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ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 

RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), 2 

realizada no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2022, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de (12) membros do Comitê Piabanha e  (8) convidados 4 

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

Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta: 1. Aprovação da ata da 88ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado; Ata 6 

aprovada. 2. Aprovação do calendário de reuniões do Diretório Colegiado para 2023.Calendário 7 

aprovado. 3. Aprovação dos documentos do Sindicato Rural de Teresópolis, como membros do Plenário. 8 

Victor Montes (AGEVAP/UD2) falou que a documentação foi entregue pelo Sindicato Rural de 9 

Teresópolis corretamente e que caso seja aprovada, será submetida ao Plenário para aprovação e posse.  10 

4. Novo Plano de Atividades de Comunicação do Comitê Piabanha - 2023-2024. Victor comentou que os 11 

textos do Plano de Atividades de Comunicação foram reformulados e atualizados. Monique Soares 12 

(AGEVAP) acrescentou que esse novo plano é mais voltado para atividades pontuais e está atualizado 13 

para 2023 e 2024. Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis) comentou que seria ideal trabalhar 14 

com as redes sociais mais ativas mostrando novos lugares, entrevistando pessoas e apresentando as 15 

ações do Comitê Piabanha. David Miller (ATT - Associação Agroecológica de Teresópolis – AAT) também 16 

complementou que acredita que o público gostaria de ver como o Comitê Piabanha pode influenciar 17 

positivamente na vida delas. Julieta de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) também acrescentou que 18 

o necessário para as redes sociais seria divulgar as ações do Comitê e promover um diálogo maior com 19 

os seus seguidores. Monique finalizou dizendo que gostaria que os membros do Comitê Piabanha 20 

compartilhem os eventos que eles acham interessantes de serem divulgados e que as redes socias estão 21 

em processo de crescimento. Victor também comentou sobre a contratação de uma empresa para 22 

realizar imagens ao longo da calha do rio Piabanha, com uso de drone em alguns trechos para execução 23 

com mais precisão. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) respondeu que pode ser pensado em gravar um trecho 24 

do primeiro distrito inicialmente e depois ver outras possibilidades, com pontos mais detalhados. 5. 25 

Unificação dos Seminários e Eventos de Pesquisas do Comitê Piabanha. Erika explicou que esse tópico é 26 

para discutir sobre a possibilidade dos próximos seminários de saneamento serem feitos junto com os 27 

eventos de pesquisa ou separados. Foi escolhido pensar em uma logo para cada assunto para poder 28 

identificar cada. 6. Criação de logo para cada Programa do Plano de Bacias para veicular na divulgação 29 

das ações. Erika comentou que pensou em criar uma logo para cada Programa do Plano de bacias do 30 

Comitê, que pudesse ser atrelada à publicações das ações referentes à este programa, como se fosse 31 

uma logo indicando de qual recurso saiu aquela ação. Monique comentou que vai deixar esse tópico 32 
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como prioridade e pediu sugestões sobre quais ações os membros do Comitê gostariam que tivesse 33 

uma logo. Ficou decidido que esse ponto seria desenvolvido em uma próxima reunião. 7. Apresentação 34 

sobre a Construção de Praça no Parque Montanhas de Teresópolis (Flávia Braga). Erika iniciou o assunto 35 

comentando que esse tópico é um trabalho que a Flávia Braga (UFF) já vem desenvolvendo junto com 36 

a comunidade e que é um projeto muito interessante, que Comitê poderia pensar em bancar a execução 37 

do projeto. Flávia complementou que é um projeto que foi demandado a partir de 2011, com a 38 

catástrofe que ocorreu em Teresópolis naquele ano. A UFRJ criou um projeto de extensão universitária 39 

sobre quais trabalhos poderiam ser resolvidos nessa situação. Teve recursos viabilizados pelo MEC junto 40 

a UFRJ para atender principalmente a região Serrana, abordava o desenvolvimento urbano e proteção 41 

da natureza, sobre a área temática do meio ambiente. Teve como nome: "Mapeamento de Risco e 42 

