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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

do Comitê Piabanha e sete 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 das atas da 1ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária da CT 7 

Mananciais: As atas foram aprovadas pelos membros da CT Mananciais.  2. Discussão sobre a 8 

hierarquização das Microbacias dentro da Sub-bacia do Rio Preto: Victor Montes (AGEVAP/U2) 9 

informou que a especialista em recursos hídricos Luísa Cardoso, é a nova responsável pelo 10 

acompanhamento das ações e demandas da Câmara Técnica Mananciais, devido ao desligamento do 11 

especialista em recursos hídricos Luan Ferreira. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) apresentou um breve 12 

resumo das reuniões anteriores que discutiram a priorização da sub-bacia do Rio Preto/Teresópolis, 13 

sendo a decisão informada ao Flávio Monteiro, responsável pelo Programa Mananciais/CEIVAP, e a 14 

empresa Água e Solo, sendo a próxima etapa de hoje a seleção e definição da microbacia prioritária. 15 

Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) informou que estava com limitações de internet e solicitou que Erika 16 

coordenasse a reunião. Flávio Monteiro (AGEVAP) disse que o Piabanha se encontra na segunda etapa 17 

do Programa Mananciais, que corresponde à seleção da microbacia prioritária baseada nos critérios 18 

indicados pelo Comitê e pela empresa responsável e que, após a definição, se faz necessário que o 19 

processo de escolha seja referendado pelo Plenário do Comitê.   Lauro Bassi (Água e Solo) informou que 20 

os processos de mapeamento e priorização da sub-bacia foram finalizados e que a etapa atual 21 

corresponde ao mapeamento e priorização da microbacia prioritária.  Reapresentou os critérios de 22 

priorização de sub-bacias, disse que foram excluídas áreas com menos de 500 hectares e que na 23 

hierarquização anterior a sub-bacia do Rio Santo Antonio havia sido priorizada, porém, pela área ser 24 

altamente urbanizada e com pouca agricultara, esse cenário implicaria em dificuldades de implantação 25 

do PRISMA, sendo então definida a sub-bacia do Rio Preto.  Apresentou a metodologia de delimitação 26 

de microbacias: 1. Para a delimitação considerou-se o tamanho das microbacias em intervalos de 0 ha 27 

até 5.000 ha, dando prioridade para microbacias com áreas médias entre 2.000 e 5.000 há; 2. Utilizou-28 

se como base as ottobacias delimitadas pela ANA do nível 5 ao nível 12 através da metodologia Otto 29 

Pfafstetter.  Disse que foi identificado um problema na metodologia de localização da microbacia 30 

prioritária, tendo em vista que a metodologia de delimitação de microbacias através das Ottobacias 31 

considera que podem ser delimitadas microbacias que integrem trechos do rio principal e não 32 
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apresentem uma saída única (exutório) que permita monitorar os impactos das ações do PRISMA na 33 

qualidade da água, por não haver controle do uso do solo a montante desta área delimitada. Como 34 

solução foi proposta que somente serão elegíveis para o PRISMA aquelas microbacias que apresentem 35 

uma única saída (exutório) e que toda a área a montante desta saída faça parte do PRISMA, permitindo 36 

assim monitorar os impactos na melhoria da qualidade da água derivados das ações implementadas na 37 

microbacia. Geralmente estas microbacias coincidem com as de ordem 1 e eventualmente 2 pelos 38 

critérios de Strahler. Apresentou os critérios de priorização das microbacias: Criticidade Ambiental:  (I) 39 

Áreas de proteção e unidades de conservação; (II) Degradação das áreas de APP; (III) Densidade de 40 

nascentes, (IV) suscetibilidade à erosão (perda de solo); (V) Áreas prioritárias para restauração florestal 41 

em áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais; (VI) Fragmentos florestais de 42 

vegetação nativa. Em Mobilização social, seguem os critérios (I) Ações de sindicatos e organizações de 43 

assistência técnica; (II) Ações e projetos de prefeituras; (III) Existência e/ou experiências logrados de 44 

outros projetos; (IV) Percentagem de propriedades com Cadastro Ambiental Rural (CAR). De acordo com 45 

os critérios ficaram elegíveis as seguintes microbacias: I. Rio Formiga (1.525,87 Ha); II. Rio dos Frades 46 

