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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA CONJUTA 1 

COM A 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO PLANO DE BACIA E ENQUADRAMENTO, 2 

realizada no dia 13 (treze) de outubro de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de seis membros da Câmara Técnica, com a presença 4 

de quatro membros do Grupo de Trabalho, e treze convidados (conforme a relação de presença no final 5 

da ata), a reunião teve início às 9h e 30 minutos conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica 6 

Mananciais, Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ). Pauta: 1. Discussão sobre a 7 

continuidade do monitoramento hidrológico e de qualidade de água com incorporação de novos pontos 8 

e parâmetros de qualidade de água na bacia do Rio Piabanha. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) explicou 9 

que o primeiro contrato para o monitoramento foi realizado de junho/2019 a maio/2020 em 10 pontos, 10 

com foco na calha do Piabanha, sendo realizado com periodicidade mensal. Dando sequência no 11 

monitoramento, o foco passou a ser nos afluentes entre outubro/2020 a julho/2021 em 32 pontos fixos 12 

e 2 pontos móveis indicados pelo Comitê, sendo realizado com a periodicidade trimestral e a vazão com 13 

medição semestral. A Bacia do Rio Piabanha tem sido objeto de estudo de diversas instituições de 14 

pesquisa, notadamente a COPPE/UFRJ e a CPRM, resultando em monitoramentos que compreendem 15 

mais de 10 anos, iniciados pelo projeto EIBEX (Estudos Integrados de Bacias Experimentais) e 16 

continuados no projeto HIDROECO/Piabanha (AZEVEDO, 2017; VILLAS-BOAS et al, 2017). Segundo ela, 17 

para o novo monitoramento a ser proposto pelo Comitê é necessário: I. Definição do escopo; II. Período 18 

(monitoramento por um período de tempo maior); III. Parâmetros (foram utilizados 16 nas contratações 19 

anteriores); IV. Definição da medição de vazão nas campanhas; V. Pontos. Além disso, foram sugeridos: 20 

I. Inclusão de pontos nas UC de Proteção Integral (Propostas de resoluções de enquadramento) – 21 

necessidade de levantamento mais detalhado e alinhamento com os gestores das unidades; II. Inclusão 22 

de pontos na microbacia de Vieira (Programa Mananciais); III. Inclusão de pontos conforme trecho 23 

prioritário para enquadramento (alto curso Piabanha); IV. Inclusão de pontos relevantes monitorados 24 

nos principais afluentes. José Paulo (COPPE-UFRJ) ressaltou que muitos dos pontos citados já são 25 

monitorados pela CPRM, portanto, essa questão poderia ser otimizada para que a medição não 26 

ocorresse repetidamente. Rafaela Facchetti (Transportes Única) sugeriu um dos pontos para o 27 

monitoramento seja no primeiro distrito de Petrópolis. Segundo ela, com relação ao enquadramento 28 

nas UC de Proteção, o foco deve estar voltado para os principais pontos do Parque NM Montanhas de 29 

Teresópolis devido a sua extensão. José Paulo solicitou ser convidado para reuniões das instâncias que 30 

discutirem o assunto enquadramento e monitoramento. André Leone (INEA/SEAS) complementou que 31 

houve uma proposta por parte do INEA para a ampliação do monitoramento que já vem sendo realizado 32 
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desde 2012. Mariana Villas Boas solicitou que sejam encaminhadas informações sobre os 33 

monitoramentos (shapes, pontos, parâmetros, resultados, relatório e apresentação) para realizar a 34 

comparação com os dados que constam na CPRM. De acordo com ela, uma forma de unir esforços seria 35 

disponibilizar o laboratório da CPRM para a realização de análises. Além disso, destacou que a CPRM 36 

vem desenvolvendo projetos voltados para a educação ambiental que podem conciliar com os 37 

interesses do Comitê. José Paulo sugeriu que seja elaborado um acordo de cooperação com a CPRM 38 

para estabelecer a parceria de maneira formal. Luísa Cardoso complementou que o monitoramento 39 

está previsto no Plano de Bacia, no programa de ações. Ela também demonstrou através de mapas, os 40 

pontos sugeridos e prioritários para a continuidade do monitoramento realizado pelo Comitê. Erika 41 

Cortines (UFRRJ-ITR) sugeriu que seja incluído um ponto próximo à nascente do Rio Piabanha, em uma 42 

área mais conservada para se ter um parâmetro de referência com relação à qualidade. David Costa 43 

