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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 09 (nove) de fevereiro de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros do Câmara Técnica, dois membros 3 

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

início às quatorze horas, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR).  5 

Pauta/Discussão: 1. Definição do Coordenador e Subcoordenador da Câmara Técnica: Erika iniciou a 6 

discussão do item e questionou ao grupo quais membros teriam interesse nas atribuições de 7 

Coordenador e Subcoordenador ou se seriam mantidas as indicações do extinto GT PSA Hídrico. Markus 8 

Budzynkz (APEDEMA) manifestou interesse na coordenação da CT e disse que em discussões no GT PSA 9 

Hídrico havia sido proposta a manutenção das atribuições do GT na CT. Raimundo Lopes (Prefeitura de 10 

Teresópolis) sugeriu a manutenção das atribuições de Coordenador a Markus Budzynkz e 11 

Subcoordenação a Luís Eduardo Ramos e no caso de haver algum impedimento por algum dos dois 12 

membros será realizada uma nova discussão. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz e Luís Eduardo 13 

Amorim Ramos foram definidos coordenador e subcoordenador da CT Mananciais, respectivamente. 2. 14 

Definição do calendário de reuniões da CT Mananciais: Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) disse que a fim de 15 

evitar conflitos de agendas das reuniões do Comitê e de outros órgãos, as reuniões foram agendadas 16 

para todas as terceiras quartas-feiras dos meses ímpares do ano de 201. O calendário de reuniões da 17 

CT-MAN foi aprovado e definido para as seguintes datas: 2ª 17/03, 3ª 19/05, 4ª 21/07, 5ª 22/09, 6ª 18 

17/11. 3. Discussão sobre o Programa Mananciais – CEIVAP: Flávio Monteiro (AGEVAP) disse que o 19 

objetivo é a apresentação de uma proposta de metodologia aplicada de seleção de sub-bacias para o 20 

projeto PRISMA do CEIVAP, em parceria com a empresa Água e Solo, contratada pela AGEVAP para 21 

executar a elaboração do projeto. A fim de identificar as peculiaridades da região e definir as áreas 22 

prioritárias. Julieta (Werner Tecidos) questionou se é necessário um novo edital para o programa. Flavio 23 

respondeu que não, que o recurso do programa é do CEIVAP e que o CBH-Piabanha pode auxiliar com 24 

uma contrapartida, sem valor fixado, estimando-se que seja recebido cerca 1% de valor de contrapartida 25 

do CBH para cada PRISMA. Flávio indicou que a empresa Água e Solo vai elaborar o PRISMA, projeto a 26 

nível executivo, e, após essa etapa, o projeto será licitado, com recursos do CEIVAP e contrapartida do 27 

CBH. Para acompanhamento do projeto, será contratada uma empresa com a função de gerenciar as 28 

obras de campo. Julieta questionou o que são as obras no programa. Flávio respondeu que são todas as 29 

ações que o Programa Mananciais contemplando restauração florestal, recuperação de nascentes, 30 

recuperação de APPs, manejo de pastagem, manejo do solo, saneamento rural e todas as ações e obras 31 

que serão executadas por uma empresa que ainda será licitada. Lauro Bassi (Água e Solo) se apresentou 32 
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como coordenador da equipe, responsável pelo projeto dos PRISMAS, e disse que o projeto é focado na 33 

geração de serviços ambientais hídricos com o desenvolvimento territorial e que todas as ações são 34 

baseadas no ciclo PDCA, para auxiliar no levantamento dos indicadores de cada fase do processo. Elisa 35 

