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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 14 (quatorze) de outubro de 2021, às 9h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de seis membros da Câmara Técnica Saneamento 3 

Básico, quatro membro do Comitê Piabanha e dez convidados (conforme a relação de presença no final 4 

da ata), a reunião teve início às 9h30min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento 5 

Básico, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). 6 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária da CT-SB. A Ata foi aprovada pelos membros. 7 

2. Apresentação do Diagnóstico referente ao projeto de Sistema Alternativo de Esgotamento de 8 

Carmo/RJ (Empresa Seletiva Consultoria e Projetos). Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) informou que a 9 

Empresa Seletiva Consultoria e Projetos, contratada para executar o projeto em Carmo, foi convidada 10 

para participar da reunião, que contou também com a presença dos representantes da Prefeitura do 11 

Carmo, assim como de especialistas na tecnologia proposta para o projeto. Luísa fez uma breve 12 

contextualização sobre o processo dos Sistemas Alternativos de Esgotamento Sanitário. Informou que 13 

foi uma ação priorizada pelo Comitê, para contratação de sistemas descentralizados voltados para 14 

pequenos núcleos urbanos dentro dos municípios. Falou que em 2019 ocorreu a etapa de seleção dos 15 

municípios - foi publicado um edital de chamamento, no qual foram habilitados os municípios de Paraíba 16 

do Sul e Carmo. Atualmente, está na fase de elaboração dos projetos e posteriormente será realizado a 17 

contratação para as obras. Ela explicou que como são projetos menores voltados para 18 

aproximadamente 40 casas, o Comitê conseguiu aportar recursos tanto para os projetos quanto para as 19 

obras. Dessa forma, a partir da conclusão do diagnóstico e desenvolvimento do projeto, será possível 20 

iniciar a próxima etapa – as obras. Foi aberto o edital para os 10 municípios da Região Hidrográfica IV, 21 

6 fizeram a inscrição, porém 4 foram inabilitados por não atendimento aos requisitos do Edital, e os que 22 

foram habilitados e selecionados foram Paraíba do Sul e Carmo. A empresa Seletiva foi a vencedora para 23 

a realização do trabalho nos munícipios. Nesta ação existe a participação e o acompanhamentos dos 24 

municípios por meio da celebração de Acordo de Cooperação Técnica com cada uma das prefeituras, e 25 

foi instituído um grupo de acompanhamento Municipal, responsável pelo acompanhamento de todas 26 

as etapas, disponibilização de dados e informações, suporte para a empresa contratada, fiscalização e 27 

aprovação dos produtos elaborados. Ela também destacou que o diagnóstico começou ao mesmo 28 

tempo em ambos os munícipios, porém, em Paraíba do Sul houveram alguns entraves em relação a 29 

mudança do terreno, inicialmente indicado pela prefeitura, e assim o projeto atrasou um pouco, mas 30 

em Carmo, com um apoio maior da prefeitura, o projeto está seguindo o cronograma estabelecido. O 31 

contrato termina em dezembro de 2021, porém, está sendo providenciado um aditivo para a sua 32 
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extensão até a conclusão do projeto. Vera Lúcia (Seletiva Consultoria) informou que o Ato convocatório 33 

N°003/2020, tem como objeto a elaboração de diagnósticos, projetos básico-executivos e estudos 34 

ambientais de sistemas alternativos de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes 35 

sanitários domésticos urbanos nos Municípios de Carmo e Paraíba do Sul. Apresentou os dados do 36 

projeto como o prazo de execução de 13 meses, o valor global do contrato de R$ 98.990,00 incluindo 37 

os dois municípios e os documentos de referência, como o Ato Convocatório e o Termo de referência 38 

para a contratação, parte integrante do referido ato convocatório. Segundo ela quatro produtos devem 39 

ser entregues, sendo eles: 1. Estudos Topográficos; 2. Diagnóstico de cada município; 3. Projeto Básico 40 

e Executivo; 4. Estudos Ambientais. Atualmente o projeto encontra-se no desenvolvimento do Produto 41 

2, objeto da presente reunião. Ela explicou de forma breve as características do município de Carmo, 42 

sua hidrografia e os cursos d’água do município, assim como as características do bairro Ave Maria, que 43 

irá receber o projeto - área de 2,18 hectares com um total de 40 residências e um total de 110 44 

habitantes, com previsão de 146 habitantes para 2042. Apresentou também a área para construção da 45 

