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ATA DA 84ª 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 19 (dezenove) de outubro de 2021, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de 22 (vinte e dois) membros do Comitê Piabanha e 9 (nove) 4 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê 5 

Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR).  Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 83ª Reunião Ordinária 6 

do Comitê Piabanha. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Apresentação sobre os resultados do 7 

monitoramento dos rios afluentes – Hydroscience. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) explicou que o contrato 8 

com a empresa Hydroscience está em fase final e foi solicitada pelo Comitê uma apresentação dos 9 

resultados do monitoramento. Tiago Ferreira (Hydroscience) explicou que a empresa é especializada 10 

em consultoria de recursos hídricos e na restauração de ambientes aquáticos no Brasil. Falou que o 11 

monitoramento foi realizado nos rios da região hidrográfica Piabanha (RH-IV), conforme o Termo de 12 

Referência, sendo o trabalho iniciado em setembro de 2020 para monitoramento da qualidade da 13 

água e de vazões dos rios em 30 pontos, sendo 3 desses pontos móveis – Corrêas, Rua Alice Herve e 14 

Rio Santo Antônio – definidos pelo Comitê. Foram realizadas quatro campanhas para a qualidade da 15 

água e duas campanhas para a medição de vazão. Ele demonstrou fotos da realização das coletas, e 16 

explicou que as amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório no Rio de Janeiro 17 

seguindo os dezesseis parâmetros definidos para a sua avaliação. Já a medição de vazão, é 18 

determinada de acordo com a profundidade do rio, sendo feita mais de uma medição de acordo com 19 

o gradiente vertical e transversal seguindo os padrões da Agência Nacional de Águas e Saneamento 20 

Básico - ANA. Explicou que foram identificadas e monitoradas dez sub-bacias e na apresentação foram 21 

abordados os resultados considerados mais importantes. Com relação ao fósforo total, os rios que não 22 

sofrem influência urbana apresentaram os melhores resultados e a campanha realizada em setembro 23 

apresentou a pior concentração devido ao período de estiagem, além disso, não houve uma variação 24 

temporal, apenas espacial entre as sub-bacias. Já os resultados referentes à Demanda Bioquímica de 25 

Oxigênio - DBO, foi possível a classificação de dois pontos como classe IV e de sete pontos como classe 26 

III segundo a Resolução CONAMA nº 357/05, e dá outras providências também não foi verificada uma 27 

variação temporal, apenas espacial entre as sub-bacias. Os resultados referentes à amônia indicaram 28 

um ponto como classe IV, um ponto como classe III e os demais pontos como classe II segundo a 29 

Resolução CONAMA, apesar da variação temporal em alguns meses ao longo do ano, não foi 30 

considerada estatisticamente significativa, apresentando apenas uma variação espacial entre as sub-31 

bacias. Explicou que para dimensionar o nível de degradação dos rios é feito o enquadramento do 32 
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nível de oxigênio dos pontos monitorados, que são afetados diretamente pela quantidade de matéria 33 

orgânica (esgoto) sendo despejados nos rios. Dessa maneira, foram classificados em classe III segundo 34 

a Resolução CONAMA. A medição da vazão dos rios foi feita em dois momentos - estiagem e maior 35 

volume de chuvas – para determinar vazões e cargas aportando os valores em cada uma das sub-36 

bacias. De acordo com ele, dos pontos monitorados na região hidrográfica RH-IV os rios com influência 37 

direta das manchas urbanas de Petrópolis e Teresópolis foram os que apresentaram maior degradação 38 

ambiental. Já os rios com bacia de drenagem através de áreas preservadas, com vegetação ripária 39 

bem desenvolvida e sem influência de manchas urbanas apresentaram os melhores resultados quanto 40 

à qualidade ambiental. Demonstrou os pontos de coleta que apresentaram os piores e os melhores 41 

resultados e suas respectivas informações. Destacou que os resultados observados apresentaram uma 42 

correlação coerente entre os parâmetros, e também, que pode ser encarado como desafios a 43 

melhoria do sistema de saneamento básico em áreas urbanas, coleta e tratamento de esgoto em 44 

áreas carentes no intuito de reduzir os impactos da urbanização nos corpos hídricos. José Maria Filho 45 

(Pref. Paty de Alferes) sugeriu incluir nos próximos monitoramentos o Rio Pardo, contido no interior 46 

dos limites do município de Paty do Alferes. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) complementou que o 47 

relatório final já foi enviado e a equipe da unidade solicitou alguns ajustes e correções e sendo 48 

aprovado será disponibilizado no site, mas a versão em revisão está disponível na pasta do Google 49 