(IFF) sugeriu que seja elaborado um plano de ações junto às concessionárias, devido às estações em 44 

rede. Foi sugerida a inclusão de pontos no Rio Itamarati, no exutório da bacia do Rio Vieira, nas 45 

nascentes do Rio Piabanha, Palatinato ou Quitandinha, para que se tenha trecho preservado no estudo, 46 

um ponto no túnel extravasor para o Rio Itamarati. Erika Cortines sugeriu que seja delimitado um ponto 47 

para cada afluente que se deseja enquadrar inicialmente, e também, que para fins ilustrativos o fundo 48 

dos mapas desenvolvidos futuramente sejam imagens de satélite. Lígia Araújo (ANA) sugeriu que seja 49 

verificado o interesse das concessionárias em realizar um monitoramento sistemático de acordo com 50 

as normas estabelecidas pelo INEA, além de considerar os pontos já existentes. Erika Cortines 51 

complementou que já está sendo realizado um levantamento para identificar as empresas localizadas 52 

nos trechos e quais são os potenciais lançadores de efluentes. André Leone destacou que o 53 

monitoramento realizado pelo INEA prioriza os maiores corpos d’água e os seus principais afluentes. A 54 

partir disso, é possível levantar as empresas licenciadas pelo Procon Água e a localidade em que as 55 

mesmas lançam os seus efluentes. Entretanto, muitas empresas não estão cadastradas por falhas, falta 56 

de licenciamento, etc. Leonardo Fidalgo (INEA/DISEQ/GEIHQ) complementou que o Procon Água 57 

permite georreferenciar as indústrias como citado anteriormente, entretanto, é importante verificar 58 

também junto às prefeituras para aumentar esse número. Flávio José Lyra (Convidado) ressaltou a 59 

importância de se unificar e concentrar os dados em único lugar para uma maior visibilidade. Sendo 60 

assim, ele demonstrou um aplicativo desenvolvido com esse objetivo, que vem passando por 61 

aperfeiçoamentos, baseado no banco de dados do CPRM. Luísa Cardoso explicou que considerando os 62 

resultados do último monitoramento existem pontos determinantes para dar continuidade devido à 63 

degradação. David Miller (AACP) sugeriu que seja acrescentado um ponto na saída da microbacia de 64 
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Vieira. José Paulo perguntou sobre o andamento do PRISMA com relação à microbacia citada. Erika 65 

Cortines respondeu que ainda não foram estabelecidas as ações prioritárias. André Leone destacou que 66 

uma análise de parâmetros interessante seria com relação aos contaminantes emergentes, mesmo não 67 

constando nas legislações. José Paulo sugeriu que essa proposta de análise dos contaminantes 68 

emergentes seja encaminhada para o Comitê. Luísa Cardoso disse que a microbacia pode ser incluída 69 

no próximo monitoramento ou pode ser tratada de forma isolada, através de parcerias com outras 70 

instituições como o INEA e a Fiocruz. Rafaela Facchetti destacou que é preciso se apropriar melhor da 71 

área e de suas necessidades, portanto, é melhor realizar a contratação para o monitoramento de 72 

maneira individual. José Paulo propôs a contratação de alguns pontos móveis para esse monitoramento, 73 

e também, reunir as instituições de interesse para uma discussão sobre o enquadramento nas Unidades 74 

de Conservação. Rafaela Facchetti destacou que é preciso definir os pontos prioritários para o 75 

monitoramento no alto curso do Piabanha. Foi decidido que o monitoramento das Ucs e do Rio Vieira 76 

será realizado em contratações separadas, para que não atrase a contratação da continuidade do 77 

monitoramento do Rio Piabanha e afluentes. 2. Histórico e status das atividades do Comitê Piabanha 78 

relacionadas ao enquadramento. Luísa Cardoso apresentou um breve histórico e status das atividades 79 

relacionadas ao enquadramento, sendo elas: I. Processo Seletivo nº 03/2021 (contratação de técnicos 80 

temporários) – foi finalizado, e por desistência dos selecionados não houve sucesso nessa contratação; 81 

II. Proposta de enquadramento dos trechos de rios nas UC de Proteção Integral – em andamento, foram 82 

elaboradas as minutas de resoluções, mapas e realizadas reuniões com os gestores de todas as 83 

unidades; III. V Seminário de Saneamento – interface entre o saneamento e o enquadramento; IV. 84 

Encontro de Pesquisadores – mesa redonda sobre enquadramento nas UC de Proteção Integral; V. Novo 85 

processo seletivo – contratação de Especialista em Recursos Hídricos Temporário, já autorizada pelo 86 

INEA; VI. ACT com a Câmara Municipal de Petrópolis. Victor Montes (AGEVAP/UD2) explicou que ficou 87 

como um encaminhamento da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão realizar reuniões com os 88 

gestores das UC de Proteção Integral, mesmo já constando na CONAMA que os trechos de rios dentro 89 

das unidades são enquadrados como Classe Especial, entretanto, o Comitê não contava com esses 90 

trechos mapeados. Dessa forma, foram elaborados os mapas das 7 unidades que fazem parte da RH-IV 91 

e a partir disso optou-se por iniciar pelo Parque NM Montanhas de Teresópolis. Após as reuniões, 92 

algumas atividades foram solicitadas: I. Solicitar e contemplar na Resolução o Plano de Manejo da 93 

