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ATA DA 90ª 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 18 (dezoito) de outubro de 2022, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de 41 (quarenta e um) membros do Comitê Piabanha e 6 (seis) 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 89ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha. A 6 

aprovação da ata foi adiada para a próxima reunião. 2. Aprovação da Associação Agroecológica de 7 

Teresópolis – AAT como membro. David Miller (Assoc. Amigos PARNASO) iniciou a pauta dizendo que a 8 

associação é composta de produtores rurais, não apenas em Teresópolis, mas também em São José do 9 

Vale do Rio Preto e em muitas áreas diferentes da Região Hidrográfica IV. David comentou que gostaria 10 

de ter um vínculo maior entre o Comitê Piabanha e os produtores rurais. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) 11 

concordou com a importância de fortalecer os laços com esse público e acredita que será de grande 12 

ajuda para o Comitê Piabanha. A Associação foi aprovada como membro do Comitê Piabanha, no 13 

segmento usuários. 3. Apresentação e andamento do Plano de Trabalho do ACT com a Fiocruz. Erika 14 

comentou que o acordo de cooperação foi assinado recentemente, teve início em agosto de 2022 com 15 

o término previsto para 2027. Com o objetivo de atuar na integração de esforços e sinergia entre os 16 

partícipes para o desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso sustentável de recursos 17 

hídricos e do solo, saneamento, restauração, desenvolvimento local e da conservação e preservação do 18 

ambiente em áreas contempladas pela Região Hidrográfica IV - Piabanha. As metas do ACT é a captação 19 

de recursos para desenvolvimento de projetos, promoção de ações integradas de gestão de recursos 20 

hídricos, saneamento e educação ambiental e avaliação das ações e propostas de intervenções. Erika 21 

complementou que inicialmente o Comitê vem atuando no Quilombo da Boa Esperança, em Areal, onde 22 

primeiramente a ação é um diagnóstico dos pontos de captação de água para fazer as análises de 23 

qualidade, que foi uma demanda feita pela comunidade após esse período. Será proposto um plano 24 

para intervenções nas nascentes, para melhorar a qualidade das captações. 4. Discussão sobre 25 

contratação específica para análise de agrotóxicos nas águas nas localidades: Pião, Caxambu, Bonfim, 26 

Vieira, Coqueiros, Rio Pardo e Quilombo. Erika falou que essa demanda surgiu a partir do PRISMA em 27 

Vieira porque as análises contempladas no PRISMA não contemplam agrotóxicos e é necessário saber 28 

como está a qualidade das águas nessas áreas rurais de agricultura convencional e também incluir 29 

outros pontos de interesse da RH-IV. A proposta foi feita para recolher sugestões dos membros do 30 

Comitê Piabanha para avançar com a contratação. Victor Montes (AGEVAP-UD2) complementou 31 

dizendo que essa proposta foi um levantamento de ideias inicial e que poderiam sugerir outros possíveis 32 
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locais para a contratação. Altamirando (Prefeitura de Petrópolis) comentou que seria interessante 33 

incluir uma análise no rio Araras e Victor Montes respondeu que já possui um contrato para essa 34 

localidade. Erika comentou que a pauta é para deixar registrado se algum membro seria contra iniciar a 35 

contratação para análise de agrotóxicos. Nenhum membro se manifestou e a pauta foi aprovada. 5. 36 

Pedido de Cotação para atividades de comunicação-pedagógica-capacitação, com vistas ao incentivo de 37 

novas adesões junto ao PRISMA na bacia do rio Vieira. Erika explicou que dentre as ações do PRISMA, o 38 

