
 

1 
 

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E 1 

DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no 2 

dia 16 (dezesseis) de agosto de 2022, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de 34 (trinta e quatro) membros do Comitê Piabanha e 13 (treze) 4 

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

Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 88ª Reunião Ordinária 6 

do Comitê Piabanha. Ata aprovada pelos membros. 2. Andamento das ações/ visitas técnicas no 7 

Quilombo da Boa Esperança. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) iniciou a reunião relatando que estão atuando 8 

na região do Quilombo, em Areal, realizando o levantamento das nascentes e a ideia principal é 9 

trabalhar com o monitoramento da água. Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) informou que foram realizadas 10 

cinco visitas técnicas, a fim de identificar os locais de captação de água o consumo humano. Relatou 11 

que foram levantados dezesseis pontos fixos e manteve mais três pontos para eventual análise da 12 

água. Informou que a minuta a respeito desse pedido de cotação já foi elaborada e o processo de 13 

contratação se encontra aberto. Comunicou que recebeu propostas e no momento está buscando 14 

fazer o preço máximo de referência e a próxima etapa será solicitar a dotação orçamentária e 15 

posteriormente a publicação do pedido de cotação. Deborah Gama (AGEVAP/UD2) explicou que sobre 16 

o esgotamento sanitário, a Fiocruz contratou a cooperativa CEDRO para realizar um diagnóstico do 17 

saneamento na comunidade. A CEDRO apresentou um esboço com propostas, porém foram 18 

solicitadas alterações pela Fiocruz, assim, a cooperativa irá reformular a proposta para apresentá-la 19 

novamente. Outro ponto solicitado foi a identificação clara dos pós e contra de cada opção de 20 

tecnologia apontada como solução e também foi requerido um feedback à comunidade para 21 

apresentar as tecnologias que podem ser adotadas.  A partir desse ponto seria levado ao Comitê para 22 

avaliação e aporte dos recursos para execução do projeto de saneamento. Erika Cortines apresentou 23 

uma dúvida quanto aos tipos de soluções propostas ao pessoal da comunidade, perguntou se foram 24 

realizadas análises para uma determinada quantidade de casas e se para cada casa há uma proposta, 25 

ou não. Deborah explicou que será escolhida apenas uma dentre as três soluções e posteriormente 26 

será aplicada para toda a comunidade. Alice Hagge (Pref. de Areal) perguntou se o acordo de 27 

cooperação já foi encaminhado para a prefeitura e sugeriu a marcação de uma reunião com a Isabela 28 

(Secretária de Obras Infraestrutura e Saneamento - Areal). Erika disse que ainda não, pois o projeto 29 

está em fase inicial. Alice solicitou que a Prefeitura seja comunicada dos próximos eventos. 3. Envio de 30 

Carta aos municípios da RH-IV para manifestação de interesse de apoio em projetos de saneamento 31 

em área rural. Victor explicou que esta demanda surgiu a partir de uma solicitação da prefeitura de 32 
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Paty do Alferes para contemplar os projetos de sistema de esgotamento sanitário em área rural. Disse 33 

que foi realizada uma reunião com a prefeitura para alinhar este apoio e explicou que foi verificado 34 

internamente  e que é possível dar a oportunidade para os outros municípios se manifestarem 35 

interesse também por meio de um edital, finalizando dizendo que os recursos financeiros sairão da 36 

Agenda 3 – Saneamento Urbano e Rural do Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha. 4. 37 

Apresentação sobre os projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário a serem contratados para os 38 

municípios sem concessão privada (Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios); Erika 39 

explicou que a ideia é ajudar esses municípios a desenvolverem os projetos, explicando que o 40 

município possuindo projetos, facilita na busca por recursos. Raissa falou brevemente a 41 

contextualização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário, posteriormente 42 

explicou o andamento da resolução com os acordos de cooperação técnica e com relação aos projetos 43 

em cada município, relatando que as contratações serão feitas por lotes. 5. Relato sobre o 44 

acompanhamento das obras, ações relacionadas aos desastres em Petrópolis e demais vistorias 45 

realizadas. Victor apresentou algumas fotos para ilustrar o andamento das obras nos últimos 2 (dois) 46 

meses, que foram acompanhados pelos membros do comitê, INEA e prefeitura para identificar os 47 

pontos críticos, não somente referente às tragédias ocorridas no início do ano, mas englobando 48 

também os problemas pontuais como lançamento de esgoto e os relatórios sobre as visitas, relatando 49 

que houve algumas denúncias. Rafaela disse que está recebendo foto da equipe do INEA trabalhando 50 

nos locais afetados, mas ainda se encontra muito preocupada, pois está havendo uma quantidade 51 

muito grande de esgoto sendo lançados nos rios. Erika disse que é importante registrar os locais 52 

afetados para que possam fazer as devidas denúncias 6. Andamento do processo de contratação do 53 

novo monitoramento de rios da RH-IV. Deborah Gama (AGEVAP) relatou que encaminhou e-mails para 54 

mais de setenta empresas solicitando os itens para o monitoramento e receberam apenas cotações de 55 

sete empresa, explicou que após a coleta das informações foi realizada a abertura do projeto no 56 

sistema e todos os trâmites padrões necessários.  Apresentou o processo no sistema para que todos 57 

tomem ciência do andamento do projeto. Rafaela perguntou sobre a solução deste problema. 58 