Drive da reunião. José Paulo (COPPE/UFRJ) perguntou se algum resultado se destacou perante ao que 50 

já era esperado. Tiago Ferreira respondeu que a equipe não tinha um conhecimento prévio sobre a 51 

bacia, mas que poderia ser encontrar um ponto ruim próximo a uma zona com mais vegetação o que 52 

não ocorreu. David Miller (Assoc. A. PARNASO) sugeriu incluir o Rio Vieira no próximo monitoramento, 53 

devido ao projeto Promananciais que está sendo planejado. Erika Cortines respondeu que o Rio Viera 54 

fez parte dos pontos monitorados e deverá ser mantido para os próximos monitoramentos para 55 

identificar se os projetos que estão surgindo na Bacia surtem efeito em relação à melhora da 56 

qualidade e quantidade da água. Ela também perguntou, se a empresa considera que há algum 57 

impedimento para a medir a vazão dos afluentes de acordo com a metodologia adotada pela mesma, 58 

considerando a lâmina d’água rasa dos afluentes. Tiago Ferreira explicou que quando a lâmina se 59 

apresenta rasa existe uma dificuldade, porém, se pode identificar uma seção que possua uma 60 

profundidade maior para realizar a medição. Yurhii Steinmetz (ACERDAT-RJ) perguntou a partir de qual 61 

nível de concentração de fósforo este passa a ser nocivo ao meio ambiente e a saúde. Tiago Ferreira 62 

respondeu que o fósforo por si só não é nocivo caracterizando-se como um nutriente, mas ao ser 63 

lançado em um corpo lêntico em concentrações elevadas pode levar a formação de algas e plantas 64 
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aquáticas. As variáveis que causam impactos diretos à fauna aquática são o nitrogênio amoniacal e 65 

coliformes. José Paulo perguntou se a equipe possui conhecimento sobre o trabalho desenvolvido em 66 

Santa Maria-RS com a utilização de calha Parshall para capturar continuamente as vazões em 67 

pequenos cursos d’água. Tiago Ferreira respondeu que não, mas que irá pesquisar sobre o assunto. 68 

José Maria Filho perguntou sobre o acúmulo de sedimentos nos pontos amostrados, pois pode estar 69 

relacionado com intervenções antrópicas nos locais de inclinações dos munícipios. Tiago Ferreira 70 

respondeu que depende da variação do volume de chuva que ocorre antes da realização da 71 

campanha, principalmente, nos córregos menores. Ele explicou que não foi realizada nenhuma análise 72 

em relação, mas realmente ocorre e os sedimentos em áreas urbanas são mais orgânicos. José Paulo 73 

perguntou se ao final do contrato será necessário realizar um novo edital para dar andamento ao 74 

monitoramento. Victor Montes (AGEVAP) respondeu que será outra contratação, e que é necessário 75 

definir os pontos para o novo monitoramento. Erika Cortines destacou a importância da participação 76 

dos munícipios através da indicação de novos pontos a serem monitorados, além de manter o 77 

monitoramento nos pontos considerados importantes. 3. Aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ 78 

como membro suplente da Sociedade Civil. Erika Cortines explicou que foi encaminhada toda a 79 

documentação solicitando a vaga como membro suplente no Comitê, no entanto, não estavam 80 

presentes na reunião os membros da instituição. Desta forma, foi aberto aos presentes determinar ou 81 

não a aprovação. Julieta Paiva (Werner F. de Tecidos) destacou que a aprovação deveria ocorrer com a 82 

presença dos representantes da instituição. Erika Cortines complementou que as vagas de titulares 83 

estão preenchidas e que já ocorre a representação da UFRJ na figura da COPPE, porém, são CNPJ 84 

diferentes. Marcus Gomes (ICMBio) perguntou quem são os/as representantes do IB UFRJ. Erika 85 

Gomes respondeu que seria o Vinicius Fortes Farjalla que estaria pleiteando essa vaga de 86 

representação no Comitê. José Paulo ressaltou que apesar de fazerem parte da mesma instituição os 87 

departamentos possuem características distintas. Victor Montes explicou que não foi possível incluir 88 

esse tópico na pauta da última reunião, no entanto, o contato com o representante estava 89 

acontecendo com frequência só que no momento o mesmo estava de férias. David Miller perguntou 90 

se o Instituto de Biologia tem muita atuação no PARNASO. Marcus Gomes respondeu que sim e 91 

destacou que o IB possui uma atuação muito boa no Estado em termos de pesquisa, contudo, seria 92 

interessante ouvir o representante da instituição antes de decidir pela aprovação ou não. Victor 93 