Comitê seleciona uma contrapartida dele junto à Câmara Técnica Mananciais e foi selecionada a ação 39 

de capacitação. Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) complementou que a proposta foi analisada e definida 40 

para fazer a contratação de uma empresa para trabalhos de mobilização, comunicação a respeito das 41 

ações do PRISMA e eventualmente novas adesões. A meta é contratar uma empresa com experiência 42 

em mobilização de comunidades, especialmente agricultores familiares, e dentro dos produtos que essa 43 

empresa deverá realizar são oficinas com caráter informativo sobre as ações do PRISMA na região e 44 

também prestar informações sobre os benefícios que as ações do PRISMA podem fornecer para o 45 

agricultor que seja atendido. Disse que é necessário avaliar a dimensão do serviço e a periodicidade do 46 

projeto. Os temas que poderão ser abordados nas oficinas seriam sobre o CAR, ações do PRISMA e 47 

informações sobre o próprio Comitê e algo a respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos, para 48 

atender os agricultores. Erika falou que em relação à periodicidade, seria interessante nas primeiras 49 

ações começar de forma mais intensiva e nos próximos meses ir espaçando para ajudar a fixar a ideia 50 

logo no início e que gostaria de opiniões dos outros membros do Comitê. Markus (APADEMA) sugeriu 51 

sobre o plano que está sendo elaborado pelo CEIVAP, de educação ambiental em Paraíba do Sul, que 52 

seria interessante consultar as redes dos territórios para conseguir fortalecer de forma mais prática as 53 

informações. Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis) sugeriu também em fazer no primeiro 54 

mês as oficinas em pontos diferentes da comunidade para que o público-alvo não tenha dificuldade de 55 

deslocamento, e assim atingir mais pessoas nessa mobilização. Jorge anotou as considerações e sugeriu 56 

levar as ideias para uma reunião de Câmara Técnica. 6. Continuidade das Palestras do Plano de 57 

Capacitação: "Procedimentos de macrolocação de pontos para monitoramento de uma bacia 58 

hidrográfica" 31/10 (a confirmar) Leonardo Guedes. Victor comentou que as palestras já podem ser 59 

retomadas após o término das eleições e que estão tentando dar andamento à próxima palestra de 60 

capacitação no YouTube do Comitê com a temática: "Procedimentos de macrolocação de pontos para 61 

monitoramento de uma bacia hidrográfica" e que esse estudo de monitoramento foi utilizado pelo 62 

Comitê Piabanha e é muito importante compartilhar a informação. 7. Questionário de Avaliação, 63 

conforme meta do CG nº 01/2010. Erika iniciou dizendo que uma das metas é responder os 64 
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questionários de avaliação que são disponibilizados e solicitar que todos participem do questionário. 65 

Victor complementou que provavelmente o formato será mudado no ano que vem. 8. Expedição 66 

Nascentes do Rio Paraíba do Sul. Erika comentou que a terceira etapa foi muito interessante, tendo a 67 

possibilidade de compartilhar as ações que foram desenvolvidas durante o ano e com a participação de 68 

alguns membros do Comitê Piabanha. No primeiro dia foi feito uma vivência com a Escola Municipal em 69 

homenagem ao Dia da Árvore e comemoração dos 25 anos de trajetória do Zé Paraíba, na Floresta 70 

Nacional de Lorena. À tarde foi realizada uma apresentação das escolas municipais. Nos outros dias 71 

houveram outras ações como apresentações da Rota de Turismo Regenerativo; CEIVAP; ANA; ONU; 72 

Aliança pelas Montanhas em Areias - SP, na Casa da Cultura e também visita Técnica à Nascente. 73 

Informes: a) Inscrições para o ECOB 2022 (Vassouras/RJ); - Lançamento do evento hoje. Erika frisou a 74 

importância da participação de todos e que teve uma ampliação do prazo para o encaminhamento de 75 

resumos. b) VI Seminário de Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores - 8, 9 e 10 de março de 2023; 76 

Erika comentou que o formato se manterá online e a temática central são as mudanças climáticas e as 77 

cidades e Deborah Monteiro da Gama (AGEVAP/UD2) complementou que os três eixos temáticos já 78 

foram definidos para as três mesas redondas. O primeiro será os pilares do saneamento e a gestão de 79 

bacias, o segundo reflorestamento e cidades resilientes e o terceiro macrodrenagem na RH-IV. c). 80 

Resumo "Infraestrutura de Dados Espaciais como instrumento de gestão de recursos hídricos"; Jorge 81 

comentou que foi apresentado o resumo no Simpósio Brasileiro de Infraestrutura e Dados Espaciais, 82 

com uma sessão de infraestrutura de dados espaciais do meio ambiente e recursos hídricos. d). 83 