Kich (Água e Solo) se apresentou como engenheira ambiental, responsável pelo mapeamento 36 

levantamento de dados espaciais e o desenvolvimento do projeto. Rosana Silva (Água e Solo) se 37 

apresentou como responsável pela etapa de levantamento de dados sobre mobilização social, nas 38 

regiões que receberão os projetos. Rosana informou que suas atividades são o levantamento de 39 

projetos municipais, atores e articulares que podem ajudar na criação dos critérios de seleção das sub-40 

bacias. Lauro comentou que a linha de ação de mobilização visa identificar todos os atores que irão 41 

apoiar a metodologia para selecionar as sub-bacias, de acordo com as que possuem maior ou menor 42 

mobilização e que o foco da apresentação é no processo de elaboração do PRISMA e no tópico da 43 

priorização de sub-bacias, que estão baseadas, inicialmente, no relatório do INEA. Lauro disse que a 44 

proposta apresentará microbacias delimitadas e ainda não priorizadas e que, de acordo com o 45 

acompanhamento das etapas, o Piabanha está na segunda etapa, correspondente ao mapeamento  e 46 

priorização de sub-bacias. Flávio pontuou que o Programa Mananciais está sendo implantado 47 

simultaneamente, nos sete comitês afluentes da bacia do rio Paraíba do Sul e que, através de uma 48 

hierarquização, o Comitê Piabanha é o quarto na ordem de atendimento. Lauro informou que as 8 (oito) 49 

etapas iniciais do PRISMA necessitam, em média, de 75 dias, ou dois meses e meio, para execução, 50 

exigindo muito da integração com todos os atores envolvidos no processo e que todas as ações são 51 

negociadas com o CBH. Elisa apresentou os critérios de priorização de sub-bacias, sendo eles: a 52 

Criticidade Ambiental, que envolve os seguintes critérios: áreas de contribuição para pontos de 53 

captação para abastecimento (> 500 e <120.000 ha); população atendida pelo ponto de captação; 54 

degradação das áreas de APP; densidade de nascentes; suscetibilidade à erosão (perda de solo); áreas 55 

prioritárias para reestruturação florestal em áreas de interesse para proteção e recuperação de 56 

mananciais e fragmentos de vegetação nativa. Na mobilização social são apresentados os seguintes 57 

critérios: ações de sindicatos e organizações de assistência técnica; ações e projetos de prefeituras; 58 

existência e/ou experiências logradas de projetos (Rio Rural, PSA Hídrico, Conexão Mata Atlântica); 59 

percentagem de propriedade com cadastro ambiental rural (CAR) e o critério local que envolve a sub-60 

bacia considerada prioritária no plano de bacia do Comitê. Lauro disse que o primeiro relatório avaliado 61 

foi o do INEA, sobre a priorização de sub-bacias na RH-IV, para auxiliar a criação e adequação dos 62 

critérios. Sugeriu que as ações sejam concentradas a fim de justificar os recursos nas áreas 63 

contempladas. Disse, ainda, que a priorização inicial do INEA para o Piabanha com os critérios de CAR e 64 
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Rio Rural foram: rio Pião, afluente do córrego Moro Agudo, rio Santa Rita, rio Preto e rio Santo Antônio. 65 

Após utilizados os critérios de mobilização social, respectivamente, foram priorizadas rio Santa Rita 66 

(Sapucaia), rio Preto (Teresópolis) e rio Santo Antônio (Petrópolis). Propôs que o Comitê, por ter 67 

programas locais, poderia auxiliar na identificação de demandas prioritárias da RH-IV, para melhor 68 

alocação de recursos e ações. Flavio ressaltou que o relatório do INEA contempla diversas informações 69 

úteis que podem auxiliar no Projeto Mananciais e demais atividades do Comitê. Lauro disse que a 70 

intenção de planejamento é que o projeto do PRISMA do Comitê esteja pronto no início de 2022. Elisa 71 

apresentou o resultado das análises, que indicaram as microbacias do rio Santo Antônio, rio Preto e rio 72 

Santa Rita, respectivamente, como prioritárias, ressaltou que quanto maior a pontuação dos critérios, 73 

maior a priorização. Lauro disse para cada grupo de critérios foi utilizado o peso de 50% do valor entre 74 

criticidade ambiental e mobilização social, porque entende-se que deve haver uma equidade entre os 75 

critérios. Reiterou que os dados e resultado apresentados fazem parte de uma proposta ao Comitê e as 76 

análises e priorizações podem ser alteradas. Flávio ressaltou que o Programa Mananciais foi idealizado 77 

visando a integração no âmbito de apresentar ao CBH um trabalho de priorização de áreas da RH-IV e, 78 

