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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 02 (dois) de junho de 2022, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros da Câmara Técnica, três membros 3 

do Comitê Piabanha e dezenove convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a 4 

reunião teve início às 14h conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus 5 

Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  Pauta: 1. Aprovação das Atas das 5ª, 6ªe 6 

7ªReuniõesOrdináriasda Câmara Técnica Mananciais. As atas foram aprovadas pelos membros. Erika 7 

Cortines (UFRRJ-ITR) disse que irá encaminhar pequenas correções para serem realizadas. 2. 8 

Apresentação do PRISMA da microbacia do Rio Vieira. Flavio Monteiro (AGEVAP) explicou que a 9 

intenção é apresentar os resultados obtidos com o desenvolvimento do PRISMA e o documento já 10 

está disponível para acesso. Ele também ressaltou que o Programa Mananciais não acaba com o 11 

PRISMA, foi elaborado o projeto e se dará início as intervenções apontadas pelo mesmo. Lauro Bassi 12 

(Água e Solo) explicou que bacia do Rio Vieira se encontra dentro do município de Teresópolis, e 13 

também, que a microbacia já havia sido trabalhada no Programa Rio Rural. Segundo ele, para a 14 

elaboração do PRISMA existe uma metodologia desenvolvida no início junto a um boletim técnico 15 

sobre todos os processos suas respectivas fases. Na fase do PRISMA é desenvolvido um DRP 16 

(Diagnóstico Rural Participativo), a partir de visitas as propriedades fazendo um levantamento das que 17 

possuem interesse em participar, e a partir disso, chega-se as demandas para a elaboração do projeto 18 

licitado através da AGEVAP. Dessa forma, 79 propriedades foram visitadas, e dentre essas, 14 19 

propriedades aderiram ao programa. De acordo com ele, os proprietários não localizados são aqueles 20 

que possuem propriedades na microbacia, porém residem em outros locais e os empregados 21 

responsáveis pelo cuidado da propriedade não possuem poder de decisão sobre mudanças. Já as 22 

propriedades não visitadas são de dois tipos: aquelas pertencentes a um mesmo dono visitado dentro 23 

da microbacia ou aquelas onde a cobertura florestal predomina em todo o terreno. Ele destacou, que 24 

a agricultura na região é realizada de forma convencional e faz uso excessivo de agrotóxicos. Sendo 25 

assim, quando o agricultor utiliza o solo em direção a pendente, com as chuvas ocorre a erosão e 26 

assim o assoreamento dos rios. Ele ressaltou, que o Programa Mananciais possui três níveis de 27 

monitoramento: 1. Geral – com os avanços o programa, realizado a partir do Ciclo PDCA; 2. 28 

Implantação de cada atividade – Indicadores analisados pela empresa contratada para o 29 

gerenciamento; 3.  Intervenções com vistas a melhoria da qualidade da água – Indicadores baseados 30 

nas intervenções determinadas derivadas das atividades do PRISMA - esse monitoramento ocorrerá 31 

em 3 anos em 4 pontos. Quando há demanda para SAF (Sistema Agroflorestal) em sistemas de 32 
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agrossilviculturas pode acontecer em áreas fora ou dentro de APP demarcados conforme a legislação 33 

considerando a implementação de espécies vegetais. Cada proprietário assina um termo de 34 

compromisso com a AGEVAP, no qual consta o comprometimento em zelar pelas estruturas e/ou 35 

práticas implementadas e o termo inclui as orientações sobre o manejo dos sistemas e a manutenção 36 

das obras. A AGEVAP estabeleceu um cronograma de lançamento de editais para licitação das 37 

obras/intervenções nas microbacias, sendo alguns dos projetos-tipo licitados em grupos. Já a 38 

capacitação, é uma importante ação transversal dentro do programa devido a pouca aderência inicial, 39 

pois os recursos poderão ser destinados às experiências práticas daqueles que demonstraram 40 