Andamento dos ACTs para recebimento de projetos de sistema de esgotamento sanitário para as 84 

localidades que não estão sob concessão privada; Victor Montes comentou que o Comitê Piabanha 85 

assinou o acordo de cooperação técnica com quatro prefeituras da RH-IV, Sapucaia, Areal, São José do 86 

Vale do Rio Preto e Três Rios para estarem recebendo projetos de sistema de esgotamento sanitário 87 

para localidades informadas por eles e que não estão sob concessão privada e surgiu a ideia de 88 

contemplar a localidade do Vale das Videiras em Petrópolis, que também não está sob concessão 89 

privada e que foi feita uma consultoria ao jurídico e é possível realizar um acordo naquela localidade. 90 

Com isso, foi apresentado a situação na última CT Saneamento e a Prefeitura demonstrou interesse. O 91 

próximo passo será agendar uma reunião com a Prefeitura de Petrópolis e COMDEP. e) Andamento do 92 

Edital de Chamamento para projetos de sistemas de esgotamento sanitário em áreas rurais (Programa 93 

de Tratamento de Águas Residuárias em áreas rurais Piabanha); Deborah comentou que a contratação 94 

está no início, que ela é específica para obras de esgotamento e que as adequações estão sendo feitas 95 

no Edital do PROTATAR. André Dantas comentou que a Prefeitura de Paty de Alferes executou parte 96 
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desse projeto contemplando esgotamento sanitário do Projeto Rural, no momento que foi pleiteado 97 

houve a menção por parte de membros do Comitê Piabanha de um eventual Acordo de Cooperação 98 

Técnica. f). Andamento das ações / visitas técnicas no Quilombo da Boa Esperança; Erika comentou que 99 

a fase atual é a contratação da empresa que vai fazer as análises da água e que no dia 22 de outubro 100 

será a primeira devolutiva para a comunidade com a CT e a Fiocruz, no Quilombo da Boa Esperança, em 101 

Areal. g). Andamento do Edital PROPESQUISA Piabanha; Deborah comentou que o edital está bem 102 

avançado com as reuniões semanais e que já foram selecionados três temas para serem contemplados 103 

no PROPESQUISA, sendo um deles lançado separado ainda esse ano para aproveitar uma Minuta de 104 

Edital do Baixo Paraíba e os outros dois temas será lançado em 2023 no Edital mais adequado às 105 

necessidades da RH-IV. Victor lembrou que foi aprovado na última plenária o valor e o lançamento do 106 

Edital e também ficou definido que seria formada uma comissão de membros do Comitê para discutir 107 

que não tenham vínculo com Instituições de Pesquisa e que fazem parte da comissão a Julieta, David e 108 

Helena, junto com Deborah. h) Andamento da contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV; 109 

Erika explicou que as documentações já foram verificadas e que já está na reta final para ser selecionado 110 

a empresa contratada para o Edital de Monitoramento. i) Andamento da elaboração do novo site do 111 

Comitê Piabanha. Victor comentou que a etapa inicial de alinhamento já foi realizada e em breve será 112 

agendado novas reuniões para iniciar o desenvolvimento. Será enviado um link de teste para 113 

conseguirem analisar o esboço do site e conseguirem de forma mais eficiente fazer as alterações 114 

necessárias. Encaminhamentos: 1) Foi aprovada como membro a Associação Agroecológica de 115 

Teresópolis – AAT, devendo ser atualizados os controles e site. 2) Foi aprovada a contratação específica 116 

para análise de agrotóxicos nas águas nas localidades: Pião, Caxambu, Bonfim, Vieira, Coqueiros, Rio 117 

Pardo e Quilombo e localidades de Sumidouro nas quais existem agricultura (confirmar localidades). 3) 118 

Solicitar informação à Fiocruz sobre a situação dos casos de esquistossomose em Sumidouro. 4) 119 

Encaminhar relatórios dos monitoramentos para todos os membros. 5) Dar continuidade ao Pedido de 120 

Cotação para atividades de comunicação-capacitação, com vistas ao incentivo de novas adesões junto 121 

ao PRISMA na bacia do rio Vieira; 6) Encaminhar os Questionários de Avaliação, conforme meta do CG 122 

nº 01/2010; 7) Verificar a possibilidade de ampliar o valor para o Edital PROPESQUISA para os próximos 123 

