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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 13 (treze) de outubro de 2021, às 9h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

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

início às 9h e 15 minutos conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus Stephan 5 

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  Pauta: 1. Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara 6 

Técnica Mananciais. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Atualização sobre o Programa Mananciais 7 

(Acordo de Cooperação Técnica com Prefeitura de Teresópolis e EMATER). Flávio Monteiro (AGEVAP) 8 

explicou que o intuito da sua participação na reunião é realizar um feedback sobre o andamento do 9 

Programa Mananciais e também uma orientação com relação aos prazos. Para contextualizar, ele 10 

relembrou que o Programa congrega duas vertentes: PRISMA – elaboração dos projetos e 11 

INTERVENÇÕES – quais as ações devem ocorrer na bacia hidrográfica e suas respectivas execuções em 12 

todos os comitês da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em um horizonte de planejamento de 15 13 

anos por meio de um investimento na faixa de R$ 60 milhões. Ele ressaltou que existe um orçamento 14 

separado para o projeto, com um custo aproximado de R$ 11 milhões e para a realização das 15 

intervenções. Sendo assim, cada PRISMA receberá um investimento de R$ 2 milhões do CEIVAP para ser 16 

executado. Desta forma, o Programa Mananciais acontece em 3 ciclos no qual ocorrem a mobilização, 17 

seleção, elaboração do projeto, execução e avaliação do PRISMA e ao final se reinicia de maneira que 18 

os ciclos estabelecidos sejam cumpridos até 2035. Segundo ele, já foi iniciado o primeiro ciclo do 19 

programa com a realização da mobilização em 2020, e também, foi realizada a seleção das bacias que 20 

irão participar e agora está sendo elaborada a etapa de projetos dentro do primeiro PRISMA. Ele 21 

demonstrou como foi realizado o trabalho de seleção das microbacias nos 7 comitês, com a participação 22 

de todos. Ele destacou que o PRISMA do Comitê Piabanha está previsto para ser concluído em março 23 

de 2022, porém, a sua elaboração poderá ser iniciada em janeiro para que as intervenções na bacia 24 

ocorram a partir de junho de 2022.  Além disso, ressaltou que o primeiro PRISMA realizado em Barracão 25 

dos Mendes gerou experiências para serem aplicadas ao demais. Por meio da demonstração do mapa, 26 

ele explicou que dentro da bacia são determinados pontos focais para a concentração das intervenções 27 

e para a criação de um monitoramento viável dos impactos sobre os recursos hídricos por conta das 28 

intervenções realizadas. Com o apoio da EMATER, a equipe da empresa contratada para a realização do 29 

programa vai à campo buscando entender as deficiências e potencialidades da microbacia. Segundo ele, 30 

foi realizado um Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Nova  para o planejamento de 31 

ações em conjunto, e assim, o munícipio irá trabalhar na retificação dos leitos nas estradas por meio da 32 
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recuperação dos pavimentos e o Programa Mananciais irá investir em estruturas drenantes, que são 33 

essenciais para a redução das águas que percorrem as estradas em direção aos recursos hídricos. O 34 

planejamento já foi concluído e as ações a serem realizadas também já foram orçados, desta forma, a 35 

AGEVAP poderá licitar as intervenções. Ele ressaltou que o Programa Mananciais veio para substituir o 36 

PSA hídrico do CEIVAP que só abrangia como intervenção a restauração florestal, e de acordo com o 37 

planejamento são intervenções menores perante aos demais aspectos identificados na bacia. Sendo 38 

assim, é estratégico ter um saldo do valor dos recursos caso surjam novas demandas não identificadas 39 

ou que foram abordadas ao longo da execução do projeto. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) perguntou se as 40 

demandas apresentadas vieram dos produtores rurais por meio das visitas à campo, e se há temáticas 41 

já definidas para serem abordadas na capacitação dos sete PRISMAS. Flávio Monteiro respondeu que 42 

todas as intervenções apontadas foram personalizadas e nasceram de um trabalho participativo com os 43 

produtores. Ele citou como exemplo a racionalização do uso da água, que pode ser uma demanda que 44 

não se repita nas demais. Sendo assim, a própria capacitação é formatada para o atendimento das 45 

demandas locais, entretanto, existem temas que podem ser comuns a todos os demais. Julieta Paiva 46 

