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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA AMPLIADA A CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO E DIRETÓRIO COLEGIADO, realizada 2 

no dia dois (2) de setembro de 2022, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, 3 

com a presença de seis (6) membros da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, dois (2) membros do 4 

Comitê Piabanha e dezenove (19) convidados (conforme a relação de presença no final da ata), 5 

conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva 6 

(Werner Fábrica de Tecidos). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 66ª Reunião da Câmara Técnica 7 

Instrumentos de Gestão. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Proposta de divisão espacial da Região 8 

Hidrográfica IV (Piabanha) por Ottobacias ao enquadramento de trechos de rio em classes de uso; 9 

Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) iniciou a reunião explicando que o item se trata de uma proposta 10 

estruturação da base de dados para subsidiar tomadas de decisão a respeito do enquadramento. 11 

Demostrou uma sequência para melhor estruturação, relatando que em primeiro lugar que os dados 12 

devem estar padronizados para se obter uma matriz de informações que possibilite a opção de um 13 

trabalho separado e integrado ao mesmo tempo das bacias. Explicou que proposta é utilizar a 14 

estrutura de codificação da ANA para hierarquização e organização dos trechos de rio. Informou que o 15 

conjunto de dados trabalhados possui as fontes do IBGE ou da ANA e posteriormente explicou mais 16 

detalhadamente o nível de precisão que será realizado o trabalho. Disse que a ideia principal a ser 17 

trabalhada é a utilização da base de Ottobacias da ANA, para se ter uma menor unidade territorial dos 18 

rios da RH-IV, consolidando informações de microbacias, que se somando geram as informações das 19 

sub-bacias e posteriormente da RH-IV. Relatou que o segundo ponto seria para a definição de recortes 20 

piloto para o enquadramento, a partir de definição do Comitê; Coleta e sistematização dos dados e 21 

das informações necessárias; Definição de critérios específicos e gerais dos trechos de rio tanto para o 22 

enquadramento, quanto para as ações estratégicas do Comitê. O método Otto Pfafstetter tem por 23 

elementos a Resolução CNRH n° 30/2002, que define a codificação de bacias de Otto Pfafstetter como 24 

de referência na PNRH; A melhora da unificação de critérios a procedimentos utilizados nos sistemas 25 

de informações hidrográficas voltados para a gestão de recursos hídricos; e a possibilidade de integrar 26 

diversos planos de informações (Balanços hídricos, Monitoramento, Enquadramento). Apresentou a 27 

hierarquização por Ottobacia, explicando que são divididas em níveis como NUNIVOTTO nível três (3), 28 

quatro (4), cinco (5) e seis (6). Disse que a proposta é a definição da hierarquização da RH-IV, 29 

contendo os níveis quatro (4) Bacia Hidrográfica (Rio Piabanha e Rio Preto), seis (6) Sub-Bacias RH-IV e 30 

o sete (7) Micro-Bacias. Jose Paulo (COPPE/UFRJ) falou sobre a tese de dourado do Flávio Lyra, com o 31 

trabalho desenvolvido na ANA a partir da ideia da ottocodificação, que trouxe a lógica para virar 32 
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Ottobacias, mas foi utilizada em outra escala. Jorge explicou que a da ANA também possui escala de 33 

até 1:25.000, porém a grande dificuldade está em transferir as informações da base do balanço 34 

hídrico para esta base de escala maior. David Miller também relatou sobre o trabalho realizado pelo 35 

Flávio e sugeriu que em termos de escala acredita ser melhor trabalhar com 1:25.000. Jorge explicou 36 

que quando é realizada uma proposta de mapeamento sistemático, o IBGE não começa com uma 37 

escala grande. Disse que acredita ser melhor trabalhar com uma escala de 1:250.000, argumentando 38 

que esta escala possibilita ter uma análise mais regional, embora não seja uma escala tão adequada, 39 

vai poder vincular de maneira mais rápida o trabalho do balanço hídrico realizado pela PROFIL. Foi 40 

sugerido que o Jorge analise essas informações e verifique a viabilidade da utilização. Jorge informou 41 

que essas camadas citadas já estão no SIGA Piabanha praticamente prontas para fazer uso das 42 

informações e trabalhar no enquadramento. José Paulo disse que a cartografia local é fundamental. 43 

Julieta Paiva (Werner) disse que concorda com ideia proposta pelo Jorge, porém que exista a 44 

possibilidade de, se necessário, utilizar outras escalas mais detalhadas em determinados trechos, pois 45 

serão verificadas as demandas de acordo com momento da realização. Nelson comentou sobre a ideia 46 

do modelo digital com a utilização de drones, que poderiam ser utilizadas as informações coletadas. 47 

Jorge explicou que a ideia principal da proposta seria organizar a estrutura de informações e que, a 48 

partir disso, caso necessite de mais precisão para determinados trechos é feito o detalhamento, 49 

explicando que após a definição da estrutura de microbacias, será definido o projeto piloto e que 50 

posteriormente podem atuar em uma determinada microbacia, identificando as informações que 51 

forem correspondentes e tudo que é de interesse para o enquadramento. Erika Cortines e os demais 52 

participantes compreenderam e concordaram com a ideia central apresentada. Foi definido que será 53 

elaborado relatório consolidando o que foi apresentado e discutido referente à divisão por Ottobacias 54 

da RHIV e encaminhar para os membros. 3. Discussão sobre definições para diagnóstico de 55 

enquadramento de trecho de rio do alto curso do Piabanha. Jorge apresentou o item dizendo que é 56 

uma etapa para definir as variáveis. Relatou que realizou três (3) levantamentos, sendo um referente à 57 

situação atual do rio (trecho otto), com o método replicado para os demais trechos, apresentando os 58 

dados levantados. Explicou que para o enquadramento é necessário expressar o que se pretende para 59 

o rio, dizendo que foi o item que demonstrou mais dificuldades, pois faltaram ideias para identificar 60 

quais variáveis podem ser utilizadas, solicitando sugestões. Outro ponto seria relacionar com o uso 61 

pretendido, ou seja, o plano Diretores Municipais e/ou Lei de Uso e Ocupação do Solo do município. 62 

