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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2022, às 9:30h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 6 membros da Câmara Técnica, 5 membros do 3 

Comitê Piabanha e 4 convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início 4 

às 9h e 30 minutos conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus Stephan 5 

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  Pauta: 1. Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara 6 

Técnica Mananciais do Comitê Piabanha conjunta com a 20° Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho 7 

Plano de bacia e Enquadramento. Adiada para a próxima reunião 2. Andamento do Programa 8 

Mananciais na microbacia do rio Vieira. Flávio Monteiro (Ceivap) iniciou a reunião explicando que foi 9 

realizada a visita de campo inicial no dia 08 de fevereiro. A atividade teve participação de alguns 10 

representantes de instituições parceiras e de lideranças locais, que percorreram a microbacia para 11 

reconhecimento de algumas áreas focais. Flávio destacou essa atividade na microbacia do Rio Vieira 12 

obteve muito sucesso em relação aos demais. Reforçou a importância da participação dos parceiros, 13 

como o Comitê Piabanha, CEIVAP, Empresa Água e Solo, EMATER, Prefeitura de Teresópolis e lideranças 14 

locais. Em seguida, apresentou imagens da visita de campo. Ressaltou também que, na parte da tarde, 15 

houve a participação de diversos proprietários, além de representantes do INEA (Instituto Estadual do 16 

Ambiente). Informou que o Fernando (Água e Solo) também já havia programado sua visita ao campo 17 

para início do diagnóstico e mostrou algumas fotos da microbacia, destacando alguns pontos críticos a 18 

serem trabalhados. Em relação às parcerias, informou que existiam algumas formalizações a serem 19 

feitas, como, por exemplo, a parceria com a EMATER que, a princípio seria via Comitê Piabanha. No 20 

entanto, foi decidido que seria melhor a Agevap celebrar um acordo único com a EMATER, de forma a 21 

englobar todos os Comitês de Bacia a serem trabalhados no Programa Mananciais. Destacou que esse 22 

Acordo está sendo tramitado em vias de assinatura. Segundo ele, outro acordo necessário seria 23 

referente à parceria com a prefeitura de Teresópolis. Informou que foi encaminhada à Prefeitura uma 24 

minuta para análise da procuradoria. Luísa Cardoso complementou dizendo que já havia sido feito o 25 

preenchimento da minuta com os dados da representante do Comitê, Erika Cortines, e disponibilizou 26 

para os membros. Flávio afirmou que o Fernando irá para campo no dia 08 de março, a fim de visitar o 27 

maior número de propriedades possíveis, dando andamento ao diagnóstico, com a pretensão de 28 

concluí-lo em abril. Rafaela Facchetti questionou se o Fernando estava ciente da necessidade de 29 

identificação nesses locais de pontos para monitoramento da qualidade da água do Rio Vieira. Flávio, 30 

em resposta, disse que sim, pois está prevista na elaboração do PRISMA a identificação dos pontos em 31 

que será realizado o monitoramento qualitativo e quantitativo da água. Rafaela Facchetti disse que, no 32 
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dia da visita, havia sido informado que não estava previsto no Programa não a realização do 33 

monitoramento antes de começar as intervenções na microbacia e, então, sugeriu que localizassem 34 

pontos em que seria possível fazer o “monitoramento zero”, antes de iniciar as intervenções, sendo o 35 

Comitê responsável por essas análises. Flávio retificou o que foi dito no dia da visita, explicando que, 36 

dentre as intervenções, uma delas é o monitoramento e este “projeto tipo” monitoramento é priorizado 37 

na licitação antes de iniciar qualquer atividade, pois terá uma empresa que irá trabalhar nesse projeto 38 

durante 3 (três) anos, caracterizando o ano 1 (um), que será o início das intervenções. Rafaela Facchetti 39 

expôs que, na realidade, a intenção era apenas coletar amostras antes de começar a intervenção, pois 40 

queria indicações dos pontos mais relevantes. Flávio ressaltou que o projeto de monitoramento traz 41 

quais são os pontos a serem monitorados. Desta forma, quando a empresa Água e Solo tiver esta 42 

definição, irá repassá-la ao Comitê, para que deem início às coletas e análises. Raimundo informou, 43 

quanto à minuta de Acordo com a Prefeitura de Teresópolis, que o processo já estava em andamento 44 

na Prefeitura para formalização e conclusão. Erika Cortines citou a importância do monitoramento de 45 

agrotóxicos nas águas, relatando que, no caso da microbacia de Vieira, esse é um dos principais 46 

problemas para a comunidade, sinalizando a importância desse monitoramento para a saúde da 47 