Ordenamento da Paisagem na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Buscava subsidiar o 43 

desenvolvimento de proposições e diretrizes de ordenamento da paisagem articulada junto com a 44 

população, de planos participativos, viabilizar construção junto ao plano diretor, de ações que tivessem 45 

desdobramentos físicos e não apenas planejamento. As primeiras 3 fases de trabalho já foram 46 

concluídas e o foco agora é a fase 4, que tem como o objetivo a validação da proposta (11 anos) 47 

execução, o pré executivo que seria o levantamento topográfico e aprovação PMT e o executivo que é 48 

o projeto de "recomposição" ambiental, projeto de urbanização e projeto de paisagismo. Julieta 49 

respondeu que gostou muito da proposta e que acredita que será uma excelente parceria com o Comitê 50 

Piabanha. Erika concordou e respondeu que o ideal seria ver com outras instâncias como eles podem 51 

começar a apoiar. David também comentou que adoraria ver esse projeto ser materializado. Flávia 52 

acrescentou que a participação do Comitê Piabanha poderia ser em forma de abrir um edital ou ser o 53 

parceiro dele. Foi decidido levar esse assunto para a Plenária para visibilizar o projeto. 8. Apresentação 54 

de proposta de ações de cercamento, recuperação, preservação e conservação de áreas prioritárias na 55 

RH-IV, conforme encaminhamento da CT Mananciais. Erika falou que é necessário viabilizar a elaboração 56 

de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos 57 

hídricos. Jorge complementou que um dos critérios seria utilizar a base do INEA acerca das Áreas de 58 

Interesse em Preservação de Mananciais (AIPIMs) como definição de áreas destinadas à recuperação 59 

ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos. Identificar áreas de AIPMs em cada município, 60 

e também, para as unidades gestoras de UCs de Proteção Integral da RH-IV para enviar cartas de 61 

manifestações de interesse em adesão ao projeto de cercamento e/ou reflorestamento do CBH 62 

Piabanha e localizar TdRs cujo temas se relacionam com esta demanda para embasar o TdR. Jorge 63 

comentou que foi aprovada em uma reunião com a Câmara Técnica Mananciais os critérios como 64 
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proposta de aplicação em Projetos de cercamento e/ou reflorestamento em áreas estratégicas (AIPMs), 65 

tendo como definição de critérios para escolha: Áreas públicas, Unidades de Conservação de Proteção 66 

Integral, Corredores ecológicos, Áreas de cabeceiras, Proximidade de Fragmentos, Cadastro PRA (INEA 67 

- áreas privadas), Áreas estratégicas do CBH Piabanha (Quilombo, Vieira, outros). 9. Discussão sobre 68 

junção da CT Instrumentos de Gestão e GT Plano de Bacia e Enquadramento. José Paulo iniciou a pauta 69 

dizendo que é fundamental que o GT Plano esteja presente, fazendo levantamento sobre os assuntos 70 

discutidos sobre o Plano, para ver o avanço das várias ações planejadas pelo Comitê para se manter 71 

atualizado. Julieta também comentou sobre a otimização do trabalho dos membros, pois uma CT possui 72 

12 representantes e o GT possui 5 representantes, que muitas vezes acabam sendo as mesmas pessoas 73 

e que o Grupo de Trabalho, por definição no regimento interno deve ser temporário. David Miller (ATT 74 

- Associação Agroecológica de Teresópolis – AAT) também falou sobre a sugestão de unificar o Grupo 75 

de Trabalho na Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, mantendo os membros atuais na CT, assim 76 

como a divisão da Coordenação, entre Coordenador e Subcoordenador, ou uma gestão conjunta, 77 

excepcionalmente com dois Coordenadores. 10. Discussão sobre réguas linimétricas, conforme 78 

encaminhamento do GT PBE; José Paulo (COPPE/UFRJ) introduziu a pauta dizendo que em relação as 79 

réguas elas são básicas em termo de gerar informação sobre o nível durante o monitoramento, porque 80 

ao fazer o monitoramento de vazão no mesmo dia e horário do monitoramento das réguas que possuem 81 