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a topografia do local acidentada, cotas topográficas com 46 

variações de 48m e declividade de 12% a 16%. De acordo com ela, o córrego mais próximo da região é 47 

o córrego do Adão, a 200 metros da área definida pela prefeitura, mostrou os aspectos urbanos do local, 48 

a infraestrutura com vias públicas pavimentadas, energia elétrica, transporte público, equipamentos 49 

urbanos incluindo uma escola municipal, uma Unidade de Saúde e uma Creche Municipal, sem 50 

indústrias ou outros equipamentos que possam lançar efluentes diferenciados. Com relação ao 51 

abastecimento de água a titularidade é da prefeitura, tanto para o fornecimento quanto para o 52 

esgotamento sanitário, a população é servida com rede pública, porém a água não é utilizada para a 53 

consumo humano, para esse fim é utilizada a água de uma fonte chamada “Fonte da Amizade”, sendo 54 

informado a falta de água frequentemente no bairro. A respeito do esgotamento sanitário, a região 55 

também é atendida com rede pública, mas a maioria das residências estão interligadas à rede de 56 

drenagem, trabalhando junto às redes de esgotamento sanitário e de drenagem urbana. Segundo ela, 57 

os moradores reclamavam de mau cheiro advindo das bocas de lobo e do entupimento das redes. 58 

Claudia Karina (APEA) perguntou qual foi a resposta da Prefeitura do Carmo em relação à rede de 59 

esgotamento sanitário e de drenagem urbana serem juntas. Vera Lúcia respondeu que a prefeitura não 60 

possui cadastro da rede, e em conversa com o secretário da época, ele afirmou que os esgotos são 61 

lançados na rede de drenagem. Nélida Abreu (Pref. de Carmo) explicou que a prefeitura possui alguns 62 

projetos de rede de capitação de esgoto no centro da cidade, e que também foi feito um projeto de 63 

tratamento de esgoto na entrada da cidade, no entanto, não foi aprovado na época. A periferia não 64 
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conta com essa rede devido à pouca fiscalização, que permitiu ao longo dos anos a população construir 65 

residências ligando a rede de esgoto à de drenagem, e atualmente a prefeitura tem feito ações para 66 

fiscalizar e monitorar essas áreas. Ela ressaltou que além das casas que são contempladas pelo projeto, 67 

existem mais residências que continuarão lançando esgoto na rede pluvial. Rafaela Facchetti (Transp. 68 

Única) perguntou se a região tem possibilidade de expansão de ocupação, e também questionou se a 69 

prefeitura irá concessionar o serviço de água e esgoto. Vera respondeu que é uma área bem adensada, 70 

com poucos lotes vagos e sem possibilidade de expansão. Nélida Abreu respondeu que Carmo está no 71 

processo de concessão para todo o município, incluindo os distritos, que o atual tratamento da água é 72 

feito de forma autônoma, não eficaz, com um processo muito defasado. Segundo ela, foi aderida a 73 

concessão para o munícipio como um todo, já que a prefeitura não é autossuficiente para realizar o 74 

tratamento de água e esgoto. Rafaela Facchetti destacou que será preciso realizar um trabalho de 75 

educação da população em parceria para que possam utilizar a água de forma racional e não sentirem 76 

de maneira agressiva o impacto da cobrança pelo uso da água. Nélida Abreu explicou que foi realizado 77 

um levantamento com relação aos moradores de baixa renda e está sendo estudado como os mesmos 78 

podem ser beneficiados para a utilização da água. Claudia Karina perguntou qual foi o critério para a 79 

escolha de uma área com 40 residências. Luísa Cardoso respondeu que na época foi feito um orçamento 80 

que pudesse englobar os 10 municípios incluindo tanto o projeto quanto a implantação da obra, dessa 81 

forma foi elaborado um valor suficiente para realizar o projeto em áreas específicas nos municípios. 82 

