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ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E 1 

DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no 2 

dia 20 (vinte) de abril de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de trinta e cinco membros do Comitê Piabanha e vinte e dois convidados (conforme a 4 

relação de presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines 5 

(UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas da 80ª Reunião Ordinária e da 21ª Reunião 6 

Extraordinária: as atas foram aprovadas pelo Plenário. 2. Resolução para alteração do Escritório de 7 

Projetos, ampliando o escopo de atuação: Erika disse que o objetivo da resolução é a ampliação do 8 

escopo de atuação do escritório de projetos, devido a saída do Especialista de Recursos hídricos Luan 9 

Ferreira que atendia as demandas técnicas gerais do Comitê. Foi dito que a resolução atual foi 10 

aprovada em abril/2018, com objetivo de contratar mais um especialista para a área técnica dedicado 11 

às demandas de saneamento básico. O Diretório considerou necessária a ampliação do escopo para 12 

atendimento geral às demandas técnicas. Ressaltou que a especialista atual terá contrato vinculado ao 13 

CG 01/2010 e o próximo especialista será vinculado ao escritório de projetos do CBH. Erika apresentou 14 

a Resolução, com foco nas mudanças no art. 2 que dispõe do novo escopo de atuação do escritório de 15 

projetos. José Paulo perguntou sobre o funcionário que atuará no enquadramento e monitoramento. 16 

Victor Montes (AGEVAP/UD2) respondeu que o assunto questionado é referente a outra demanda, 17 

que foi, em princípio, discutida apenas no âmbito do Diretório Colegiado e, que uma proposta para a 18 

contratação temporária seria apresentada em reunião do Diretório, conforme solicitado. Sobre a 19 

resolução proposta, trata apenas da ampliação do escopo de atuação do escritório de projetos. A 20 

resolução foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. 3. Mapeamento do Vale das Videiras, 21 

desenvolvido pelo grupo da UERJ – Lab-UrBiS: Patrícia Drach (UERJ) disse que a participação tem por 22 

objetivo apresentar o projeto de mapeamento desenvolvido pelos alunos da UERJ na região do Vale 23 

das Videiras em parceria com a AMAVALE. Emanuela Rocha (UERJ) iniciou dizendo que o mapeamento 24 

faz parte de estágio supervisionado e de um projeto de iniciação científica da instituição. E, que o 25 

projeto objetiva entender e mapear o território do Vale das Videiras – região localizada em Petrópolis 26 

com extensão a outras áreas da RH-IV. Em seguida, apresentou o mapeamento das microbacias e 27 

nascentes existentes no Vale das Videiras. Entre as microbacias foram citadas: Chácara Santa Rita com 28 

localização de nascentes; Fazenda Cachoeira sendo identificadas dinâmicas de ocupação, vegetação e 29 

proximidade a cursos hídricos; Nascentes do Rio Fagundes além da Rebio e Zona de amortecimento; A 30 

fazenda Sant’Anna que possui atividades de coleta seletiva de lixo; Microbacia do Alto da Prata 31 

dispondo de nascentes e aumento de urbanização; Microbacia do Rio Acima com identificação de 32 
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assentamentos de ocupação urbana; Microbacia do Rio Bonitinho região central da localidade e, 33 

Microbacia do Rio Facão. André Paiva (UERJ) comentou que as delimitações das microbacias podem 34 

sofrer distorções com a área real, pois a delimitação foi realizada de forma visual através do relevo da 35 

região. Falou que o levantamento foi realizado pela AMAVALE, antes do início do estágio junto a UERJ. 36 

Disse que o levantamento foi realizado com visitas de campo e, que foram consideradas a distância e 37 

vazão das nascentes catalogadas na base de dados do INEA, mas que alguns trechos não eram 38 

compatíveis, logo o levantamento não mapeou todos os cursos d’água da região. Emanuela 39 

acrescentou que o levantamento da AMAVALE foi a base principal do estudo, devido ao conhecimento 40 

da região. Karina Wilberg (APEA) perguntou se a área do Vale das Videiras do estudo ultrapassa o 41 

município de Petrópolis. Emanuela respondeu que não, o estudo concentra-se na região de Petrópolis, 42 

porém, ela ultrapassa o que existe como proposta de bairro da prefeitura. Karina comentou que 43 