observador, como por exemplo usar um drone, é possível medir ao mesmo tempo e criar uma curva 82 

chave para medir a régua e ter uma estimativa da vazão de forma mais rápida e fácil. Sugeriu também 83 

contatar a CPRM para uma possível contratação, seria um investimento do Comitê para valorizar o 84 

monitoramento. Julieta comentou que, o valor das réguas são acessíveis, mas teria que analisar quais 85 

seriam os melhores pontos e como fixar, lembrando das enchentes existentes em Petrópolis que podem 86 

remover as réguas. Acrescentou também uma dúvida sobre quem poderia ser responsável sobre o 87 

monitoramento das réguas e que o ideal seria medir por fotos. José Paulo respondeu que os voluntários 88 

do Parnaso atuam com bastante eficiência e também pode ser feito um contato com as universidades 89 

para oferecer esse serviço como uma atividade de extensão, mas que recomenda primeiramente a 90 

CPRM que possui experiência. Victor Montes (AGEVAP/UD2) questionou também sobre qual poderia 91 

ser a periodicidade para fazer o monitoramento das réguas. José Paulo respondeu que o ideal seria duas 92 

vezes ao dia caso consiga um voluntário da universidade que esteja no trabalho de extensão de curso. 93 

11. Apoio financeiro - Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul. Erika comentou que esse item 94 

está sendo organizado pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, de forma presencial e que ele 95 

está pedindo apoio financeiro para outros comitês para ter bons patrocinadores. Erika acredita que seria 96 
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importante para o Comitê Piabanha fazer parte da colaboração. Monique complementou que será um 97 

evento grande e que terá um público maior que o ENCOB. Vai acontecer em abril de 2023 em Campos 98 

dos Goytacazes. Julieta acredita que será interessante o Comitê contribuir com o Simpósio. Todos 99 

concordaram em dar um apoio financeiro de R$5 mil reais. 12. Informes: a) Informe sobre o ACT com a 100 

Prefeitura de Petrópolis – Vale das Videiras; (Prefeitura recusou. MP convocou reunião no dia 08/12 – 101 

16h). Victor explicou que no momento a ação está inviabilizada e que para alinhar e finalizar a questão 102 

será feita uma reunião entre o Comitê Piabanha, COMDEP e Prefeitura de Petrópolis. b) Andamento da 103 

contratação dos Projetos de SES (Areal, São José V. R. Preto, Sapucaia e Três Rios). (em fase de 104 

julgamento de recurso da licitação). Victor comentou que a fase continua em julgamento. c) Andamento 105 

do Edital PROPESQUISA Piabanha; (aprovado / a ser publicado na próxima semana). Deborah 106 

(AGEVAP/UD2) comentou que estão sendo feitas reuniões semanais para tratar do PROPESQUISA. O 107 

primeiro edital foi selecionado três temas. O primeiro já se encontra no departamento jurídico da 108 

AGEVAP e em breve será publicado. d) Andamento do PRISMA e Mobilização Bacia do Rio Vieira. Jorge 109 

(AGEVAP/UD2) comentou que a proposta de mobilização já está sendo trabalhada e alinhada com as 110 

melhores questão para dar andamento a contratação para fomentar novas adesões do PRISMA. Victor 111 

também comentou que já foram feitos folders informativos para serem distribuídos para a população. 112 

e) Processo de contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV; (comprovantes de exequibilidade 113 

aceitos / convocação da empresa para assinatura de contrato). Deborah comentou que três empresas 114 

já haviam sido habilitadas para essa fase de preço e o menor valor apresentado estava 60% abaixo do 115 

valor global de referência do edital. O próximo passo é efetivar a contratação. f) Andamento da 116 

elaboração do novo site do Comitê Piabanha (em fase desenvolvimento / solicitei reunião com a equipe 117 

para verificação da primeira versão na semana do dia 28/11 a 02/12). Victor falou que o layout já está 118 

aprovado e que a programação segue em andamento. Também foi agendado mais uma reunião para 119 

rever possíveis ajustes necessários. g) Andamento da ação de análise das captações no Quilombo Boa 120 