Rafaela Facchetti perguntou sobre a operacionalização do sistema, pois é necessário que o contrato da 83 

concessão abranja outra formalização do sistema. Luísa Cardoso concordou e disse que é algo que 84 

precisará ser ajustado, já que a prefeitura até o momento é a responsável pela operação, e que a partir 85 

do momento em que for feita a transição, será feita a adaptação, passando o acompanhamento para a 86 

concessionária.  Nélida Abreu destacou que o interessante da negociação da concessão foi que haverá 87 

um levantamento de tudo que o município tem em relação à tratamento de água e esgoto e a empresa 88 

que ganhar a concessão terá que ressarcir o município por esses bens, portanto nesse momento a 89 

presença do comitê é essencial. Levantou também a questão sobre o investimento no saneamento 90 

rural, pois como a cidade passará para uma concessão, todo o recurso que sobrar poderá ser voltado 91 

para esse ponto. Fernando Ferreira (CORÓH) realizou apresentação sobre os sistemas de tratamento de 92 

esgoto atuais no mercado, sobre a proposta e esclareceu dúvidas dos participantes. Vera Lúcia 93 

apresentou as alternativas de coleta e tratamento de esgoto, a partir de estudo para avaliar como seria 94 

feita a coleta dos esgotos na área, mas primeiro foi necessário um levantamento de elementos e 95 

parâmetros do projeto, mensurando o seu alcance para 20 anos. Sendo assim, utilizou-se os parâmetros 96 
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no pré-dimensionamento da rede coletora com atendimento em início de operação em 2022, com uma 97 

População de 111 habitantes, vazão média de 0,29 L/s, vazão máxima horária de 0,41 L/s. E o 98 

atendimento em final de plano seria em 2042, com uma população atendida de 145 habitantes, vazão 99 

média de 0,32 L/s e vazão máxima horária de 0,45 L/s. A topografia da região foi fundamental para 100 

escolher qual o método que seria realizado na elaboração do projeto de esgotamento sanitário. Dessa 101 

forma, foi prevista uma rede coletora com um duto de 150mm, assim como uma rede auxiliar de 100mm 102 

no fundo das residências, pois como a região possui uma declividade alta, sem esse auxilio, não se 103 

consegue lançar o esgoto na rede superior. Foi previsto também, 840 metros do tubo de 150mm e 142 104 

metros de extensão do tipo auxiliar. De acordo com ela, o tratamento foi pensado na realização de uma 105 

solução coletiva, composta por um tanque séptico seguido de filtro anaeróbio e o sistema denominado 106 

de estação modular de tratamento de esgoto (EMTE), que tem como objetivo gerar o mínimo de odor 107 

possível e que possa atender a área disponibilizada pela prefeitura. Ela ressaltou que a proposta do 108 

tanque séptico é uma alternativa eficiente desde que tenha a manutenção e operação adequada da 109 

prefeitura, caso contrário não irá atender aos parâmetros de lançamento. Julius Laucevicius (CORÓH) 110 

apresentou o sistema de tratamento de efluentes, explicando o funcionamento do processo, e citou 111 

que esse sistema já está em funcionamento há mais de 30 anos, sendo criado especificamente para 112 

situações onde existe a necessidade de descentralização, o que seria a solução para grandes problemas 113 

de saneamento, tanto no Brasil quanto no mundo. Falou que a estação de tratamento ocupa uma área 114 

de aproximadamente 50m², ficando grande parte enterrada para eliminar o impacto visual, e a única 115 

parte visível são as tampas, que ficam no nível do solo. Rafaela Facchetti perguntou quanto custará a 116 

manutenção. Julius Laucevicius respondeu que a única manutenção existente é do compressor de ar, 117 

que são bastante econômicos e não possuem um custo muito elevado. Ele explicou que o sistema está 118 

dividido em três etapas, um primeiro tanque de homogeneização, um segundo tanque de 119 

homogeneização com um decantador secundário e um filtro biológico percolador invertido. Uma das 120 

principais vantagens do sistema descentralizado do tratamento de esgotamento sanitário é estar mais 121 

próximo do ponto de geração, com isso acaba eliminando um sistema de tratamento muito caro que 122 

são as estações elevatórias, assim, toda a entrada do efluente pode ser feito através da gravidade. Ele 123 

explicou também, que no primeiro tanque é feita a equalização do efluente e a homogeneização por 124 

lodos ativados, depois a infusão de micro bolhas por difusores. Em projetos maiores existe uma segunda 125 

fase com reatores profundos utilizando leitos fluidizados (biodigestor) e depois é feita a decantação e 126 

clarificação. Uma das premissas básicas existentes no sistema completo é o reator profundo, onde há a 127 

biodigestão completa da matéria orgânica, e com isso é reduzida significativamente, através dos leitos 128 
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fluidizados, a necessidade de remoção de lodos no processo. No sistema de decantação e clarificação, 129 

ou a separação da matéria líquida da orgânica, o lodo já está com o aspecto bem oxidado. A água que 130 

foi separada nessa fase do processo tem uma característica bem interessante, os níveis de nitrato e 131 