Unidade e propostas de pontos de monitoramento; II. Realizar as adequações nos mapas e Resoluções 94 

das Ucs; III. Incluir mapa geral demonstrando as divisões por UC; IV. Incluir detalhamento apontado nas 95 

reuniões com as UCs e anexar como relatório e reunião na Resolução; V. Incluir textos sobre as 96 
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dinâmicas das unidades, considerandos específicos, etc.; VI. Incluir critérios para que se mantenha a 97 

qualidade proposta; VII. Incluir proposições do Comitê (como pontos de monitoramento, etc.); VIII. 98 

Incluir diretrizes legais específicas; IX. Solicitar orçamento para monitoramento de rios do Parque 99 

Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. André Leone realizou uma breve apresentação sobre a 100 

ampliação do Monitoramento Sistemático de Qualidade de Água na RH-IV – Piabanha. Segundo ele, essa 101 

ampliação tem como objetivo pesquisar, enquadrar e classificar os corpos d’água que não são 102 

contemplados pelo Monitoramento Sistemático realizado pelo INEA, especialmente a região de Areal, 103 

Carmo, Sumidouro e Paty de Alferes, fornecendo ainda posterior divulgação das informações da sua 104 

condição, com elaboração de indicies de qualidade de água dos principais rios. O projeto sendo 105 

aprovado, realizará o monitoramento em 12 pontos na RH-IV em uma frequência variável (bimestral), 106 

com duração de 24 meses. O investimento total fica em aproximadamente R$ 432.000,00. Com relação 107 

ao enquadramento, a proposta é basear-se nos padrões dos parâmetros pertencentes ao cálculo do 108 

IQANFS, estabelecido nacionalmente e internacionalmente, para enquadrar os corpos d’água. David 109 

Costa complementou que a principal vantagem do IQA é a síntese de comunicação, já a sua principal 110 

desvantagem é ocultar parâmetros ruins. Portanto, apesar de ser uma boa correlação, é necessário 111 

focar nos parâmetros de DBO e OD para o plano de ações. Leonardo Fidalgo destacou que com todos 112 

os parâmetros estabelecidos no IQA é possível realizar uma métrica do que se tem hoje para o resultado 113 

que se deseja atingir. Foi sugerido solicitar ao André Leone dados de licenciamento do INEA/Procon 114 

Água (dados da atividade poluidora, localização e tipo de afluente) do trecho prioritário para 115 

enquadramento. 3. Informes: a. Contratação de profissional temporário (Especialista em Recursos 116 

Hídricos) para o Comitê Piabanha. Luísa Cardoso explicou que o item foi citado nos tópicos anteriores. 117 

b. Proposta de calendário de reuniões do GT PBE para o ano de 2022.  Victor Montes apresentou uma 118 

proposta de calendário para as reuniões ordinárias no ano de 2022. Foi aprovado o Calendário de 119 

reuniões do GT Plano e Enquadramento para 2022: 04/02; 29/04; 01/07 e 07/10. 120 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar informações sobre os monitoramentos (shapes, pontos, parâmetros, 121 

resultados, relatório e apresentação) para os membros (Mariana CPRM). 2. Divulgar homenagem 122 

observador hidrológico da CPRM para os membros. 3. Utilizar imagens de satélite nos mapas para 123 

visualizar as manchas urbanas, etc. 4. José Paulo solicitou ser convidado para reuniões das instâncias 124 

que discutirem o assunto enquadramento e monitoramento. 5. Foi sugerida a inclusão de pontos no Rio 125 

Itamarati, no exutório da bacia do Rio Vieira, nas nascentes do Rio Piabanha, Palatinato ou Quitandinha, 126 

para que se tenha trecho preservado no estudo, um ponto no túnel extravasor para o Rio Itamarati. 6. 127 

Foi decidido que o monitoramento das Ucs e do Rio Vieira será realizado em contratações separadas, 128 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  

para que não atrase a constratação da continuidade do monitoramento do Rio Piabanha e afluentes. 7. 129 

Foi aprovado o Calendário de reuniões do GT Plano e Enquadramento para 2022: 04/02; 29/04; 01/07 130 

e 07/10. 8. Solicitar ao André Leone dados de licenciamento do INEA/Procon Água (dados da atividade 131 

poluidora, localização e tipo de afluente) do trecho prioritário para enquadramento. 132 

Reunião encerrada às 12 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 133 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 134 

  Petrópolis (RJ), 09 de dezembro de 2021. 135 

Ata aprovada na 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 02 de junho de 136 

2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  137 
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