Esperança. (Laudos e relatórios entregues, em fase de correções).  Jorge comentou que a empresa 121 

encaminhou os laudos e relatório final e foi devolvido algumas considerações para eles incluírem todos 122 

os parâmetros no relatório.   123 

 Encaminhamentos: 1) Agendar reunião com Mariana (CPRM) , Diretório e José Paulo, para discussão 124 

sobre a necessidade / viabilidade de instalação de réguas linimétricas em pontos de monitoramento na 125 

RH-IV e verificar, dentre outras questões, o objetivo, a periodicidade, parcerias para aferição das 126 

medidas, etc. 2) Verificar se a CTIG pode representar o Comitê Piabanha no GT Plano Integrado do 127 

CEIVAP e agendar reuniões sempre conjuntas para entre CTIG e GT Plano de Bacias e Enquadramento, 128 
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visando uma possível fusão das instâncias.3) Foi aprovado o calendário de reuniões do Diretório para o 129 

ano de 2023: 90ª - 27 de janeiro; 91ª - 31 de março; 92ª - 26 de maio; 93ª - 28 de julho; 94ª - 29 de 130 

setembro; 95ª - 24 de novembro. 4) Foi aprovado o Sindicato Rural de Teresópolis, devendo incluir como 131 

pauta da reunião Plenária. 5) Foi aprovado o Plano de Atividade de Comunicação 2023/2024, com as 132 

inclusões realizadas durante a reunião, devendo ser enviado para aprovação do Plenário. 6) O Diretório 133 

Colegiado resolveu não dar continuidade à proposta de contratação de modelo digital do Piabanha, 134 

tendo em vista que a contratação de empresa para realização de vídeos, prevista no Plano de Atividades 135 

de Comunicação poderá contemplar as filmagens de trechos de rios. 7) Solicitar à área de comunicação 136 

propostas de logos para cada Programa do Plano de Bacias para veicular na divulgação das ações; 8) 137 

Verificar os recursos disponíveis e a viabilidade de aporte como contrapartida para a proposta de Parque 138 

Multifuncional para o Córrego do Arrieiro, Santa Rita – Teresópolis. A ação fará parte da demanda de 139 

cercamento, recuperação, preservação e conservação de áreas prioritárias na RH-IV. 9) Foi aprovada a 140 

ação de cercamento, recuperação, preservação e conservação de áreas prioritárias na RH-IV, devendo 141 

ser enviadas cartas aos municípios para manifestação de interesse e indicação de áreas. 10) Foi 142 

aprovada a unificação do Seminário de Saneamento com o Encontro de Pesquisadores do Piabanha para 143 

os próximos anos. 11) Encaminhar carta ao CBH Baixo P. Sul comunicando a aprovação de apoio 144 

financeiro no valor de R$ 5.000,00 para o Simpósio. 145 

Reunião encerrada às 13 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 146 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 147 

Petrópolis, 25 de novembro de 2022. 148 

 149 

Ata aprovada na XXª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia XX de XXXX de 2022, via 150 

plataforma de videoconferência Google Meet. 151 

Original assinada 152 

Erika Cortines 153 

Presidente do Comitê Piabanha. 154 

Original assinada 155 

Julieta Laudelina de Paiva 156 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 157 

 158 
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Lista de presença: Membros do Diretório Colegiado: UFRRJ/ITR (Erika Cortines), Werner Fábrica de 159 

Tecidos S.A. (Julieta Laudelina de Paiva), Prefeitura de Paty de Alferes (André Dantas), Prefeitura de 160 

Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Transportes Única Petrópolis (Rafaela dos Santos Facchetti 161 

V. Assumpção), IAB-RJ - Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (Claudia 162 

Karina Wilbert), COPPE/UFRJ. Convidados: (José Paulo Azevedo), ATT - Associação Agroecológica de 163 

Teresópolis – AAT (David Miller), AGEVAP (Monique Soares), AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), 164 

(Deborah Monteiro da Gama), (Jorge Bohrer Marques) e (Gabrielle Silveira dos Reis) e (UFF) Flávia Braga. 165 