fosfatos são de qualidade NPK para a irrigação, então alguns usuários que possuem essa necessidade 132 

utilizam essa água durante o ano e a grama permanece com níveis ótimos de utilização, sem a 133 

característica de uma reutilização convencional ou do odor como fator comprometedor. Porém, para o 134 

descarte em um corpo receptor essa água precisa passar por um processo de remoção de nutrientes, 135 

como na terceira fase do filtro biológico. No filtro biológico é utilizado brita ou pedra da região, diferente 136 

do filtro normal é feito o processo invertido, ou seja, a água entra por baixo, passa por um processo de 137 

filtração e praticamente brota como uma nascente já dentro dos padrões adequados para descarte em 138 

um córrego classe 2. O resultado é uma água bem clarificada com qualidade organoléptica muito 139 

positiva, não podendo ser utilizada para consumo direto. Vera Lucia retomou a apresentação falando 140 

sobre o pré-dimensionamento das Unidades de Tratamento, com uma unidade de tanque séptico e 141 

duas de filtro anaeróbico com uma área de aproximadamente 18m², na estação modular de tratamento 142 

teria um diâmetro de 3 metros para 5m de altura com uma área de 14m² e o filtro biológico com uma 143 

área total de 14m² também, somando para ambos uma área de 28m² para atender a região. Em relação 144 

ao volume de lodo gerado no processo, os provenientes do tanque séptico teríamos em torno de 20 a 145 

50 litros por habitantes por ano e na estação modular varia de 8,5 a 12 litros por ano. Para implantação 146 

da fossa séptica os custos ficariam em torno de 212 mil reais. Já para a estação modular foram coletados 147 

3 orçamentos, o custo da implantação deu em média 191 mil reais e o custo do equipamento, onde o 148 

menor orçamento foi de 339 mil reais. Outros custos, como alteração da fossa foi estimado um valor de 149 

R$3.500,00 ao ano, o consumo de energia foi estimado em torno do processo da estação modular 150 

R$11.000,00 ao ano. Segundo ela, para que pudesse ser definida qual a alternativa seria a mais 151 

adequada para a implantação do tratamento do bairro Ave Maria, não se pode olhar apenas para o lado 152 

econômico, é preciso ser realizado outros estudos, principalmente devido a área ser densamente 153 

ocupada. O que foi considerado o mais importante no processo, de acordo com as visitas realizadas nas 154 

estações foi a falta do odor e ruídos, característicos do processo de tratamento, pois é preciso avaliar a 155 

qualidade de vida da população ao entorno, principalmente pela área abranger uma escola.  Outro 156 

ponto importante é que a estação modular não requer mão de obra especializada, porém a prefeitura 157 

precisa fazer um acompanhamento adequado. Dessa forma, foi selecionado para o projeto do bairro 158 

Ave Maria, o processo de EMTE, por conta da avalição de outros aspectos, além do fator econômico. 159 

Vera Lúcia explicou que tratamento preliminar seria o desarenador, uma grade e um medidor de vazão, 160 
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sendo esse fundamental para a eficiência de qualquer outro sistema que for adotar. Rafaela Facchetti 161 

disse que seria importante o envolvimento da comunidade e que a mesma perceba a existência de um 162 

sistema de tratamento de efluentes. Vera Lúcia explicou que o sistema não precisa ser necessariamente 163 

enterrado, que pode ser acima do solo, sendo isso uma opção do cliente. Nelson Reis (OMA-Brasil) disse 164 

que achou ótimo o sistema de tratamento de efluentes descentralizado e lembrou que o Comitê Médio 165 

Paraíba do Sul fez uma praça para educação ambiental, e mediante a esse sistema descentralizado 166 

enterrado, poderia também ser criado no local um espaço com a mesma ideia. Nélida Abreu disse que 167 

concorda com o sistema apresentado e perguntou se o reflorestamento próximo ao tratamento seria 168 

viável. Julius Laucevicius respondeu que a implantação de árvores próximo ao sistema fica a critério do 169 

próprio cliente, pois os tanques são feitos de concretos, materiais resistentes às intempéries da área da 170 

aplicação, dessa forma não existe nenhum comprometimento em plantar árvores em torno do terreno 171 

da estação. Em relação ao odor, o que dá esse cheiro característico de uma estação de tratamento de 172 

esgoto vem do processo anaeróbico, que se inicia a partir do momento de coleta do efluente, ou seja, 173 

a rede que realiza a coleção já começa a produção dos gases que geram os odores característicos. Como 174 

a primeira fase do tratamento já é 100% aeróbica e a quantidade de ar introduzida no sistema é maior 175 

do que os outros sistemas normalmente utilizam, na ETE o único local que se sente o cheiro é na 176 

chegada do efluente através da tubulação, na sequência do tratamento já não se tem mais cheiro. Luísa 177 