interesse, contaminando os demais que não aderiram o programa no momento. Portanto, a 41 

capacitação pode ser um instrumento importante de motivação e sensibilização dos agricultores para 42 

a segunda fase do PRISMA, pois ainda há recursos. Ele ressaltou que não foram feitos mapas 43 

individuais de cada propriedade, pois são poucas intervenções. As intervenções em estradas 44 

geralmente são realizadas para corrigir problemas de drenagem e problemas de erosão que impactam 45 

diretamente na qualidade da água. As ações programadas demandaram cerca de 900 mil reais, 46 

mantendo ainda um saldo não comprometido. Flavio Monteiro complementou que após o diagnóstico 47 

foi possível chegar nas intervenções e no orçamento para contratação e execução. Segundo ele, de 48 

acordo com a execução novas demandas poderão surgir,  e assim, o saldo não comprometido ser 49 

aplicado ao longo desses três anos. Ele ressaltou também, a importância da antecipação da conversa 50 

com relação a contrapartida do Comitê Piabanha ao entender qual ação o mesmo pode executar, se 51 

beneficiando da estrutura já montada pela gerenciadora de obras que será contratada para realizar 52 

essas intervenções. Rafaela Facchetti (Transp. Única) perguntou se com o recurso disponível existe a 53 

possibilidade de realizar uma movimentação para ampliar o cadastro do CAR. Flavio Monteiro 54 

respondeu que na capacitação, uma das intervenções já orçadas, a coleta efetiva dessa demanda pode 55 

ocorrer, pois é necessário entender se ela realmente existe. Rafaela Facchetti perguntou se a 56 

capacitação abordaria diversos assuntos quem podem ajudar a melhorar a qualidade de vida da 57 

população. Flavio Monteiro respondeu que essa intervenção além de ter esse viés de oferecer 58 

conhecimento técnico, fornece também a possibilidade de realizar uma adesão mais duradoura ao 59 

programa. Logo, fornecendo um espaço para reunir a comunidade e tratar sobre algum assunto 60 

específico, abrirá um espaço para a retenção de conhecimento e adesão a novas intervenções. Rafaela 61 

Facchetti destacou que a implantação de fossa-filtro e sumidouro podem gerar contaminação, 62 

portanto, se faz necessária a capacitação para a manutenção desses equipamentos. Flavio Monteiro 63 

explicou que o proprietário recebe uma capacitação para utilizar o equipamento que será instalado 64 
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para sua manutenção. Lauro Bassi destacou que o sumidouro é o último estágio para o tratamento de 65 

efluentes e dentro da capacitação entrará um módulo que trata sobre a questão da poluição e 66 

contaminação da água por diversas formas. Flavio Monteiro disse que no processo do diagnóstico, a 67 

equipe encontrou dificuldade em encontrar os proprietários de fato o que pode levar a uma baixa 68 

adesão ao curso. Esse curso será oferecido prioritariamente a microbacia, entretanto, a capacitação 69 

poderá ser oferecida como um legado do programa. Rafaela Facchetti sugeriu que essa capacitação 70 

ocorra também nas escolas, para que os alunos repliquem aos seus pais os conteúdos ministrados, no 71 

intuito de atingir aqueles que não puderam participar da capacitação, e assim, possam adquirir um 72 

senso de cuidado com o meio ambiente. Ela ressaltou que a forma de intervenção não pode acontecer 73 

de maneira impositiva, mas é possível conscientizar as novas gerações com relação as ações que 74 

podem levar as melhores condições de vida. Sendo assim, utilizar ilustrações ou animações que 75 

demonstrem de fato o que ocorre, para uma alfabetização ecológica eficiente. Erika Cortines sugeriu 76 

para a capacitação o desenvolvimento de uma maquete interativa, para que depois o Comitê possa 77 

utilizar em seus projetos de educação ambiental. Ela perguntou, como está o interior das 78 

propriedades que decidiram pela adoção do SAF, e se o mesmo poderá ser contaminado 79 

indiretamente, e também, perguntou como ficaria os recursos caso não sejam utilizados ao longo dos 80 

três anos do ciclo. Flavio Monteiro respondeu que com relação aos recursos ainda não está definido e 81 

deverá será trabalho dentro do Programa Mananciais no CEIVAP, entretanto, acredita-se que os 82 

valores estabelecidos irão ser desembolsados ao longo dos três anos de acordo com as demandas. 83 