população, para que não haja nenhum dano a médio a longo prazo. Flávio disse que essa é uma 48 

demanda que pode ser incluída, explicando que, nesse caso, os custos aumentariam. Destacou que  sua 49 

intenção era, para uma próxima reunião da CT, que eles pudessem trazer mais informações sobre o 50 

andamento do diagnóstico, com a apresentação de mapas, de forma que o Comitê pudesse incluir as 51 

demandas prioritárias que fossem surgindo. Erika Cortines explicou que o motivo de sua inquietação 52 

era que já havia visto estudos mostrando que essa região continha 4 (quatro) vezes mais concentração 53 

de agrotóxico que o permitido, dizendo ser necessário essa identificação, a fim de conscientizar a 54 

população. David Miller falou sobre alguns pontos de monitoramento e como sugestão disse que seria 55 

interessante usar alguns pontos como referência durante o projeto. Relatou que perto da foz do Rio 56 

Vieira existe um ponto de monitoramento de água subterrânea e que seria importante a verificação 57 

desses dados, o que daria um parâmetro dos efeitos de agrotóxicos nas águas subterrâneas. Opinou 58 

também a respeito da fala de Erika Cortines sobre os agrotóxicos, informando que produtores da 59 

microbacia de Vieira que recebem essa água indicaram a necessidade do monitoramento desses 60 

agrotóxicos e deram uma sugestão de fazer um levantamento sobre os principais cultivos na região e, 61 

com isso, determinar quais agrotóxicos são utilizados. Margareth Costa deixou uma contribuição em 62 

relação ao comentário da Erika Cortines sobre o uso e monitoramento de agrotóxicos, dizendo que a 63 

Defesa Agropecuária em Friburgo cobre os municipios de Friburgo e Teresópolis. Disse que atualmente 64 
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a Defesa está com um programa interessante, em que consegue verificar quando cada agricultor 65 

compra um agrotóxico e que, na área de defesa sanitária vegetal, também é feito um monitoramento 66 

de agrotóxico. Uma vez que o agricultor compra uma quantidade maior, surge um alerta naquela região 67 

para a avaliação de um fiscal. Por fim, deixou registrado que esse trabalho pode ser muito benéfico para 68 

o projeto. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) fez sua contribuição dizendo que, na sua perspectiva, 69 

o monitoramento e avaliação não seria o principal, justificando que não deveriam focar somente na 70 

qualidade e quantidade da água, mas sim no conjunto que engloba os atores da localidade que 71 

contribuem ou não para melhoria da água. Disse também que seria importante trazer a FESO (Fundação 72 

Educacional Serra dos Órgãos) o quanto antes, pois ela terá um papel significativo por meio do projeto 73 

“Proteger Teresópolis”. Rafaela Facchetti disse que outro ponto importante para o PRISMA seria a 74 

reativação dos laboratórios do INEA do Rio de Janeiro. Informou que o INEA está com uma proposta de 75 

monitoramento para os 9 (nove) comitês e que o laboratório iria monitorar uma série de contaminantes, 76 

apontando que talvez também poderiam expandir essa proposta para abranger o PRISMA. Além disso, 77 

disse acreditar que seria um momento oportuno para cobrar do INEA uma parceria referente ao 78 

cadastramento rural. Flávio comentou que, sobre a parceria com o laboratório do INEA, seria 79 

interessante os comitês apresentarem as demandas das microbacias que estão sendo priorizadas. Com 80 

relação ao cadastro, disse que olham as propriedades que possuem cadastro e focam os seus esforços, 81 

e que, ao fazer esse trabalho, fica nítido que há demanda de cadastramento na microbacia. Erika 82 

Cortines perguntou ao Flávio se no levantamento feito nas propriedades constam informações sobre o 83 

cadastro dos recursos hídricos, para saber quem está ou não regularizado. Flávio explicou que a 84 

sequência era feita da seguinte forma: eles perguntam se o agricultor possui cadastro, qual água é 85 

utilizada para abastecimento da propriedade, qual método de captação da água e deixou claro que há 86 

algumas limitações, pois são diversas demandas. David Miller sugeriu que poderiam ser incluídos no 87 

relatório do PRISMA as possíveis demandas, sendo importante documentar quais são esses serviços 88 

para que no futuro medidas possam ser tomadas. Rafaela Facchetti relembrou que o PSF (Programa 89 