Deborah em resposta disse que ao longo da semana seriam resolvidas as questões das diferenças de 59 

valores para prosseguir com o processo. 7. Proposição de ação - convênios com universidades para 60 

desenvolvimento de pesquisas de interesse do Comitê Piabanha. Raissa fez uma breve 61 

contextualização sobre as ações definidas no Plano de Bacia da RH – Piabanha e no MOP para os anos 62 

1 e 2, que é oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos 63 

hídricos e quais serão as atividades, apresentando posteriormente uma proposta que tem por objetivo 64 
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o repasse de recursos às fundações de fomento à pesquisa ligadas as instituições de ensino. Explicou 65 

que a definição do tema é de competência do comitê, o qual irá definir o tema alinhado aos interesses 66 

da gestão dos recursos hídricos da região hidrográfica do Rio Piabanha e a partir desse tema será 67 

desenvolvido um plano de trabalho e um orçamento. Disse que foi implementado alguns projetos no 68 

Médio Paraíba do Sul e no momento está implementado no Baixo Paraíba do Sul. Erika Cortines 69 

perguntou sobre a distribuição dos projetos na região. Raissa em resposta disse que são pesquisas 70 

com focos diferentes, mas que não pode afirmar com certeza no momento. Raissa disse que a 71 

instituição em que um membro do comitê participou do desenvolvimento do edital, do tema e dos 72 

valores, não podem participar dos projetos de pesquisas. Nelson Reis questionou essas exigências que 73 

se aplicam somente à sociedade civil, porém no contrato de gestão não está somente para a 74 

sociedade civil e falou sobre a possibilidade de fazer uma mobilização para que esses recursos comitê 75 

se somem aos recursos da Faperj. Erika disse que a ideia da Faperj não exclui a proposta, que podem 76 

avançar nas duas frentes. David Miller sugeriu a criação de um grupo com pessoas que não estão 77 

envolvidas com as instituições de pesquisas, a fim de definir um termo de referência com os temas 78 

importantes e se dispõe a participar. Erika disse que é necessário definir se aprovam está proposta de 79 

edital para ser publicado na região hidrográfica, ou se preferem cria um grupo de trabalho para 80 

discutir mais sobre o assunto. Todos aprovaram o edital para ser publicado na região hidrográfica, 81 

sendo destinado R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a ação. Markus Budzynkz sugeriu a criação de 82 

grupo de trabalho. Foi solicitado o envio de e-mail aos membros que não representem instituições de 83 

ensino para verificar quem tem interesse em formar o grupo que definirá o tema e os critérios. 8. 84 

Informes: a) Expedição no Rio Paraíba do Sul. Erika explicou que no mês junho ocorreu a segunda 85 

etapa da expedição, relatando que houve visitas à Floresta Nacional de Lorena - SP e algumas 86 

unidades de conservação que promoveram projetos de recuperação das nascentes. Deixou um convite 87 

para todos, a fim de obter suas participações na próxima etapa da expedição, informando que o case 88 

será apresentado no ENCOB. Informou que nos dias 21 à 24 de setembro de 2022 ocorrerá a terceira 89 

e última fase da expedição que será realizada em Areias e Lorena - SP. b) Aprovação do Plano de 90 

Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia; Foi encaminhado ao CERHI, passando pela CTIG – 91 

Câmara Técnica Instrumento de Gestão e CTIL – Câmara Técnica Institucional e Legal, sendo aprovado 92 

pelas câmaras técnicas, faltando somente aprovação na plenária. c) Reunião para apresentação do 93 

Manual Operativo do Plano de Bacia do Piabanha e andamento das atividades.  No dia 02 de setembro 94 

de 2022, às 10h, haverá uma reunião em conjunto da CTIG - Câmara Técnica Instrumento de Gestão 95 

com o GT Plano de Bacia e Enquadramento, o qual será apresentado o MOP – Manual Operativo do 96 
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Original assinada      

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

Plano, demonstrando ações executadas e ainda não iniciadas para cada ano. Posterior a estas análises 97 

do MOP, deverá ocorrer um evento com os quatro comitês que fazem parte do contrato 01 para 98 

discutir os principais pontos de forma integrada com a Bacia do Paraíba. d) Discussão sobre proposta 99 

de divisão espacial da RH-IV (Piabanha) por Ottobacias para subsídio ao enquadramento de trechos de 100 

rios.  Jorge explicou a importância de organizar a base de dados utilizando a estrutura de Ottobacias 101 

da ANA para iniciar a discussão acerca dos recortes das bacias hidrográficas referente ao 102 

enquadramento de trechos de rios, iniciando pelas regiões no alto rio Piabanha e nas Unidades de 103 