Rafaela Facchetti (Transportes Única) disse que o Comitê pretende realizar dois enquadramentos, um 63 

referente nas Unidades de Conservação de Proteção Integral e outro no alto curso do Piabanha, 64 
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relatando que neste último são praticamente todos urbanos. Falou que, para as UCs, os trechos estão 65 

definidos, faltando apenas o monitoramento para finalizar. José Paulo falou sobre uma variável que é 66 

o envolvimento da população, coletando os dados através de um cadastro, utilizando CNARH e 67 

somando com dados da prefeitura para adicionar ao mapa quais sãos usos pretendidos e existentes. 68 

Erika Cortines e Jorge falaram resumidamente sobre a ideia principal do item que está sendo 69 

discutido. Elena Welper (AMAC) voltou ao assunto referente ao envolvimento da população e deu sua 70 

colaboração dizendo que é importante a coleta de informações sobre o antes e depois dos rios. David 71 

Miller disse que uma fonte importante é o Plano de Manejo da APA Petrópolis. Rafaela disse que será 72 

fundamental para o enquadramento o apoio do Ministério Público e da Câmara Municipal de 73 

Petrópolis. David Costa (IFF) disse que gostou bastante da proposta apresentada pelo especialista 74 

Jorge Bohrer. Falou sobre o seu projeto e suas propostas relacionadas ao enquadramento, fazendo 75 

uma construção e parametrização do Piabanha na SWOT, focando nas áreas do enquadramento, 76 

realizando uma organização dos dados e refinando os dados existentes. Se colocou a disposição para 77 

colaborar com o que for necessário. 4. Análise de Manual Operativo do Plano de Bacia do Piabanha e 78 

andamento das atividades. Raissa Guedes (AGEVAP) apresentou o MOP das ações especificas do CBH 79 

Piabanha, dizendo que as ações do MOP possuem uma ficha com praticamente todas as informações 80 

que constam no programa de ações, a diferença é o nível de detalhamento dentro de cada ação. Disse 81 

que ajustou as informações na planilha para um melhor entendimento, explicando quais são as ações 82 

e atividades definidas para o Piabanha. Demonstrou que o acompanhamento das implementações do 83 

plano está sendo através de indicadores. Victor Montes (AGEVAP/UD2) explicou que o planejamento 84 

de execução das ações contempla as ações do Plano de Bacia, do MOP, assim como as atividades 85 

aprovadas pelo Comitê Piabanha que serão realizadas ao longo do ano e posteriormente explicou o 86 

que consta na planilha de planejamento. Raissa disse que facilitou a integração entre os comitês, 87 

afirmando que é fundamental ter o acompanhamento da tabela para auxiliar no andamento das 88 

atividades. Erika disse que é necessária uma reestruturação da AGEVAP para atender a todos os 89 

comitês, devido aos atrasos. Disse que devem traçar metas para serem cumpridas dentro do ano 90 

proposto e que podem realizar também determinadas atividades em paralelo. Erika falou brevemente 91 

sobre as ações que foram executadas no plano. Raissa disse que a ideia é estruturar uma tabela com 92 

as ações que são previstas no plano, no MOP e inserindo também as ações mais específicas do 93 

Piabanha. 5. Organização de reunião do G4 no âmbito do CT de Implementação do Plano Integrado de 94 

Recursos Hídricos do Paraíba do Sul. Foi sugerida a realização de reunião em conjunto com os outros 95 
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três Comitês Fluminenses de Bacias Afluentes do Paraíba do Sul sobre a implementação do Plano 96 

Integrado de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul.  97 

Encaminhamentos: 1. Elaborar relatório consolidando o que foi apresentado e discutido referente à 98 

divisão por Ottobacias da RHIV e encaminhar para os membros. 2. Encaminhar planilha com o 99 

Planejamento de Execução 2022 atualizada para os membros.  100 

Reunião encerrada às XXh e XX min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 101 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 102 

Petrópolis, 02 de setembro de 2022.  103 

Ata aprovada na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 104 

28 de outubro de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 105 

                                                                        106 
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Lista de presença: (Werner Tecidos) Julieta Paiva, (UFRRJ/ITR) Erika Cortines e (Transportes Única 110 

Petrópolis Ltda.) Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins, (OMA-111 

BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, (COPPE-UFRJ) José Paulo Azevedo, (Pref. de Teresópolis) 112 

Marcelo Rodrigues e (AMAC – Associação de Moradores e Amigos de Corrêas) Elena Monteiro Welper 113 

Convidados: (UFRRJ/ITR) Amanda Lima, Ester Assunção, Gustavo Moreira Silva, Henrique Vieira de 114 

Castro, Hudson Lopes, Isabella Oliveira, Manuela Cantuaria, Lailina Mauro, Carlina Brum, Matheus 115 

Tosta, Victor Moreira da Costa, Sarah Carvalho, (PARNASO) David Miller, (IF) David Costa, (AGEVAP) 116 

Raissa Bahia Guedes, (AGEVAP/UD2) Victor Machado Montes, (AGEVAP/UD2) Deborah Monteiro da 117 

Gama, (AGEVAP/UD2) Jorge Bohrer Marques e (AGEVAP/UD2) Gabrielle Silveira dos Reis .  118 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original assinada                                                  