(2.734,72Ha), III. Rio Vieira (3.266,07 Ha); IV. Rio dos Frades (2068,97 Ha); V. Rio das Bengalas (2.901,58 47 

Ha); VI. Córrego Sujo (1.324,78 Ha); VII. Rio das Bengalas (1.897,22 Ha); VIII. Rio Bengalas (2.106,40 Ha).  48 

Destacou que o Rio dos Frades foi subdivido em duas áreas e o Rio Bengalas em três áreas.  Disse que a 49 

priorização só foi possível com auxílio e informações de critérios de mobilização local a nível de 50 

microbacia fornecidos pela EMATER Regional de Nova Friburgo e Teresópolis. Pontou que o critério de 51 

mobilização social e criticidade ambiental possuem o mesmo peso de 50% na avaliação, então uma sub-52 

bacia pode ter criticidade alta, mas não possui mobilização social, logo só contribui com 50%.  Por fim, 53 

informou que o conteúdo será enviado ao Comitê e, solicitou que o mesmo referende os resultados de 54 

priorização de microbacias e estabeleça um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com órgão de ATER.  55 

Rafaela Facchetti (Transportes Única) perguntou se alguma das microbacias priorizadas para o Piabanha 56 

faz divisa com a escolhida pelo CBH Rio Dois Rios e qual a microbacia por eles selecionada, porque é 57 

importante a existência de ações em microbacias contíguas entre dois CBH’-s e, também pode auxiliar 58 

na mobilização na região. Lauro respondeu que o CBH Rio Dois Rios referendou a microbacia do 59 

Barracão dos Mendes e salientou que a área a ser priorizada deve ser coerente com os critérios 60 

definidos. Rafaela disse que um dos critérios utilizados para definição da microbacia é que essa seja 61 

contígua ao CBH Rio Dois Rios. Erika Cortines (UFRRJ) reiterou que o principal critério utilizado foi a 62 

seleção de uma microbacia que promovesse a conectividade entre duas bacias hidrográficas, como por 63 

exemplo, a do CBH Rio Dois Rios.   Rafaela disse que as áreas que possuem rios e/ou nascentes dentro 64 
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de parques e APP’-s serão avaliadas no futuro para receberem ações do Comitê.  Erika perguntou quais 65 

critérios separaram o Rio Formiga do Rio Vieira na hierarquização. Lauro respondeu que provavelmente 66 

algum critério de mobilização social.  Julieta Paiva (Werner Tecidos) comentou que a comunidade de 67 

Vieira/Teresópolis é uma região importante, já sendo citada em outras instâncias e oportunidades no 68 

comitê.  Flávio disse que a região do Barracão dos Mendes não é limítrofe à  microbacia de Vieira, não 69 

sendo contígua, mas é uma região próxima com atuação de diferentes atores como EMATER e 70 

mobilização social. Pontou que é importante o CBH incluir o critério de divisa com outra microbacia 71 

prioritária, o que embasaria melhor a hierarquização e escolha da microbacia de Vieira. Lauro disse que 72 

Vieira foi priorizada em terceiro lugar, por não possuir alguns critérios de mobilização social, mas caso 73 

o critério de divisa com outra microbacia prioritária seja incluído, pode-se refazer a priorização e 74 

adequação da hierarquização atual. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) disse ser necessário em 75 

termos metodológicos que se tenha critérios. E, diante da reivindicação da inclusão do fator sobre 76 

proximidade entre bacias prioritárias, cria-se um critério técnico sobre o item e se aplica a metodologia. 77 

Apresentou ainda, mapas da região de Teresópolis/RJ que possuem unidades de conservação (UC’-s) e 78 

representação dos rios que deságuam no Rio Preto. Pontuou ainda que a equipe deve ter considerado 79 

os rios que contribuem para a estação de tratamento da CEDAE, por ser o maior exutório da região e, 80 

ainda que a região de Vieira não faz parte de APP ou parques, mas está na zona de amortecimento do 81 