Cardoso complementou sobre a importância de a população ter conhecimento sobre o que estará 178 

sendo realizado, saber sobre a parceria do Comitê com a prefeitura. Segundo ela, está previsto no 179 

Termo de Referência a realização de um evento para a entrega do projeto, e dependo de como estiver 180 

a situação por conta das restrições ocasionadas pela pandemia algo a mais pode ser elaborado. Ela 181 

também destacou, que dentro do Termo de Referência foi exigido um manual de operação para 182 

entender o funcionamento e as especificações requeridas para o funcionamento do sistema após a sua 183 

implantação. Nelson Reis perguntou se foi desenvolvido algum projeto com a utilização de energia solar. 184 

Julius Laucevicius respondeu que a utilização de qualquer fonte de energia alternativa é uma 185 

prerrogativa do cliente, pois o que a empresa oferece é uma estação onde a demanda de energia 186 

requerida para o tratamento por litro, metro cúbico ou habitante é muito baixa. Voltado para o projeto 187 

em específico, a implantação de um sistema utilizando a fonte de energia citada seria interessante para 188 

eliminar os custos, obtendo um retorno mais rápido do que com um sistema convencional. Veria Lúcia 189 

complementou que está dentro do projeto proposto além do desenvolvimento do manual de 190 

operacionalização, a aplicação de uma capacitação para as pessoas que irão operar o sistema. Rafaela 191 

Facchetti ressaltou a importância do custo da ETE ser o mais baixo possível. Julius Laucevicius explicou 192 
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que os fatores atualmente que devem ser levados em consideração em uma estação de tratamento de 193 

efluentes são o tratamento e a disposição do lodo, pois devem seguir as determinações dos órgãos 194 

ambientais. No sistema proposto, caso seja necessária a retirada desse elemento, a quantidade 195 

produzida é muito pequena. Segundo ele, em termos globais esse custo representaria cerca de 85% do 196 

custo total de uma ET. Já o segundo custo, é referente a energia elétrica e o terceiro custo está ligado 197 

aos insumos utilizados pela estação – produtos químicos, além disso, a mão de obra que deve ser 198 

capacitada e desenvolvida. O sistema proposto requer apenas a operação por 3 horas semanais, ou seja, 199 

é necessário 1h para realização de uma verificação ou limpeza, se necessário. Rafaela Facchetti 200 

perguntou se há a possibilidade de capacitar pessoas do próprio bairro para operar o sistema. Julius 201 

Laucevicius respondeu que essa é a ideia e explicou que já existem outros lugares que adotaram essa 202 

posição. Claudia Karina perguntou a quantidade de funcionários que o município dispõe para 203 

acompanhar as questões voltadas para o saneamento. Nélida Abreu respondeu que hoje a prefeitura 204 

conta com dois funcionários para realizar a manutenção do fornecimento de água e da rede de esgoto, 205 

além do Secretário de Obras. E cada estação de tratamento de água conta com um funcionário, 206 

totalizando 3 funcionários. Foi solicitado encaminhar aos membros as especificações detalhadas da 207 

tecnologia da EMTE, que serão repassadas pela empresa Seletiva Consultoria e Projetos. Claudia Karina 208 

perguntou se outros orçamentos podem ser solicitados. Luísa Cardoso explicou que no relatório 209 

constam várias tecnologias, mas sem o seu detalhamento e orçamento. Entretanto, pode ser solicitado 210 

na revisão do relatório a inserção de uma opção intermediária, desde que sejam direcionadas à 211 

tecnologia e às características desejadas. Ela também ressaltou, que a CORÓH é uma das fornecedoras 212 

e que existem outras empresas que podem fornecer a mesma tecnologia. Ela sugeriu que seja realizada 213 

uma reunião com a prefeitura para que seja feito detalhamentos com relação as tecnologias sugeridas, 214 

que seja registrada em ata, além da aprovação do relatório. 3.  Apresentação e informes sobre o V 215 

Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha. Luísa Cardoso explicou que o V Seminário de 216 