Segundo ele, existe um modelo de capacitação que está sendo utilizado está voltado para o tomador 84 

de decisão das terras e conta com cursos voltados para a demanda local, e também, pode ser 85 

complementado através do envolvimento do Comitê no desenvolvimento de ações. Referente ao 86 

SAF’s, são pequenas áreas que não geram um aporte efetivo de serviços ambientes, mas entende-se a 87 

necessidade de se ter uma unidade demonstrativa na bacia para disseminar aos demais. Lauro Bassi 88 

complementou que a os temas da capacitação estão diretamente ligados aos objetivos do PRISMA. 89 

Fernando Antunes (Água e Solo) explicou que o SAF manteve um arranjo simples, localizado próximo a 90 

uma área de topo de morro, com as espécies nativas e já houve uma conversa para uma possível 91 

adesão. Erika Cortines perguntou quais são os temais principais já estabelecidos para a capacitação. 92 

Lauro Bassi respondeu que são: 1. Propriedade Legal; 2. Sistemas de Produção; 3. Manejo de Pragas 93 

dentro do Sistema de Produção; 4. Manutenção das estradas rurais. Flavio Monteiro compartilhou o 94 

link para que todos possam ter acesso ao material referente ao PRISMA. David Miller (Assoc.  Amigos 95 

PARNASO) complementou que desde 2002, por uma decisão do poder público, a utilização de 96 
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sumidouros é ilegal no munícipio de Teresópolis. Portanto, o uso dessa tecnologia pode gerar 97 

problemas para desenvolvimento das ações propostas pelo programa, e sugeriu que seja solicitado a 98 

Câmara de Vereadores do munícipio uma cópia da legislação. Rafaela Facchetti ressaltou que seria 99 

importante realizar uma análise do solo, para identificar a melhor opção para a região. David Miller 100 

destacou que a capacitação pode ser um instrumento a ser trabalhado nas escolas, como uma 101 

maneira de divulgar o programa. Ele também destacou que alguns produtores possuem interesse em 102 

realizar o cadastro no CAR, porém, não possuem condições de arcar com os custos. Sendo assim, o 103 

auxílio do Comitê na realização dos cadastros pode ser uma das ações aplicadas com a contrapartida. 104 

Além disso, sugeriu que seja agendada uma outra reunião para discutir a contrapartida que será dada 105 

pelo Comitê. Erika Cortines perguntou se existe a possibilidade de ser elaborado um termo de 106 

referência mais amplo, incluindo as ações enxergadas como mais importantes para atender a bacia 107 

por completo. Flavio Monteiro respondeu que a ideia é ter um escopo básico desenvolvidos pela 108 

equipe da Água e Solo para a microbacia, o mesmo pode ser enriquecido desde que ocorra o 109 

atendimento ao que foi determinado. Claudia Karina (IAB-RJ) questionou se há uma projeção dos 110 

desembolsos dos recursos ao longo do tempo, já que as demandas podem ser alteradas no decorrer 111 

dos três anos. Flavio Monteiro explicou que a demanda que se tem hoje consome 900 mil reais e 112 

acredita-se que a partir das primeiras intervenções e através dos cursos de capacitação, novas 113 

demandas irão surgir e poderão ser inclusas em uma nova contratação. Segundo ele, não há risco de 114 

aguardar aporte financeiro, pois há dotação para isso. Ressaltou também, que as intervenções nas 115 

estradas possuem valor mais significativo e exige mais técnica, sendo necessário realizar um acordo de 116 

cooperação com a prefeitura do município. Vera Martins (ACAMPAR-RJ) sugeriu que os órgãos de 117 

saúde sejam inclusos na capacitação para disseminação do programa. Erika Cortines perguntou se a 118 

baixa adesão pode prejudicar as metes estabelecidas ou as mesmas são proporcionais ao número de 119 

adeptos. Lauro Bassi respondeu que a meta é estabelecida a partir do projeto tipo, com a demanda 120 

identificada e programada. 3. Informes.  a) Preenchimento das vacâncias da CT Mananciais. Victor 121 