Parque dos Três Picos. Lauro confirmou que o limite de análise compreendeu até a estação de 82 

tratamento da CEDAE. Flávio disse que a proposta é incluir o novo critério e rodar a metodologia de 83 

hierarquização e que, de acordo com a conversa, a área de Vieira é a que melhor atende as expectativas 84 

do Comitê.  Lauro disse que a re-priorização será realizada com o novo critério de proximidade com 85 

outra microbacia, e que essa deverá aparecer somente em uma das regiões como Vieira, solicitou um 86 

prazo para execução e envio dos resultados para análise do Comitê e que posteriormente esse elabore 87 

uma carta de endosso da escolha da microbacia.  Rafaela reafirmou a possibilidade de realizar ações em 88 

parceira com outro CBH, criando uma recuperação a partir de um divisor de águas e com nascentes nas 89 

duas bacias, assim como realizar ações conjuntas de mobilização, educação ambiental na região com 90 

atores locais e instituições como FIOCRUZ, EMATER e outras. Erika comentou da importância de ações 91 

em Vieira por ser uma região agrícola e utilizar muito agrotóxico. Perguntou ainda, sobre a necessidade 92 

de as bacias possuírem um exutório comum para monitoramento, os tipos de análises a serem 93 

realizadas e da possibilidade de inclusão de análise de metais pesados relacionados a agrotóxicos. Lauro 94 

respondeu que os fatores que determinam o monitoramento são o tipo de intervenção a ser realizada 95 

e o objetivo, que é incremento de serviços ambientais hídricos, que envolve o monitoramento da 96 
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qualidade e quantidade de água, indicadores, custo dos sistemas, parcerias envolvidas etc. Disse ainda 97 

que o objetivo é um sistema de monitoramento participativo.  Luísa comentou que é acertada a decisão 98 

de inserir um novo critério e, refazer o sistema de priorização, pois se utiliza de uma metodologia 99 

baseada em critérios técnicos. Comentou que como encaminhamentos ficam definidas a inserção do 100 

critério de divisa com outra microbacia prioritária, uma nova priorização pela empresa e, 101 

posteriormente, o envio dos materiais para validação do Comitê.  Raimundo comentou que é 102 

importante integrar projetos existentes e novos, como por exemplo, coleta seletiva, garis comunitários 103 

para coleta seletiva de lixo orgânico. Citou ainda que a proximidade entre as bacias e a RJ 130 como 104 

acesso comum a ambas, facilitará a acessibilidade às comunidades. Rafaela comentou que a educação 105 

ambiental é um objetivo do programa e do Comitê, sendo assim, a mobilização para criação de um 106 

programa garis comunitários na região de Vieira em parcerias com outras instituições podem ser 107 

realizadas. Erika reiterou a importância das parcerias com instituições e outros CBH’-s. Perguntou 108 

quantos PRISMAS serão implantados na RH e se o processo do segundo PRISMA segue o mesmo 109 

cronograma de escolha da sub-bacia e seleção de microbacia prioritária. Flávio respondeu que serão 110 

implantados três PRISMAS por RH, sendo reiniciada a metodologia de seleção de sub-bacia e microbacia, 111 

mas não há impedimento que o CBH defina que a prioridade continua sendo a sub-bacia do Rio Preto. 112 

Erika pediu que seja solicitado o modelo do termo de cooperação do CBH- Rio Dois Rios com a EMATER, 113 

para que esse seja utilizado como base para o termo do Piabanha.  Erika agradeceu a participação de 114 

todos e encerrou a reunião.  115 

Encaminhamentos: 1. Foi solicitada a inclusão do critério “divisa com outra microbacia prioritária”. A 116 

empresa Água e Solo irá refazer a priorização, incluindo o referido critério, e encaminhará os materiais 117 

para análise e aprovação da CT MAN; 2. Inserir na pauta da próxima Reunião da CT MAN a definição de 118 

novo subcoordenador. 119 

A Reunião foi encerrada às 15 horas e 35 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista 120 

em Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP -UD2. 121 

Petrópolis (RJ), 24 de março de 2021.     122 

Ata aprovada na 3 ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 19 de maio de 123 

2021 por videoconferência na plataforma Google Meet. 124 

                                125 

Original Assinada 126 

 127 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 128 

Wolfjdunkell Budzynkz), Pref. de Teresópolis (Raimundo Lopes), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), 129 

Werner F. Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva) e UFRRJ/ ITR (Erika Cortines). Membros do Comitê: 130 

ACAMPAR (Vera de Fátima Martins) e Transportes Única (Rafaela Facchetti).  Convidados: Lauro Bassi 131 

(Água e Solo), Elisa Klich (Água e Solo), Rosana E.S. Silva (Água e Solo), Flávio Monteiro (AGEVAP), Victor 132 

Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves 133 

(AGEVAP/UD2).       134 