Saneamento do Comitê Piabanha vai ter início no dia 20 de outubro, acontecendo em três quartas-feiras 217 

(20, 27 e 03) abordando o tema “A interface entre o saneamento e o enquadramento dos corpos 218 

hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV.” Segundo ela, o tema foi proposto pela CT-SB e 219 

aprovado pelo Diretório Colegiado, visto que o Comitê se mostra muito engajado com relação ao 220 

aspecto do enquadramento. No dia 20/10, o tema será “Desafios do setor de saneamento da Região 221 

Hidrográfica IV perante o Novo Marco Legal”, sendo realizado um panorama da RH-IV em relação às 222 

concessões dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por ela, contará também, 223 

com a apresentação sobre as concessionárias Águas do Imperador e Águas da Condessa nos municípios 224 
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de Petrópolis e Paraíba do Sul feita pelo Marcio Salles (Grupo Águas do Brasil) e por fim com a 225 

participação dos representantes das prefeituras municipais da RH-IV. Já no dia 27/10, o tema será 226 

“Alinhamento das metas do setor de saneamento em relação ao enquadramento em classes de uso, 227 

visando à segurança hídrica”, contará com a apresentação da Diana Cavalcanti (ANA) sobre a relação 228 

entre a qualidade da água, seus usos múltiplos e implicações no enquadramento dos corpos hídricos 229 

em classes de uso, contará também, com a apresentação da Gisele Boa Sorte (SEAS) sobre a importância 230 

do setor de saneamento tendo em vista a segurança hídrica e pôr fim a apresentação do Bruno 231 

Collischonn (ANA) sobre o enquadramento e outorga: limitações e possibilidades. No dia 03/11, o tema 232 

será “Perspectivas para o enquadramento de corpos hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica 233 

IV”, contará com a apresentação do Márcio Araújo (ANA) sobre a importância da integração para o 234 

processo de enquadramento fundamentado no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do 235 

Paraíba do Sul, contará também, com a apresentação do Sidnei Agra (Profil Engenharia e Ambiente) 236 

sobre o monitoramento pré e pós enquadramento. Além disso, terá a participação do Tiago Flinkler 237 

(HydroScience Consultoria e Restauração Ambiental) apresentando os resultados do monitoramento 238 

dos afluentes do rio Piabanha na RH-IV, o David Costa (IFF) falará sobre a priorização do alto curso do 239 

Rio Piabanha para início do processo de enquadramento dos corpos hídricos na RH-IV e por fim serão 240 

apresentadas as iniciativas do Comitê Piabanha com foco no enquadramento de corpos hídricos na RH-241 

IV com a participação do Diretório Colegiado e do Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Fred 242 

Procópio. 4. Informes gerais. Luísa Cardoso informou que irá ocorrer uma reunião de alinhamento sobre 243 

o diagnóstico que será realizado em parceria com a Fiocruz no Quilombo em Areal, no dia 15 de outubro 244 

e contará com a participação da Claudia Karina representando a CT-SB e as informações referentes ao 245 

encontro serão repassadas posteriormente aos demais membros. 246 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar aos membros as especificações detalhadas da tecnologia da EMTE, 247 

que serão repassadas pela empresa Seletiva Consultoria e Projetos. 2. Foi solicitado que a empresa 248 

Seletiva complemente o estudo, incluindo outras opções de tecnologias para o tratamento de esgoto no 249 

bairro Ave Maria. 250 

Reunião encerrada às 13 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 251 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 252 

Petrópolis (RJ), 14 de outubro de 2021. 253 

 254 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

Ata aprovada na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 20 de 255 

dezembro de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  256 

 257 

 258 

 259 

 260 

 261 

Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina Wilberg de 262 

Castro Costa, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (Transp. 263 

Única) Rafaela Facchetti, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho e (CEFET/RJ) Patrícia Ferreira 264 

de Souza Lima. Membros do Comitê Piabanha: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. Budzynkz, 265 

(UFRRJ/ITR) Erika Cortines, (Werner Tecidos) Julieta Paiva e (Pref. de Carmo) Nélida Abreu Marques. 266 

Convidados: Patrícia Dias (Pref. de Carmo), Vera Lúcia Vilela (Seletiva Consultoria), Julius Laucevicius 267 

(CORÓH), Fernando Ferreira (CORÓH), Barbara Pellegrini, Thais Moreira, Victor Machado Montes 268 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Nathália Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2) 269 

e Gabrielle Silveira dos Reis (AGEVAP/UD2).  270 