Montes (AGEVAP/UD2) apresentou a composição atual e explicou que após a eleição existe uma vaga 122 

no âmbito do poder público que será composta na próxima reunião plenária realizada no dia 21 de 123 

junho. Ele destacou, que ficou decido manter os membros que já faziam parte da Câmara Técnica, 124 

sendo eles: Poder Público - Prefeitura de Teresópolis, Prefeitura de Paty de Alferes; Usuários – Werner 125 

F. Tecidos, CEDAE e Águas do Imperador; Sociedade Civil – APEDEMA, COPPE e UFRRJ-ITR; Entidades 126 

convidadas – EMATER-RJ, IAB-RJ E CEFET. Erika Cortines perguntou se foi levantando o interesse dos 127 

atuais membros em continuar fazendo parte da Câmara Técnica. Victor Montes respondeu que ainda 128 
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não havia feito essa consulta. Erika Cortines sugeriu que seja encaminhado um e-mail perguntando 129 

sobre o interesse e de acordo com as respostas preencher as vagas em aberto. b) Eleição de 130 

Coordenador(a) e Subcoordenador(a) da CT Mananciais. Victor Montes explicou que na próxima 131 

reunião da Câmara Técnica podem ser mantidos os atuais coordenador e subcoordenadora (Markus 132 

Budzynnkz e Erika Cortines) ou novos membros podem ser escolhidos para ocupar os cargos. Markus 133 

Budzynnkz (APEDEMA-RJ) expressou seu desejo de se tornar subcoordenador. Ele também trouxe 134 

como informe, que trouxe uma apresentação do CERHI para ser compartilhada com os demais 135 

membros. 136 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar PRISMA aos membros para leitura, contribuições e posterior 137 

definição sobre a contrapartida do Comitê Piabanha. 2. Enviar e-mail aos membros da CT Mananciais 138 

consultando sobre o interesse em continuar na Câmara. 139 

Reunião encerrada às 16 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 140 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 141 

  Petrópolis (RJ), 02 de junho de 2022. 142 

Ata aprovada na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 08 de julho 143 

de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  144 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz, 149 

(CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (IAB-RJ) Claudia Karina Wilberg de 150 

Castro Costa e (Werner F. de Tecidos) Julieta Laudelina de Paiva. Membros do Comitê Piabanha: (Transp. 151 

Única) Rafaela Facchetti, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins e (SMMA/Teresópolis) Marcelo 152 

Rodrigues. Ausência Justificada: (CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima. Convidados: David Miller (Assoc.  153 

Amigos PARNASO), Fernando Moura Antunes (Água e Solo), Larissa Soares (Água e Solo), Lauro Bassi 154 

(Água e Solo), Leonardo Guedes (AGEVAP/CBH-MPS), Flavio Monteiro (AGEVAP), Marina Mendonça 155 

(AGEVAP), Monique Soares (AGEVAP), Raissa Guedes (AGEVAP), Tatiana Ferraz (AGEVAP), Thais Nacif 156 

(AGEVAP), Gabriel Agostinho (AGEVAP), Ednaldo (Convidado), Marília Lins Pinto (Convidada), Luísa 157 

Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Nathalia Borges Bartoli (AGEVAP/UD2), Victor Montes (AGEVAP/UD2) 158 

e Jorger Boher Marques (AGEVAP/UD2).  159 