Conservação de Proteção Integral. Disse que avaliou internamente com a equipe e é interessante 104 

organizar toda a região hidrográfica nesta proposta de estrutura e finalizou dizendo que o assunto 105 

será melhor discutido na 10º Reunião CT Mananciais.  106 

Encaminhamentos: 1. Agendar reunião com a Prefeitura de Areal (Secretarias de Meio Ambiente, 107 

Obras e Saúde) sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no Quilombo Boa Esperança. 2. Elaborar 108 

Edital de Chamamento para projetos de sistemas de esgotamento sanitário em áreas rurais. 3. Solicitar 109 

informações à Assessoria Jurídica da AGEVAP sobre a possibilidade e o que é necessário para que 110 

Petrópolis assine Acordo de Cooperação Técnica para recebimento de projetos de sistema de 111 

esgotamento sanitário para as localidades que não estão sob concessão privada. 4. Foram aprovados 112 

os recursos e o lançamento de Edital PROPESQUISA, devendo ser encaminhado e-mail com as 113 

informações sobre o grupo que irá participar das definições e dos temas do Edital.  114 

Reunião encerrada às XX horas e XX minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 115 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 116 

Petrópolis, 16 de agosto de 2022.     117 

Ata aprovada na 91ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 13 de dezembro de 118 

2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 119 

                120 

 121 

 122 

Lista de presença: Poder Público: INEA (Isabelle de Moraes Freires de Souza), Pref. de Areal (Yasmin 123 

Martins de Albuquerque) e (Alice Silva Pereira Hagge), Pref. de Paty de Alferes (José Maria Soares 124 

Filho) e (André Dantas Martins), Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta), Pref. S. J. V. Rio Preto 125 

(Alexandre de Souza Santos), Pref. de Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro 126 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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(Gabriel da Silva Marques), Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), CPRM - Serviço Geológico 127 

do Brasil (Mariana Dias Villas Boas ), FIPERJ (Rodrigo Grizendi de Paula), Câmara Municipal de 128 

Petrópolis (Frederico Procópio Mendes). Usuários da água: APRUPE – Associação dos Pequenos 129 

Produtores Rurais de Santa Catarina e Adjacências (Petrópolis) (Barbara Pellegrini Queiroz), CEDAE 130 

(Felippe Vasconcellos Simões), COMDEP (Ronaldo Augusto da Rocha), ,Transportes Única (Rafaela dos 131 

Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva), Águas 132 

da Condessa (Simone Ramos da Silva Souza) e Águas do Imperador (Fabiano Sutter de Oliveira). 133 

Sociedade Civil: ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), ACERDAT-RJ (Yurhii Steinmetz S. Wolfdunkel 134 

Budzynkz), ADEFIMPA (Luís Eduardo Amorim Ramos), AMAC - Associação de Moradores e Amigos de 135 

Corrêas (Elena Monteiro Welper ), APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz),  Associação do Vale 136 

do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), 137 

COPPE/UFRJ (Otto Corrêa Rotunno Filho), OMA-BRASIL – Assoc. Organização da Soc. Civil de Int. 138 

Público Mob. Ambiente Brasil (Nelson Rodrigues dos Reis Filho), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), IFRJ - 139 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (José Carlos Fernandes da 140 

Costa), BRASIL – Assoc. GARDE Global para Resiliência, Redução do Risco de Desastres Nat. e Meio 141 

Ambiente (Alexandre Pereira Cabral), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), NOVAMOSANTA 142 

(Rogério Guimarães). Convidados: Associação de Amigos e Colaboradores do Parque Nacional da Serra 143 

dos Órgãos (David Miller), CDDH – Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (Bruno Bronzi 144 

Beserra), Câmara Municipal de Petrópolis (Fernanda Ferreira), (Juliana Barreto do Nascimento) e 145 

(Alexandre Tinoco), Convidado (Leandro Costa), (Luiz Alberto de Oliveira), AGEVAP (Raissa Guedes), 146 

AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), (Deborah Monteiro Gama), (Jorge Bohrer Marques), 147 

(Gabrielle Silveira dos Reis), (Nathalia Borges Bartoli Ferreira). Ausências Justificadas: Poder Público: 148 

ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes). Usuários da água: FIRJAN/CIRJ na Região Serrana (Luiz 149 

Fernando Gomes Soares), Sociedade Civil COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo, IAB-RJ - 150 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (Rita de Cassia Wilbert) e Instituto 151 

de Biologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Vinicius Fortes Farjalla.  152 