Montes complementou que foi encaminhado um memorial descritivo da atuação da instituição, com 94 

as pesquisas desenvolvidas em recursos hídricos na RH-IV, e que está disponível na pasta da reunião. 95 

Claudia Karina (APEA) sugeriu que por conta do tempo que a solicitação seja aprovada e na próxima 96 
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reunião o membro esteja presente para se apresentar e realizar as devidas considerações. Felippe 97 

Simões (CEDAE) disse acreditar que aprovação da instituição como suplentes poderia acontecer sem 98 

problema algum e destacou que a mesma terá muito a colaborar. Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) 99 

ressaltou que a instituição UFRJ já está contemplada e a mesma pode realizar a indicação de 100 

substitutos, desta forma, poderia conter representantes de departamentos diferentes de forma única 101 

sem a abertura para outro CNPJ, sendo um representante titular e o outro substituto. José Paulo 102 

destacou que o CNPJ é utilizado para caracterizar os departamentos que possuem atividades bem 103 

diferentes, como é o caso da COPPE e do IB. Erika Cortines disse que esse é um ponto para ser 104 

discutido com relação ao regimento em um outro momento, pois se a instituição tem atuações 105 

diferentes que somem a bacia, as diversas representações serão válidas. Ela também destacou que 106 

existem vagas em todos os segmentos sendo: vagas de suplentes na sociedade civil – 6; vagas de 107 

titulares Usuários não ocupadas - 6; vagas de suplentes Usuários não ocupadas – 12; vagas de 108 

suplentes Poder Público não ocupadas – 10. Claudia Karina perguntou se poderia acontecer a 109 

participação de secretárias distintas no caso do Poder Público. Victor Montes respondeu que não, pois 110 

foi estabelecido na revisão do regimento que uma prefeitura não poderia ocupar duas vagas, e as 111 

vagas restantes são destinadas ao poder legislativo. Ele também sugeriu, como o representante da 112 

instituição não estava presente que a aprovação seja discutida na próxima reunião. Todos os membros 113 

concordaram com a sugestão. 4. Proposta de calendário para o Processo Eleitoral do Comitê Piabanha 114 

(abril 2022 a abril de 2026). Victor Montes explicou que o mandato da atual composição do Comitê irá 115 

até o dia 30 de abril de 2022 e será necessário instituir uma comissão eleitoral até no máximo o dia 30 116 

de janeiro de 2022, 90 dias antes da eleição, conforme estabelecido no regimento. Porém, dia 30 de 117 

abril cairá em um sábado, desta forma, a proposta é que a eleição seja realizada no máximo até o dia 118 

29 de abril de 2022 (sexta-feira) para que o prazo possa ser cumprido. Portanto, ele apresentou a 119 

proposta de calendário contendo as datas para dar andamento ao processo, sendo elas: a. 120 

19/01/2022 – Divulgação do edital no site e redes sociais do Comitê; b. 19/01 a 31/03/2022 – 121 

Inscrições (prazo limite para a entrega da documentação); c. 04/04 a 06/04/2022 – Divulgação dos 122 

habilitados; d. 09/04/2022 - Resultado do julgamento dos recursos e divulgação final dos habilitados; 123 

e. 29/04/2022 – Fórum para eleição dos representantes do Poder Público, dos Usuários e da 124 

Sociedade Civil; f. 29/04/2022 – Homologação do resultado da eleição; g. 29/04/2022 – Reunião 125 

Plenária: posse dos membros para o mandato de 2022 a 2026 e Eleição do Diretório Colegiado, 126 

Presidente e Secretário Executivo (a) para o mandato de 2022 a 2024 (podendo ser uma reunião 127 

extraordinária, específica para o assunto); h. 29/04/2022 - Divulgação da Composição do Comitê 128 
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Piabanha. José Paulo solicitou que seja formalizado em ata a sua saída do Diretório Colegiado. Claudia 129 

