critérios solicitado não 56 

se faz necessário, mas que para ações futuras é importante. Markus concordou com a importância do 57 

levantamento de dados comparativos para ações futuras. Erika disse que um dos critérios utilizados 58 

pelo CBH R2R foi a existência de dados secundários estudos prévios, ações dentro de bacia, atores 59 

regionais, etc. Logo, sendo importante a inclusão de critérios e priorizações. Markus iniciou a votação 60 

entre os membros para escolha da sub-bacia prioritária. Foi aprovada por unanimidade a Sub-bacia do 61 

Rio Preto. Felipe Vasconcellos (CEDAE) disse que a região da sub-bacia de Santa Rita/Sapucaia está 62 

antropizada e degradada em qualidade e quantidade de água, devido às interferências e desvios ao 63 

longo do curso do rio e, que o Ministério Público foi informado pela CEDAE sobre o caso. Falou que a 64 
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situação tem prejudicado o fornecimento de água na região. Citou que, uma região passível de ações 65 

futuras do CBH é a microbacia do rio Paquequer que tem contribuição dos rios Beija-flor e Britador, em 66 

Teresópolis, pois é uma região que tem sofrido com influência de lançamento esgotos da área de 67 

amortecimento da Granja Guarani, o que tem poluído o rio, e por consequência desse fato, uma 68 

captação e uso da água por parte da concessionária para abastecimento foram interrompidos.  Erika 69 

disse que as informações são importantes porque a região pode ser priorizada em outras atuações do 70 

Comitê. Solicitou também que o CBH R2R seja contatado, para levantar informações referentes e um 71 

modelo de termo de cooperação de ATER, que é necessário para execução do PRISMA. Rafaela solicitou 72 

que a CEDAE encaminhe ao Comitê a notificação feita ao Ministério Público sobre a situação do rio Santa 73 

Rita, com o objetivo de o CBH identificar suas possibilidades de mediar o conflito existente. Julieta 74 

reiterou o pedido de oficialização do comunicado pela CEDAE. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) 75 

sugeriu que a discussão apresentada por Felipe seja ponto de pauta e discussão em uma próxima 76 

reunião. Markus agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  77 

Encaminhamentos: 1) Foi aprovada a sub-bacia do Rio Preto como prioritária para o Programa 78 

Mananciais, devendo a decisão ser comunicada aos responsáveis do projeto para continuidade do 79 

trabalho; 2) Discutir sobre critérios para definição de bacias prioritárias para receberem projetos 80 

referentes ao tema desta CT e sugerir que a iniciativa seja aplicada aos demais temas de atuação do 81 

Comitê (levantar dados de critérios utilizados pelo INEA, CEIVAP, etc. para embasar a definição que 82 

permitirá fundamentar ações futuras para a RH-IV).3) Solicitar informações ao CBH Rio Dois Rios sobre 83 

o termo de cooperação de ATER, necessário para a execução do PRISMA. 84 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 47 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 85 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 86 

Petrópolis (RJ), 04 de março de 2021.     87 

Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 24 de março de 88 

2021, por videoconferência na plataforma Google Meet. 89 
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Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz 

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais 
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Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Mananciais: APEDEMA/RJ (Markus Stephan 95 

Wolfjdunkell Budzynkz), Pref.  de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de Teresópolis 96 

(Raimundo Lopes), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), Werner F. Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva), 97 

AMAVALE (Barbara Pellegrini) e UFRRJ/ ITR (Erika Cortines). Membros do Comitê: ACAMPAR (Vera de 98 

Fátima Martins), ADEFIMPA (Sebastião Martins de Medeiros Filho), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro 99 

Welper), APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro), CEFET (Patrícia de Souza Lima), ACERDAT/RJ (Cátia 100 

de Almeida).  Convidados: Yara Valverde, Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira 101 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).           102 