Editais; 8) Encaminhar convite para a reunião no Quilombo Boa Esperança à Prefeitura de Areal. 9) 124 

Agendar reunião com David Miller para alinhamentos sobre a mobilização na bacia do Rio Vieira. 125 

 126 

Reunião encerrada às 11 horas e 55 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 127 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 128 
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Petrópolis, 18 de outubro de 2022. 129 

 130 

Ata aprovada na 92ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, 131 

via plataforma de videoconferência Google Meet. 132 

Original assinada 133 

Erika Cortines 134 

Presidente do Comitê Piabanha. 135 

Original assinada 136 

Julieta Laudelina de Paiva 137 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 138 

 139 

Lista de presença: Poder Público: INEA (Isabelle de Moraes Freires de Souza), Pref. de Areal (Yasmin 140 

Martins de Albuquerque)e (Alice Silva Pereira Hagge), Pref. de Paty de Alferes (André Dantas Martins), 141 

Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta), Pref. S. J. V. Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), Pref. de 142 

Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de 143 

Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes) e (Marcelo Martins Rodrigues ), CPRM - Serviço Geológico do 144 

Brasil (Mariana Dias Villas Boas ), FIPERJ (Rodrigo Grizendi de Paula), SEDEC - Secretaria de Estado de 145 

Defesa Civil (Major Mariana Tavares da Paixão), ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), Câmara 146 

Municipal de Petrópolis (Frederico Procópio). Usuários da água: Águas da Condessa (Simone Ramos da 147 

Silva Souza), Águas do Imperador (Carina Soares Pires), APRUPE – Associação dos Pequenos Produtores 148 

Rurais de Santa Catarina e Adjacências (Petrópolis) (Barbara Pellegrini Queiroz), CEDAE (Felippe 149 

Vasconcellos Simões), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner 150 

Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), 151 

AMAC - Associação de Moradores e Amigos de Corrêas (Elena Monteiro Welper ), APEDEMA-RJ (Markus 152 

Stephan W. Budzynkz) e (Debora Candeias Marques) , Associação do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio 153 

Moreira da Fonseca), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo) e (Otto Corrêa Rotunno Filho), IAB-154 

RJ - Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (Claudia Karina Wilberg de 155 

Castro), UERJ/Petrópolis (Gabriel Schvarsberg), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), IFRJ - Instituto Federal de 156 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (José Carlos Fernandes da Costa), BRASIL – Assoc. 157 

GARDE Global para Resiliência Redução do Risco de Desastres Nat. e Meio Ambiente (Alexandre Pereira 158 



 

6 
 

Cabral), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), NOVAMOSANTA (Rogério Guimarães), CDDH – 159 

Centro de Def. dos Direitos Humanos Pet. (Carla de Carvalho), ABEA - Associação Brasileira de 160 

Engenheiras e Arquitetas (Ilka Beatriz). Convidados: Associação de Amigos e Colaboradores do Parque 161 

Nacional da Serra dos Órgãos (David Miller), AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), (Deborah 162 

Monteiro Gama), (Jorge Bohrer Marques), (Gabrielle Silveira dos Reis), (Carolina Cortasio Wayand), 163 

CDDH - Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (Bruno Bronzi Beserra), Câmara Municipal 164 

de Petrópolis (Fernanda Ferreira), UFF/AEARJ (Debora Candeias Marques), PEC/COPPE (Alfredo Estevão 165 

de Barros Leite) e convidado Altamirando Moraes. Ausências Justificadas: COMDEP (Ronaldo Augusto 166 

da Rocha) e (Paulo Roberto Mussel), FIRJAN/CIRJ na Região Serrana (Luiz Fernado Gomes Soares), 167 

ADEFIMPA – Assoc. Def. Prom. Pessoa c/ Deficiência (Sebastião Martins de Medeiros Filho), CEFET/RJ 168 

(Patrícia Ferreira de Souza Lima) e  OMA-BRASIL – Assoc. Organização da Soc. Civil de Int. Público Mob. 169 

Ambiente Brasil (Nelson Rodrigues dos Reis Filho). 170 