Karina sugeriu que seja ampliado o prazo para interposição de recursos. David Miller disse como 130 

mobilizar candidatos para a eleição é difícil e demorado, que seja adiantado o início desta divulgação 131 

do CBH e sua eleição. Victor Montes sugeriu que o edital seja publicado no dia 05/01/2022, 132 

antecipando em duas semanas, e o prazo para recursos passe para 5 dias. Erika Cortines sugeriu que 133 

seja elaborado um vídeo institucional explicando as atribuições do Comitê no intuito de despertar o 134 

interesse das instituições em fazer parte do mesmo. Claudia Karina sugeriu que as instituições de 135 

pesquisa também sejam convidadas a participarem do Comitê. Victor Montes respondeu que o 136 

convite de forma ampla pode ser realizado. Todos os membros concordaram com as alterações 137 

propostas para o calendário. 5. Apresentação do organograma atualizado da equipe da Secretaria 138 

Executiva do Comitê Piabanha com os novos técnicos/estagiários. Erika Cortines explicou que 139 

recentemente ocorreram processos seletivos para a contratação de novos estagiários e de um técnico 140 

em regime temporário. Victor Montes complementou que o intuito é apresentar como ficou o 141 

organograma atual da Secretária Executiva de acordo com as solicitações realizadas ao decorrer do 142 

ano. Segundo ele, houve uma alteração na gerência do contrato de gestão 01/10, na qual o Ronald 143 

Miranda assumiu interinamente até o dia 31/10, até a finalização do processo interno para selecionar 144 

quem ocupará a vaga em definitivo. A Secretária Executiva é dividida em três áreas: 1. Institucional e 145 

Administrativa – dois especialistas administrativos (um dos especialistas foi solicitado para ser incluído 146 

no próximo Termo Aditivo) e duas estagiárias administrativas; 2. Área Técnica – um especialista em 147 

recursos hídricos, um Técnico em Recursos Hídricos e dois estagiários (um dos estagiários também 148 

presta apoio na área institucional); 3. Área de Comunicação – um especialista em comunicação e um 149 

estagiário. Erika Cortines destacou que a ideia da contratação dos técnicos é que eles atuem 150 

diretamente nas questões do enquadramento e do monitoramento para a apuração e organização dos 151 

dados, além de atuar nas outras demandas. 6.Informes: a.  V Seminário de Saneamento do Comitê 152 

Piabanha. Erika Cortines explicou que o seminário desse ano foi planejado com a duração de 3 153 

semanas consecutivas, focando no tema “A interface entre o saneamento e o enquadramento dos 154 

corpos hídricos em classes de uso na RH-IV.” No dia 20/10,  o tema será “Desafios do setor de 155 

saneamento da Região Hidrográfica IV perante o Novo Marco Legal”, sendo realizado um panorama da 156 

RH-IV em relação às concessões dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela 157 

Luísa Cardoso, contará também com a apresentação sobre as concessionárias Águas do Imperador e 158 

Águas da Condessa nos municípios de Petrópolis e Paraíba do Sul feita pelo Marcio Salles (Grupo 159 

Águas do Brasil) e por fim com a participação dos representantes das prefeituras municipais da RH-IV.  160 
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Já no dia 27/10, o tema será “Alinhamento das metas do setor de saneamento em relação ao 161 

enquadramento em classes de uso, visando à segurança hídrica”, contará com a apresentação da 162 

Diana Cavalcanti (ANA) sobre a relação entre a qualidade da água, seus usos múltiplos e implicações 163 

no enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso, contará também, com a apresentação da 164 

Gisele Boa Sorte (SEAS) sobre a importância do setor de saneamento tendo em vista a segurança 165 

hídrica e, por fim, a apresentação do Bruno Collischonn (ANA) sobre o enquadramento e outorga: 166 

limitações e possibilidades. No dia 03/11, o tema será “Perspectivas para o enquadramento de corpos 167 

hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV”, contará com a apresentação do Márcio Araújo 168 

(ANA) sobre a importância da integração para o processo de enquadramento fundamentado no Plano 169 

Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, contará também, com a apresentação do 170 

Sidnei Agra (Profil Engenharia e Ambiente) sobre o monitoramento pré e pós enquadramento. Além 171 

disso, terá a participação do Tiago Flinkler (HydroScience Consultoria e Restauração Ambiental) 172 

apresentando os resultados do monitoramento dos afluentes do rio Piabanha na RH-IV, do David 173 

Costa (IFF) sobre a priorização do alto curso do Rio Piabanha para início do processo de 174 

enquadramento dos corpos hídricos na RH-IV e por fim serão apresentas as iniciativas do Comitê 175 

Piabanha com foco no enquadramento de corpos hídricos na RH-IV com a participação do Diretório 176 

Colegiado. b. Encontro de Pesquisadores. Erika Cortines explicou que o encontro será realizado em 177 

parceria com ICMBio, CBH-BG e com PNM Montanhas de Teresópolis. O encontro irá acontecer de 178 