(Werner F. de Tecidos) questionou sobre o andamento do Acordo de Cooperação Técnica com a Emater. 47 

Flavio Monteiro explicou que a Emater solicitou que fosse realizado um contato com a sede geral para 48 

a realização de um contrato único para todos os Comitês Fluminenses, mas algumas dificuldades estão 49 

sendo enfrentadas. Desta forma, o modelo que está sendo trabalhado, visa um contato celebrado com 50 

a sede regional. Victor Montes (AGEVAP/UD2) perguntou se a data de assinatura ideal para o contrato 51 

seria em janeiro devido ao espaço de tempo para o início da execução, e também, qual seria o valor 52 

aportado pelo Rio Dois Rios. Erika Cortines respondeu que na última reunião da CT Mananciais do 53 

CEIVAP, foi apresentado que a contrapartida dos Comitês será assumir alguma das ações propostas ou 54 

uma parte das mesmas. Desta forma, assim que o PRISMA estiver elaborado a contrapartida poderá ser 55 

definida, selecionando a ação que será executada. E uma das dúvidas que surgiu foi se uma das 56 

contrapartidas adotadas poderia ser a disponibilização de um técnico por parte dos Comitês para 57 

acompanhar o programa. Rafaela Facchetti (Transp. Única) perguntou sobre o andamento do processo 58 

de contratação do técnico. Victor Montes explicou que um dos candidatos não poderá assumir a vaga e 59 

a princípio será mantido apenas um. Sendo assim, o lançamento do novo edital será adiantado para 60 

buscar por novos candidatos. Flavio Monteiro explicou que a assinatura do Acordo de Cooperação 61 

Técnica ocorre de maneira rápida juntamente as prefeituras, sendo essencial para formalizar a parceria. 62 

Em Nova Friburgo, o trabalho de campo foi iniciado e em paralelo o ACT foi sendo elaborado. Desta 63 

forma, seria interessante entrar em contato com a Prefeitura de Teresópolis para saber como andará o 64 
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Acordo de Cooperação Técnica. Já com relação ao acordo com a EMATER, seria importante manter o 65 

acordo com a regional e que caso ocorra o acordo com a sede geral apenas agregue ao que já está 66 

acontecendo. Segundo ele, todos os sete Comitês irão aportar recursos em contrapartida ao 67 

investimento do CEIVAP de acordo com as suas linhas de orçamento. Cada uma das intervenções conta 68 

com um Termo de Referência já elaborado, sendo assim, ao se escolher determinada ação o Comitê 69 

realiza a licitação e acompanha o desenvolvimento do trabalho, junto ao secretariado local. Luísa 70 

Cardoso (AGEVAP/UD2) complementou que foram realizadas conversas com a Secretaria de Meio 71 

Ambiente de Teresópolis que se colocou a disposição, e também, foi sugerida a inclusão da Secretaria 72 

de Agricultura. Sendo assim, ela sugeriu que seja agendada uma reunião para realizar a apresentação e 73 

adiantar o andamento do acordo, demonstrando a perspectiva de calendário. 3. Minuta de Resolução 74 

do CERHI que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Ações de Soluções Baseadas na Natureza. Victor 75 

Montes explicou demonstrou a Minuta de Resolução do CERHI que dispõe sobre o Cadastro Estadual 76 

de Soluções Baseadas na Natureza para Segurança Hídrica (CESBN). Para efeito da resolução, considera-77 

se como soluções baseadas na natureza medidas inspiradas e apoiadas na natureza, custo-efetivas, que 78 

provêm simultaneamente benefícios ambientais, sociais e econômicos e auxiliam no aumento da 79 

resiliência, por meio de intervenções sistêmicas, eficientes e adaptadas localmente. As SbN devem 80 

beneficiar a biodiversidade e apoiar a provisão de serviços ecossistêmicos. O termo abrange conceitos 81 

e terminologias similares como infraestrutura verde ou natural, proteção e/ou recuperação de 82 

mananciais, contribuição da natureza para as pessoas, pagamento por serviços ambientais e afins. 83 