Petrópolis possui localidades e, que existe um projeto de bairros, mas que é inconsistente. E, que a 44 

sociedade precisa estar ciente e discutir esse tema. Erika perguntou se é objetivo é dar continuidade 45 

ao projeto. Patrícia respondeu que a ideia é continuar o projeto a fim de elaborar uma maquete 46 

computacional, que ainda está em discussão. Erika agradeceu a apresentação e, disse que é muito 47 

importante que trabalhos executados na RH-IV sejam divulgados ao CBH. 4. Apresentação sobre o 48 

andamento do monitoramento dos rios afluentes. Erika disse que o primeiro monitoramento foi 49 

realizado na calha principal do Piabanha e que o que será apresentado é monitoramento de pontos 50 

afluentes dos rios Piabanha, Paquequer e Preto, executado pela empresa HydroScience, conforme os 51 

resultados do primeiro relatório. Julia Costa (Hydro Science) apresentou as atividades da empresa que 52 

contemplam o monitoramento de qualidade de água e vazão, em 30 (trinta) pontos fixos e 2 (dois) 53 

móveis. O contrato possui duração de 1 (um) ano, sendo realizadas 4 (quatro) campanhas de 54 

monitoramento de qualidade da água e duas concomitantes com a de medição de vazão. Destacou 55 

que o cronograma foi iniciado com a 1ª Campanha de monitoramento em setembro/2020 e, em 56 

janeiro e abril foram realizadas as 2ª e 3ª campanhas, sendo essas registradas em imagens e com 57 

localização georreferenciada estando dispostas no relatório enviado. E, ainda que as análises estão 58 

sendo realizadas pelo o Laboratório Oceanus, sendo o único responsável pelas amostras, que o 59 

laboratório é credenciado pelo INEA e registrado no CRQ. Disse que os procedimentos e 60 

equipamentos de recolhimento de amostras, monitoramento e medições são executados conforme 61 

recomendações da ANA e CONAMA. Estão inclusos nos relatórios os dados das amostras, análises, 62 

mapas, gráficos das medições e vazões. Comentou que o ponto PRT1 se destacou por possuir 63 

diferentes vazões de 22 mil L/s e a menos de 100 L/s. Disse que os pontos foram agrupados por sub-64 



 

3 
 

bacias a jusante e a montante, o rio Piabanha dividido em quatro pontos, os rios Paquequer, Preto e 65 

Paraíba do Sul foram divididos em 2 pontos. Por meio de mapas, foram apresentados dados espaciais 66 

e temporais de algumas variáveis como o DBO, que resultou em maiores concentrações nos pontos 67 

das sub-bacias: Piabanha A e B em setembro/2020 e, em sub-bacias B e D no período de janeiro. A 68 

variável Fósforo Total apresentou concentrações bastante elevadas, em set/20 as sub-bacias Piabanha 69 

A, B e D – sendo o ponto com maiores valores, e Rio Preto A e, sub-bacias Piabanha A e D e, Rio Preto 70 

B no período de janeiro. Citou que Piabanha D, apresentou variação de 2 mg/l a 0,09 mg/l entre os 71 

períodos de medições, mas que esses ainda estão acima do limite da legislação e que os maiores 72 

valores foram identificados a montante do rio Piabanha nos pontos CDR1, PPQT2 e Paquequer 1. 73 

Nitrogênio amoniacal apresentou alto valor no ponto CDR1 em setembro/20, mas em janeiro/21 74 

valores menores e, o oxigênio dissolvido apresentou valores mais baixos em set/20 nos pontos 75 

Piabanha A e D, Paquequer e Corrêas. Em setembro/2020, dos 32 pontos monitorados, 6 estiveram 76 

abaixo do limite mínimo da Classe III da Resolução CONAMA 357/05, sendo 4 deles localizados no 77 