caso os resultados não estejam de acordo com as diretrizes do Comitê, será necessária a revisão dos 79 

critérios adotados, podendo ser propostos pelo Piabanha. Sugeriu, ainda, que o Comitê possa auxiliar 80 

na identificação dos grupos e atores das regiões escolhidas e indicou que é fundamental que o CBH 81 

homologue em reunião plenária, por meio de deliberação, qual, ou quais, serão as sub-bacias 82 

prioritárias, pois faz parte do processo a homologação da seleção das sub-bacias, devido ao alto valor 83 

dos recursos a serem aplicados. Elisa disse que na delimitação das áreas se considerou o tamanho das 84 

microbacias em intervalos de 0 (zero) hectares até 5.000 (cinco mil) hectares, dando prioridade para 85 

microbacias com áreas médias entre 2.000 (dois mil) e 5.000 (cinco mil) hectares. Foram utilizadas como 86 

base as ottobacias delimitadas pela ANA, do nível 5 ao nível 12, através da metodologia Otto Pfafstetter. 87 

Reiterou os critérios adotados na identificação das áreas e apresentou os critérios a serem utilizados na 88 

priorização das microbacias, considerando a criticidade ambiental e a mobilização social. Lauro 89 

informou que objetivo foi apresentar os resultados, cabendo ao Comitê a busca de mais informações 90 

sobre os critérios de mobilização social, referendar os resultados de priorização de sub-bacias, 91 

referendar os resultados de priorização de microbacias e estabelecer Acordo de Cooperação Técnica 92 

com órgão de ATER. Markus comentou a região da RH-IV pode não ter áreas de dimensões compatíveis 93 

com os critérios criados, sendo necessária uma maior mobilização junto a sindicatos rurais, conselhos e 94 

parcerias como EMATER, ABIO e SEBRAE. Lauro comentou que o tamanho das áreas é em relação às 95 

sub-bacias e não propriedades. Flavio solicitou uma reunião com Markus para que sejam levantados 96 
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dados e informações, sobre ações de mobilização, projetos e atores na RH-IV. Erika comentou que, 97 

independente da microbacia escolhida, é fundamental que as ações de mobilização sejam aplicadas e, 98 

principalmente, junto àquelas que já possuam ações na região. Questionou sobre a priorização de 99 

microbacias que possuam fragmentos florestais, se essas podem ser conectadas ou ampliadas. e sugeriu 100 

que sejam excluídas as grandes áreas de UCs, uma vez que, essas não possuem CAR, o que auxilia no 101 

aumento do valor, ou seja, considerar apenas as áreas passíveis de aplicação do CAR. Elisa respondeu 102 

que os fragmentos florestais são avaliados por seu tamanho e distância entre os fragmentos, sendo feita 103 

uma análise entre os dois itens, resultando em um mapa de priorização das regiões que possuem mais 104 

volume, proximidade e capacidade de recuperação. Erika questionou se os PRISMAS serão implantados 105 

apenas em áreas rurais e se existe possibilidade de aplicação em áreas urbanas. Lauro respondeu que a 106 

rigor essa discussão não foi realizada, por que entre compartimentos administrativos e naturais há uma 107 

relação de bacia hidrográficas que se relaciona com metrópoles, sub-bacias com cidades e as 108 

microbacias com comunidades. Julieta comentou que a área do rio Santo Antônio, em Petrópolis, está 109 

localizada em uma região urbanizada, antropizada, com pouca aplicabilidade de reflorestamento, 110 

inserida em uma APP e totalmente degrada. O que dificulta a aplicação da priorização na área e solicitou 111 

o envio de um mapa apresentando a área identificada. Lauro disse que, de acordo com os critérios, a 112 

aplicação é na área do rio Santo Antônio, mas é necessário o conhecimento físico das ações que podem 113 

ser implantadas. Erika solicitou que sejam enviados os shapefiles das regiões, para análise dos membros. 114 