Segundo ele, anteriormente existia um cadastro no estado para identificar projetos e pagamentos por 84 

serviços ambientais, entretanto, por abranger além dos PSAs está sendo proposto um cadastro para 85 

identificar outras soluções. Desta forma, a resolução está sendo encaminhada para todos os comitês no 86 

intuito de recolher as devidas contribuições até o dia 1º de novembro. Ele também ressaltou que a 87 

minuta da mesma já foi encaminhada para os membros, mas pode ser encaminhada novamente. Julieta 88 

Paiva destacou que os beneficiados com os PSAs devem ser escolhidos com cautela e quem realmente 89 

visem proteger os recursos naturais. Victor Montes explicou que as iniciativas de soluções baseadas na 90 

natureza para a segurança hídrica são ações, projetos ou programas promovidos pelos entes do Sistema 91 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRHI que visem proteger, gerenciar e restaurar de 92 

maneira sustentável os ecossistemas naturais ou modificados, e que abordam os desafios de segurança 93 

hídrica, proporcionando simultaneamente bem-estar humano e benefícios à biodiversidade. Já o CESBN 94 

caracteriza-se como uma plataforma para registro, integração e compartilhamento de dados e 95 

informações alfanuméricas e geoespaciais do CPSA, do CEPRM e de demais das iniciativas de Soluções 96 
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baseadas na Natureza (SbN) promovidas pelos entes do Sistema Estadual de Gestão de Recursos 97 

Hídricos visando a segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro. Claudia Karina perguntou qual órgão 98 

será responsável pelo controle desse cadastro. Victor Montes respondeu que o INEA deverá promover 99 

a atualização do cadastro e realizar a administração dos dados, e ressaltou também, que o Comitê já 100 

possui os seus dados e cadastros é que a proposta visa a integração com os demais entes que fazem 101 

parte do sistema. Patrícia Lima (CEFET/RJ) destacou que a questão é como ficará a administração desses 102 

dados à longo prazo. Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) complementou que existem exemplos da 103 

utilização dessas soluções baseadas na natureza e inclusive o mesmo desenvolveu um relatório após a 104 

participação em um evento sobre o tema que pode ser compartilhado com os demais membros caso 105 

seja de interesse. 4. Discussão sobre recuperação e ampliação florestal, proteção de mananciais e s 106 

sustentabilidade no uso do solo no projeto referente à Comunidade Quilombola. Luísa Cardoso explicou 107 

que o Comitê priorizou a atuação com diversos projetos no Quilombo e atualmente as ações estão 108 

sendo planejadas a partir da resolução proposta pela CT Saneamento em conjunto com a CT Mananciais, 109 

aprovada na última reunião plenária realizada em agosto. Desta forma, se deu a Resolução CBH-110 

Piabanha nº70 que dispõe sobre a priorização da Comunidade remanescente do Quilombo Boa 111 

Esperança, localizada no munícipio de Areal/RJ, para o desenvolvimento de ações de saneamento, de 112 

recuperação hídrica e ambiental, assim como de comunicação, mobilização e educação ambiental. 113 

Segundo ela, após as contribuições a resolução acabou se tornando mais ampla e o Diretório delegou 114 

para as Câmaras Técnicas, citadas anteriormente, as discussões e proposições. Sendo assim, a Fiocruz 115 

propôs uma conversa inicial no dia 15 de outubro para o alinhamento da realização de um diagnóstico 116 

participativo. Com base nesse diagnóstico, será possível uma melhor avaliação da situação atual da 117 

cobertura florestal, estado de conservação das nascentes, assim, como alinhar as contratações 118 

necessárias. Segundo ela, a ideia é a realização do diagnóstico em parceria para posteriormente definir 119 

de maneira conjunta o que será feito. Ela ressaltou também, que na Resolução inicialmente não aporta 120 

nenhum recurso, mas estabelece quais recursos podem ser aportados para atender as demandas que 121 

venham a surgir a partir do desenvolvimento do projeto principal. As propostas deverão ser discutidas 122 

e aprovadas pelos responsáveis da Associação da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa 123 

Esperança, pela Prefeitura de Areal, pelo Comitê Piabanha e pela AGEVAP. 5. Apresentação sobre a CT 124 