Piabanha. Na campanha de janeiro o número de pontos em desacordo com o limite foi reduzido para 78 

3, todos na região do Piabanha. Expôs as quatro áreas que apresentaram valores extremamente 79 

elevados de Fósforo total, DBO, nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes sendo essas: O 80 

primeiro CDR1 – Córrego do Cedro, região que não possui adensamento e ocupação urbana extensa, 81 

mas a ocupação ocorre as margens do rio. A velocidade é baixa cerca de 0,34 m/s, mas a vazão é baixa 82 

de 100 L/s. É um rio de pequeno porte, mas provavelmente está recebendo efluentes acima da sua 83 

capacidade de suporte. O segundo ponto é o QTD1 – Rio Quitandinha que fica a montante do Rio 84 

Piabanha, a vazão é de 358 L/s. Por ser um rio que corta a cidade, recebe diversos efluentes e 85 

provavelmente acima de sua capacidade de suporte. O terceiro ponto é o Alice Hervê, ponto de 86 

monitoramento móvel solicitado pelo CBH, é um rio bastante degradado, com vazão baixa de 99 L/s 87 

sendo um rio de pequeno porte que corta a cidade. O quarto é ponto móvel em Corrêas apresenta 88 

maior vazão em comparação aos anteriores com 4 metros cúbicos por segundo, com maior 89 

capacidade de diluição, mas ainda com altas concentrações e carga de afluentes. No relatório foram 90 

descritas todas as atividades e resultados de todos os pontos da campanha realizada em janeiro/2021. 91 

Como considerações parciais observou-se que os resultados apresentam correlação coerente entre os 92 

parâmetros. As variáveis avaliadas que apresentam os valores mais críticos são fósforo total, DBO, OD 93 

e coliformes termotolerantes. As sub-bacias mais poluídas são: Piabanha A, B, e D, Paquequer A. Essas 94 

poluições são atribuídas principalmente por efluentes diretos e indiretos (como correlações com a 95 

precipitação, mas existem concentrações elevadas em períodos sem precipitações). Finalizou dizendo 96 
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que o monitoramento será continuado sendo prevista a emissão do próximo relatório para abril, 97 

referente a terceira campanha de qualidade de água. José Paulo (COPPE/UFRJ) questionou se a 98 

medição de oxigênio é realizada por sonda. Sobre as imagens das medições apresentadas disse que o 99 

rio aparentava estar turbulento, questionou se a observação estava correta e, se havia outro trecho 100 

para que a medição ocorresse. Julia respondeu que medição é realizada por sonda. Tiago Ferreira 101 

(HydroScience) respondeu que a região da medição estava com água turbulenta por toda a área da 102 

seção. E, que a campanha verificou a possibilidade de medição em local próximo, mas sem sucesso, 103 

devido à região de mata, alta declividade e vazão turbulenta. E, que a empresa sempre opta por 104 

medições em seções adequadas e, ainda que a medição apesar das variáveis foi precisa. José Paulo 105 

questionou se é possível elaborar um balanço da medição da seção com a vazão que chega ao rio. 106 

Tiago respondeu que provavelmente não, pelas condições antes citadas, mas que nas campanhas 107 

seguintes pode-se buscar uma seção a montante. José Paulo sugeriu que seja utilizado o método de 108 

medição com traçadores hidrológicos devido às condições da seção e, também que sejam destacados 109 

nas apresentações e relatórios os principais afluentes. Tiago respondeu que o método pode ser 110 

utilizado nas campanhas seguintes. Karina Wilberg (APEA) questionou qual é a conclusão que se 111 

estima do monitoramento. Tiago respondeu que durante as campanhas através dos dados e 112 

observações de campo, é possível identificar níveis de degradação, poluição, desconformidades, 113 

condições, classificações, enquadramentos, despejo de efluentes e etc. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) 114 

agradeceu a equipe da HydroScience pelo atendimento a solicitação de participação na reunião 115 

plenária, apresentando o andamento e primeiros resultados do monitoramento. Esclareceu que o 116 