Flávio indicou que, inicialmente, o objetivo do Programa Mananciais é atuar em áreas rurais, para 115 

melhoria do uso do solo. Lauro reiterou que os critérios e metodologias são padronizados e que ainda 116 

existe a possibilidade de inserir critérios, de acordo com as características locais. Raimundo comentou 117 

que o Comitê possui um Atlas da RH-IV, sendo importante que a empresa avalie o mesmo para obtenção 118 

de dados e entendimento da região. Disse que as UCs de proteção integral possuem poucas 119 

propriedades regularizadas e que o CAR e o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) podem 120 

auxiliar na identificação das propriedades que estão dentro das UCs. Questionou se as ações do Comitê 121 

estão de acordo com o cronograma do programa. Flavio respondeu que sim, o Comitê está dentro do 122 

cronograma e que o projeto do PRISMA tem previsão de início para setembro de 2021. Julieta perguntou 123 

como será o procedimento de contribuições para a proposta feita. Flávio respondeu que o Comitê 124 

deverá propor critérios que possam elucidar a melhor microbacia a ser trabalhada. Julieta perguntou se 125 

a partir da exclusão de uma microbacia, pode-se utilizar outra já hierarquizada. Flávio respondeu que 126 

sim, pode ser feita essa alteração e que o processo de decisão estará em um relatório, para não gerar 127 

conflitos futuros. Lauro informou que os resultados e a proposta serão encaminhados por e-mail. 128 
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Solicitou que sejam indicados critérios que possam agregar na avaliação das priorizações. Erika sugeriu 129 

o agendamento de uma reunião extraordinária da CT Mananciais para continuidade do tema e a 130 

participação de atores do Plenário, que estão nas bacias prioritárias, para discussão. Markus concordou 131 

com o agendamento da reunião extraordinária da CT Mananciais. Flavio indicou que serão 132 

encaminhados os shapefiles, apresentação da reunião e o manual de metodologia de seleção das sub-133 

bacias e solicitou um prazo de 15 (quinze) dias para a avaliação e proposição de critérios, parcerias, 134 

instituições que possam auxiliar no processo. Após essa etapa, será enviado o resultado para aprovação, 135 

para seguimento das atividades do programa. Luan sugeriu que a reunião seja agendada para a primeira 136 

semana de março. Markus solicitou a criação de um grupo de WhatsApp da CT Mananciais. Erika 137 

agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 138 

Encaminhamentos: 1. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz e Luís Eduardo Amorim Ramos foram 139 

definidos coordenador e subcoordenador da CT Mananciais, respectivamente; 2. O calendário de 140 

reuniões da CT-MAN foi definido nas seguintes datas: 2ª 17/03, 3ª 19/05, 4ª 21/07, 5ª 22/09, 6ª 17/11; 141 

3. Receber e encaminhar aos membros da CT-MAN os documentos que serão enviados pela empresa 142 

Água e Solo, referentes à hierarquização de sub-bacias; 4. Foi definido que será realizada reunião 143 

extraordinária, no dia 04/03, às 14h, para discussão do material enviado pela empresa; 5. Convidar 144 

Flávio (AGEVAP) e representantes da empresa Água e Solo para a 2ª Reunião da CT-MAN, no dia 17/03; 145 

6. Criação de Grupo de Whatsapp para membros da CT-MAN. 146 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Luan Bento Ferreira, Especialista em 147 

Recursos Hídricos da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 148 

Petrópolis (RJ), 09 de fevereiro de 2021.     149 

Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais , realizada no dia 24 de março 150 

de 2021, por videoconferência na plataforma Google Meet. 151 

                                152 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz 

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais 
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Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: UFRRJ/ ITR (Erika Cortines), APEDEMA/RJ (Markus 160 

Stephan Wolfjdunkell Budzynkz), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), Prefeitura de Teresópolis 161 

(Raimundo Lopes), Werner F. Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Membros do Comitê: ACAMPAR (Vera 162 

de Fátima Martins), ADEFIMPA (Sebastião Martins de Medeiros Filho). Convidados: Lauro Bassi (Água e 163 

Solo), Elisa Kich (Água e Solo), Rosana Silva (Água e Solo), Flávio Monteiro (AGEVAP), Luan Bento Ferreira 164 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2). 165 