Saúde da Família) continha um cadastro com algumas informações relevantes da região sobre os tipos 90 

de moradia, visto que seria interessante fazer a inclusão do que não têm para complementar. Flávio 91 

precisou se ausentar, mas deixou registrado que no site do CEIVAP está disponível o PRISMA já 92 

elaborado da microbacia de Barracão dos Mendes, para que pudessem ter uma ideia de como o PRISMA 93 

funciona. Luísa Cardoso agradeceu sua presença e passou para o próximo item. 3. Continuidade do 94 

monitoramento hidrológico e de qualidade da água na RH-IV (nova contratação); Relatou que no 95 

planejamento do Comitê, segundo o plano de bacia e a priorização feita pelo diretório, haverá uma 96 
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continuidade do programa de monitoramento de Rios. Luísa relembrou que houve uma discussão em 97 

conjunto entre GT Plano e CT Mananciais, onde foi acordado que o monitoramento terá um período de 98 

5 (cinco) anos. Disse que estão trabalhando no termo de referência, que já está em fase final e irá iniciar 99 

a parte de orçamentos.  Demostrou em mapa os pontos fixos e pontos móveis aprovados pelo Comitê. 100 

Nathalia Borges (Estagiária/UD2) falou brevemente sobre esses pontos apresentados no mapa. 4. 101 

Informes. l. a) Edital para contratação de Especialista em Recursos Hídricos – Luísa informou que este 102 

profissional irá atuar principalmente nas linhas de enquadramento e monitoramento.  O processo de 103 

seleção encontra-se em andamento e, a princípio, está previsto o início das atividades do profissional 104 

no mês de maio de 2022. b) Expedição Nascentes do Paraíba. Erika Cortines explicou brevemente sobre 105 

como foi organizada a expedição, relatando toda sua programação e suas respectivas datas. Frisou que 106 

o intuito da expedição é mobilizar atores para que possam ser ampliados os projetos de recuperação 107 

das nascentes. Luís Eduardo (ADEFIMPA – Assoc. Def. Prom. Pessoa c/ Deficiência) disse que após 108 

mudanças recentes na lei que alterou o Código Florestal existem algumas polêmicas, pois o STJ havia 109 

dado uma definição de que Estados não teriam competência para demarcar menos que o código 110 

florestal exige, o que significaria que o INEA não poderia demarcar. Rafaela Facchetti disse que o comitê 111 

já havia avançado sobre este assunto, que já estão com TDR em andamento para fazer a delimitação de 112 

faixa marginal. Erika Cortines reforçou a importância do TDR, a fim de ajudar os municípios a delimitar 113 

pelo menos os rios principais para que não houvesse perdas nas faixas marginais. Raimundo destacou 114 

que ocorrerá uma reunião e que este ponto poderia ser pautado para discussão, afirmando que não 115 

concorda com alguns posicionamentos feitos e que acredita que devem buscar um consenso, que é 116 

necessário respeitar as diferenças, pois existem instituições legitimamente constituídas que fazem 117 

parte, que possuem pensamentos distintos. Luís Eduardo, em resposta, disse que quem irá legislar é a 118 

Câmara dos Vereadores e que não devem mencionar mais o Estado ou INEA, pois não os compete mais. 119 

Erika Cortines explicou que não apresenta o INEA como responsável, mas apenas cita o mesmo como 120 

base para as operações. Raimundo Lopes disse que seria de grande valia ter outra reunião para discutir 121 

sobre esse tema, pois será de suma importância a contribuição de todos para melhor gestão da bacia 122 

hidrográfica. Markus encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 123 

Encaminhamentos: 1. Solicitar à CEDAE (Gerência Serrana) os resultados de análises da água no ponto 124 

de captação para abastecimento público em Teresópolis (Rio Preto). 2. Inserir na pauta da próxima 125 

reunião ordinária da CT Mananciais a aprovação da Ata da 6ª reunião. 3. Inserir na pauta da próxima 126 

reunião ordinária da CT Mananciais a discussão sobre a demarcação de FMPs, considerando a alteração 127 

no Código Florestal a partir da Lei nº 14.285/2021.  128 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  

 

Reunião encerrada às 11 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 129 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 130 

  Petrópolis (RJ), 24 de fevereiro de 2022. 131 

Ata aprovada na 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 02 de junho de 132 

2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  133 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz, 138 

(CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (EMATER) Margareth Ferreira Costa, 139 

(CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima e (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes. Membros do 140 

Comitê Piabanha: (Transp. Única) Rafaela Facchetti, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (ACERDAT-141 

RJ) Yurhii Steinmetz, (Assoc.  Amigos PARNASO) David Miller e (Adefimpa) Luiz Eduardo Amorim Ramos. 142 

Convidados: Flavio Monteiro (AGEVAP) -ITR), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Gabrielle Silveira 143 

dos Reis (AGEVAP/UD2), Nathalia Borges (AGEVAP/UD2).  144 