30/11 a 03/12, a programação preliminar já está definida e a temática principal a ser abordada será a 179 

restauração de ecossistemas, com a ideia de trabalhar a década da restauração, da ciência oceânica e 180 

como esses atores podem se conectar. O evento contará como uma mesa redonda sobre o 181 

enquadramento dos trechos de rios em áreas de Proteção Integral, um assunto que tem sido discutido 182 

pelo Comitê e está sendo ampliado com os eventos que estão ocorrendo, além de outras mesas. De 183 

acordo com ela, todos os trabalhos inéditos, serão publicados em uma revista como um estímulo ao 184 

compartilhamento de informações sobre a bacia. Ela sugeriu que o link do evento seja compartilhado 185 

com os demais para que possam se inscrever e participar do evento. c. Resposta dos municípios sobre 186 

a adesão ao processo de concessão dos serviços de água e esgoto pelo governo do Estado. Luísa 187 

Cardoso explicou que esse tópico foi um encaminhamento em função da hierarquização aprovada na 188 

última reunião plenária, para compreender como está o andamento do processo de concessão dos 189 

serviços de água e esgoto por parte dos municípios. Segundo ela não houve uma resposta formal dos 190 

municípios, porém, foi possível conseguir algumas informações. Até o momento os municípios que 191 

estão incluídos no processo são Carmo e Sumidouro, a previsão é que o edital seja lançado até 192 
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Original assinada      

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

novembro. d. Informes sobre as participações no FFCBHs, CERHI e demais instâncias. Erika Cortines 193 

informou que no dia 20/10 o Plano de Bacia será votado no CERHI, já que o mesmo já foi aprovado nas 194 

demais câmaras técnicas. Vera de Fátima Martins (ACAMPAR-RJ) deixou como proposta a realização 195 

no dia 11/12 deste ano um Encontro de Educadores Ambientais da região serrana de forma híbrida, e 196 

que gostaria de contar com o apoio deste Comitê e das instituições participantes, e que será mais 197 

detalhado no ofício a ser encaminhado. Luís Eduardo Amorim (ADEFIMPA) solicitou o auxílio do 198 

Comitê para que o Conselho do Ambiente de Paraíba do Sul volte a ser atendido pela gestão 199 

municipal, e questionou se há possibilidade de o INEA também auxiliar no que poderia ser feito 200 

seguindo a legislação. Segundo ele, não existe um instrumento pela legislação que penalize a gestão 201 

pelo não atendimento ao conselho. Ele também sugeriu que as reuniões plenárias do Comitê sejam 202 

incluídas no canal do YouTube do Comitê.  203 

Reunião encerrada às 11 horas e 46 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 204 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 205 

Petrópolis, 19 de outubro de 2021.    206 

  207 

Ata aprovada na 85ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 14 de dezembro de 208 

2021, via plataforma de videoconferência Google Meet. 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

                      214 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio (Marcus Machado Gomes), Pref. de Paty de Alferes (José 215 

Maria Soares Filho), Pref. de Sapucaia (Tadeu Gaudereto Pereira), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva 216 

Marques), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi), Pref. de Três Rios (Larissa Miranda Ribeiro), 217 

FIPERJ (Lícius de Sá Freire). Usuários da água: Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE (Felippe 218 

Vasconcellos Simões), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), COMDEP 219 

(Ronaldo Augusto da Rocha) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: 220 

APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), 221 

ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), ADEFIMPA (Luís Eduardo Amorim Ramos), APEA (Claudia Karina 222 

Wilberg de Castro), CDDH – Centro de Def. dos Direitos Humanos Pet. (Daniele Linden), CEFET/RJ 223 

(Patrícia Ferreira de Souza Lima), FESO (Raquel Carvalho de Souza), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de 224 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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Azevedo), UFRRJ-ITR (Erika Cortines). Convidados: Hydroscience (Tiago Ferreira), REDEC SERRANA I 225 

(Mariana Paixão), ACERDAT-RJ (Yurhii Steinmetz Budzynkz), Convidada (Renée Kreuger), AGEVAP/UD2 226 

(Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa Poyares Cardoso), AGEVAP/UD2 (Felipe Albert), 227 

AGEVAP/UD2 (Gabrielle Silveira dos Reis), AGEVAP/UD2 (Carolina Cortásio). Ausências Justificadas: 228 

UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças Ferreira), FIRJAN - 229 

Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper), Associação 230 

do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca, Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro). 231 