relatório recebido está em fase de revisão e, será divulgado aos membros e no site do CBH após os 117 

ajustes solicitados. Erika sugeriu que nos mapas e gráficos sejam indicados nas legendas os níveis e 118 

limites regulamentados pelo CONAMA. Julia esclareceu que as indicações de conformidade e 119 

desconformidade foram feitas através do uso de cores diferentes e, que essas estão referenciadas nos 120 

mapas e no relatório. José Paulo sugeriu que sejam incluídos nos gráficos, as discriminações de todas 121 

as classes dos rios. Julia respondeu que inicialmente, os gráficos possuíam a informação, mas devido a 122 

manutenção da escala para as campanhas não foi possível mantê-las. Mas, será criada uma forma de 123 

incluir os dados solicitados. Raimundo Lopes (Pref. Teresópolis) perguntou qual a previsão de entrega 124 

da versão final do relatório. Julia respondeu que entrega do relatório revisado tem previsão para 125 

abril/21 e do último relatório de monitoramento é 21 de outubro de 2021. Nelson disse que o tema é 126 

muito importante para a sociedade que não possui conhecimento sobre o sistema de recursos 127 

hídricos e sugeriu que seja produzido um vídeo para divulgar as etapas e resultados do 128 
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monitoramento. Julia respondeu que pode disponibilizar fotos e vídeos das campanhas e disse que 129 

empresa e equipe estão à disposição para quaisquer dúvidas. Erika agradeceu a apresentação da 130 

empresa. 5. Apresentação sobre o Relatório de Cenário Ambiental da Região Hidrográfica IV: Erika 131 

disse que o relatório é elaborado anualmente e parabenizou a equipe da Unidade Descentralizada 2 132 

(UD2) pela elaboração do documento. Luísa iniciou dizendo que o Relatório de Cenário ambiental da 133 

RH-IV, faz parte do conjunto de metas a serem cumpridos no âmbito do Contrato de Gestão junto ao 134 

INEA (Indicador 1.3). O mesmo foi elaborado a partir do levantamento de dados e compilação de 135 

dados e informações disponíveis sobre a situação dos recursos hídricos e outros aspectos ambientais 136 

relevantes da RH-IV.  Apresentou o conteúdo mínimo do relatório sendo esses: o balanço quantitativo 137 

e qualitativo; informações sobre os instrumentos de gestão; abastecimento de água e esgotamento 138 

sanitário; investimento na bacia. Esse relatório era um documento muito técnico e, devido a esse 139 

fator, a AGEVAP propôs um modelo diferente para 2020, sendo um relatório digital técnico mais 140 

acessível, sendo assim criado um PDF interativo. Apresentou alguns itens que constam no relatório e, 141 

ressaltou que a elaboração do conteúdo foi realizada pelos especialistas em recursos hídricos e 142 

comunicação e que o material foi divulgado e encaminhado por e-mail e está disponível no site do 143 

Comitê. Felipe Albert (AGEVAP/UD2) explicou como acessar o relatório através do site do Comitê, pela 144 

biblioteca digital em relatório ambiental. Disse que foi responsável pelo design, diagramação e 145 

interatividade do PDF. Fez um breve resumo da interatividade e funcionalidade do arquivo. Victor 146 

comentou que o relatório será compartilhado nas mídias sociais do Comitê, através de conteúdos de 147 

posts para divulgação dos resultados. Erika disse que o Relatório do Cenário Ambiental e o Plano de 148 

Bacia, ainda em aprovação pelo CERHI, serão fontes de informações consistentes sobre a RH-IV. José 149 

Paulo solicitou que um acesso ao conteúdo exposto seja adicionado na página inicial do site. Victor 150 

informou que solicitou a elaboração de uma matéria sobre o relatório na página principal do Comitê e 151 

que irá incluir um link na página inicial. 6. Definição de representante do Poder Público no Diretório 152 

Colegiado. Erika explicou que, conforme o Regimento Interno, quando há exclusão ou saída de um 153 