Águas Subterrâneas do CERHI (Geólogo Aderson Martins). Aderson Martins (CERHI/DRM-RJ) explicou 125 

que participa da CTAS do CERHI e que sua apresentação visa esclarecer alguns conceitos importantes 126 

com relação as águas subterrâneas. Segundo ele, a água subterrânea define-se como a água presente 127 

no subsolo ocupando os interstícios granulares, fraturas, falhas geológicas ou canais existentes nos 128 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  

diferentes sistemas geológicos, sob condições de escoamento, com características químicas, físicas e 129 

biológicas definidas. Desta forma, são três os tipos de aquíferos: 1. Porosos – rochas sedimentares; 2. 130 

Fissural – fraturas que permitem a circulação da água; 3. Cárstico – se apresentar por meio rochas 131 

calcárias. Ele demonstrou um mapa com a distribuição de água subterrânea do estado do Rio de Janeiro 132 

e destacou que aproximadamente 90% dos aquíferos são do tipo fissural com rochas fraturadas, o que 133 

significa que os rios correm sobre uma falha geológica – causadas por esforços tectônicos.  Os aquíferos 134 

também podem ser divididos quanto ao seu posicionamento: 1. Livres – superficial, com recargas 135 

diretas; 2. Aquíferos confinados – rochas acima semi ou impermeáveis, com abastecimento em áreas 136 

de recargas. Ele também explicou que em determinadas épocas devido o período de seca, os rios 137 

passam a ser abastecidos somente pelas águas subterrâneas em tese. Sendo assim, por meio de uma 138 

modelagem matemática é possível estimar o volume de água presente nos aquíferos. Ele também 139 

ressaltou, que a utilização dos aquíferos deve ser feita com cautela, seguindo as devidas 140 

recomendações, pois o super-bombeamento pode levar à secagem dos poços, assim como as ações 141 

poluidoras podem prejudicar a qualidade da água. Após a apresentação dos conceitos, ele ilustrou um 142 

estudo que demonstra a avaliação da influência da operação de alguns poços no Manancial Subterrâneo 143 

em Itaipava, Petrópolis – RJ, baseando-se na água superficial realizando uma estimativa da água 144 

subterrânea disponível. No estudo constam diversos mapas, e mediante a isso, foi monitorada a vasão 145 

para a realização do cálculo das recargas subterrâneas que ocorrem entre os períodos de chuvas e de 146 

estiagem. Claudia Karina (APEA) perguntou se os dados são de fácil acesso para serem encontrados no 147 

CPRM e como ocorre a sua sistematização. Aderson Martins respondeu que os dados estão disponíveis 148 

no site HidroWeb – ANA de acordo com os principais rios, já o trabalho apresentado foi publicado em 149 

simpósio realizado pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG).  150 

Encaminhamentos: 1. Agendar reunião de alinhamento sobre o Programa Mananciais com a Prefeitura 151 

de Teresópolis, para apresentação do Programa e discussão sobre ACT.  152 

Reunião encerrada às 11 horas e 44 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 153 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 154 

  Petrópolis (RJ), 13 de outubro de 2021. 155 

Ata aprovada na 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 02 de junho de 156 

2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  157 

 158 

 159 

 160 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz, 162 

(Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de Paiva, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, 163 

(UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (EMATER) Margareth Ferreira Costa, (APEA) Claudia Karina Wilberg, (CEFET/ 164 

RJ) Patrícia de Souza Lima e (Pref. Paty de Alferes) José Maria Soares. Membros do Comitê Piabanha: 165 

(Transp. Única) Rafaela Facchetti e (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins. Convidados: Aderson 166 

Martins (CERHI/DRM-RJ), Matheus Kawari (UFFRJ-ITR), Pedro Georgino (UFRRJ-ITR), Flavio Monteiro 167 

(AGEVAP) Leticia Turque (UFRRJ-ITR), Carolina Alves (UFRRJ-ITR), Gisele Cabral (UFRRJ-ITR), Francismara 168 

Mendes (UFRRJ-ITR), Yasmin Martins de Albuquerque, Tainara Soares, Victor Machado Montes 169 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Felipe Albert (AGEVAP/UD2), Gabrielle Silveira 170 

dos Reis (AGEVAP/UD2), Carolina Cortasio (AGEVAP/UD2).  171 