Diretor, como foi o caso da Pref. de Areal é a necessário que o segmento se reúna e defina um novo 154 

representante. Explicou que o segmento deve se reunir em sala separada, para definir o novo 155 

representante, e, em seguida o segmento comunica ao Plenário a decisão. Victor ressaltou que o 156 

cargo de diretor demanda cada vez mais disponibilidade de tempo, sendo seis reuniões ordinárias do 157 

Diretório Colegiado e seis Plenárias por ano. Citou que apenas em 2020, foram mais de 90 reuniões 158 

com a presença de algum diretor, seja em reuniões do CBH ou outros entes. E, que apesar de ser um 159 

trabalho voluntário é necessária a disponibilidade para atuar no Comitê. Outro tópico abordado foram 160 



 

6 
 

as ausências no período de um ano, sem justificativa, de membros do Diretório por 3 (três) reuniões 161 

de diretoria (ordinárias ou extraordinárias) consecutivas, ou por 5 (cinco) não consecutivas, que 162 

implicam a perda de sua vaga. Solicitou que os membros do segmento Poder Público acessassem a 163 

sala para definição de novo membro para o Diretório. Após se reunirem, os membros do Poder 164 

Público definiram a Prefeitura de Teresópolis para a vaga no Diretório, representada por Raimundo 165 

Lopes. 7. Informes: a. Reuniões com as Prefeituras da RH-IV: Erika disse que estão sendo realizadas 166 

reuniões com as Prefeituras da RH-IV com o objetivo de apresentar e aproximar o Comitê dessas. 167 

Devido às mudanças eleitorais e, como é hábito do comitê realizar essas reuniões para ampliar a 168 

participação do poder público no CBH, e criar parcerias e ações conjuntas. Já foram realizadas seis 169 

reuniões, faltando quatro municípios e, ao final será realizado um balanço sobre as demandas e como 170 

o Comitê pode atuar. Julieta Paiva (Werner Tecidos) sugeriu que as demandas levantadas sejam 171 

apresentadas ao diretório. José Paulo perguntou quais assuntos têm sido debatidos. Erika respondeu 172 

que as reuniões são realizadas com a participação de representantes da prefeitura, a própria (Erika 173 

Cortines), Luísa Cardoso e um estagiário da UD. E, que o objetivo tem sido recolher e identificar as 174 

demandas dos municípios. b. Divulgação PROTRATAR 2021: Erika informou que o PROTRATAR é um 175 

programa do CEIVAP que visa o financiamento de obras de esgotamento sanitário aos municípios. O 176 

Edital foi aberto, as inscrições estão disponíveis até maio, com recurso destinado no valor de R$ 40 177 

milhões e que o CBH está disponível para auxiliar os municípios nesse processo. Podem pleitear o 178 

recurso municípios inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul nos quais a prestação de serviços de 179 

esgotamento seja municipal e, que a prestação seja feita por concessionária (Estadual ou Privada) para 180 

atender distritos urbanos fora da área de concessão. E, existe a exigência de contrapartida financeira 181 

mínima para cada município, sendo avaliadas mediante ao número de habitantes. É importante 182 

ressaltar que o Comitê pode aportar valores. José Paulo perguntou se a mudança no programa foi 183 

alteração das áreas concessionadas. Luísa respondeu que o edital anterior já alterava a área 184 

concessionada, houve aumento no valor do programa e inversão de etapas. Rafaela Facchetti (Transp. 185 

Única) comentou que está sendo discutido na CT Saneamento como o comitê pode investir em 186 

projetos de esgotamento sanitário. Luísa esclareceu que as documentações são entraves para os 187 

municípios, mas que o CEIVAP consultou diferentes entes sobre esses problemas, mas é uma questão 188 

legal necessária. c. Intervenções nos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão: Erika disse que o Comitê 189 

recebeu cartas da sociedade solicitando um posicionamento e informações do mesmo sobre essas 190 

intervenções. Sendo assim, o CBH solicitou uma reunião com a DIRAM/ INEA e SEAS. E, hoje (20) foi 191 

realizado esse encontro e, foi apresentado que as atividades são de continuidade às obras da tragédia 192 
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Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

de 2011 que afetou a região serrana do RJ, sendo as obras de retificação das calhas dos rios. Foi 193 

informado também, que o projeto técnico em si não houve alterações. Ressaltou que o diálogo foi 194 

importante e esclarecedor. Rafaela comentou que também existirão obras em Teresópolis e, solicitou 195 

que o município acompanhe a demanda. Falou que o Comitê poderia contribuir no projeto, como por 196 

exemplo, com mudas para plantio, a marcação da mancha de inundação em pontos específicos e, o 197 

monumento às vítimas. d. Convite a Palestra de Águas subterrâneas: Felipe informou que no dia 22 de 198 

abril, as 14h no canal do youtube do Comitê será realizada a palestra sobre Águas Subterrâneas. e. 199 

Informes Gerais:   Raimundo agradeceu a divulgação do Comitê sobre a Agenda 20/30 e, sobre o plano 200 

de manejo do Parque Montanhas de Teresópolis, será publicado e enviado à sociedade, incluindo o 201 

Comitê. Sobre a concessão de esgotamento de Teresópolis, disse que será aberta uma consulta 202 

pública por 30 dias para discutir o assunto. Erika agradeceu a participação de todos e encerrou a 203 

reunião.  204 

Encaminhamentos: 1. Divulgar os resultados e as etapas do monitoramento de forma acessível ao 205 

público em geral. Será enviado conteúdo sobre as campanhas para a divulgação; 2. Publicar no site a 206 

Resolução que aprovou alteração do Escritório de Projetos, ampliando o escopo de atuação; 3. 207 

Elaborar matéria e incluir o Relatório de Cenário Ambiental da Região Hidrográfica IV e o Plano de 208 

Bacia na página inicial do site do Comitê; 4. A Prefeitura de Teresópolis foi eleita para o Diretório 209 

Colegiado, em substituição à Prefeitura de Areal; 5. Encaminhar para o Diretório informações sobre as 210 

reuniões realizadas com as Prefeituras da RH-IV. 211 

Reunião encerrada às 17 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 212 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 213 

Petrópolis, 20 de abril de 2021.     214 

Ata aprovada na 82ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 15 de junho de 2021, via 215 

plataforma de videoconferência Google Meet. 216 

 217 

                                                                                 218 

 219 

 220 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio (Marcus Machado Gomes ), ICMBio – APA Petrópolis (Priscila 221 

Franco Steiter), Pref.de Paraíba do Sul (Felipe Thiago da Silva Lima), Pref. de Paty do Alferes (José 222 

Maria Soares Filho), Pref. de Petrópolis (Edmardo de Oliveira Campbell Júnior),  Pref. de Sapucaia 223 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original Assinada Original Assinada 
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(Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de Teresópolis 224 

(Raimundo Antonio Lopes), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi), Pref. de Três Rios (Larissa 225 

Miranda Ribeiro). Usuários da água: Águas do Imperador (Neylton Antonio Maluf Júnior), Águas do 226 

Imperador (Edilene Branco), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), COMDEP (Ronaldo Augusto da 227 

Rocha), FIRJAN - Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares), Transportes Única (Rafaela dos Santos 228 

Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade 229 

Civil: ACAMPAR(Vera de Fátima Martins), ACERDAT-RJ (Marici de Oliveira), ADEFIMPA (Sebastião 230 

Martins), AMAVALE (Barbara Pellegrini), APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro Costa), APEDEMA-RJ 231 

(Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira), CDDH-232 

Petrópolis (Carla de Carvalho), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), COPPE/UFRJ (José Paulo 233 

Soares de Azevedo), FESO (Raquel Carvalho), FONASC (Jacqueline Guerreiro), NOVAMOSANTA (Elena 234 

Monteiro Welper), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), Projeto Araras (Luciana Bassous 235 

Pinheiro), UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças Ferreira) 236 

e UFRRJ-ITR (Erika Cortines). Convidados: (Cons. de Meio Ambiente de Paraíba do Sul) Luís Eduardo 237 
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