
 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ 

PIABANHA, realizada no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2022, às 14h, de forma não 

presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de seis 

membros da Câmara Técnica Saneamento Básico, um membro do Comitê Piabanha e três 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 14h e 

10min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico, Claudia 

Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 7 ª Reunião Ordinária da CT-SB. Ata foi aprovada na reunião, 

somente uma consideração feita por Felippe Vasconcelos (CEDAE) para o número da 

portaria 888, maio de 2021. 2. Definição sobre o VI Seminário de Saneamento do Comitê 

Piabanha; Luísa iniciou a reunião explicando como é realizado o evento e suas definições, 

como data, tema e formato. Disse que gostaria de ouvir os participantes envolvidos com os 

temas do evento tendo como tema sugerido algo relacionado aos desastres no município 

de Petrópolis. Cláudia Karina relatou brevemente o que acontece dentro do evento, 

afirmando gostar da forma que estão atuando com os dias e horários estabelecidos. Luísa 

Cardoso (Agevap/UD2) e Victor Montes (Agevap/UD2) sugeriram revisar somente os 

horários e na divisão da reunião. Patrícia Lima (CEFET) disse que concorda com as duas 

falas, sintetizando que ou será durante o expediente ou a noite. Rafaela Facchetti citou que 

devem verificar a disponibilidade dos convidados e que devem também definir melhor os 

temas, focado na última semana de setembro e as duas primeiras semanas de outubro.  

Sugeriu que, em uma mesa, podem reunir com a Defesa Civil, demonstrando o primeiro 

tema do desastre em 2012 para comparar com os avanços. Falou também sobre convidar 

especialista em macrodrenagem para debater. Patrícia Lima disse que convidaria o Adacto, 

pois ele se mostra bem participativo e não convidaria a Defesa Civil no momento. 

Raimundo Lopes (Pref. Teresópolis) se posicionou dizendo que os temas sobre os desastres 

devem ser mais abrangentes e não somente focados em Petrópolis, porém podem utilizar 

os casos concretos. Rafaela disse que devem focar nos desastres com fogo, sugerindo a 

participação dos bombeiros de Teresópolis e também fazer um levantamento dos outros 

municípios da Bacia. Patrícia disse que se usar a problemática do Estado para os municípios 



 

 

que atendem o Piabanha seria interessante. Rafaela disse que devem discutir a influência 

do saneamento de drenagem. Patrícia levantou outra questão sobre a participação do 

Ministério Público e que a Fiocruz possa trazer um estudo de caso para fazer aproximação 

com os moradores. Rafaela disse que gostaria de saber se os municípios possuem defesa 

civil e se estão implantando os Nudecs e, sugeriu ao Fabiano Sutter fazer um levantamento 

da melhoria da qualidade da água do rio Bonfim após a implantação das fossas. Fabiano 

Sutter (Águas do Imperador) disse que pode sim fazer esse levantamento.  Rafaela disse 

que gostaria de ver as planilhas da qualidade da água ETA Bonfim antes da obra e as atuais. 

Rafaela disse que é necessário avaliar a defasagem que acontece entre o que é declarado 

de coleta e água tratada, com o que de fato é tratado e coletado. Relatou também que o 

outro tema a ser abordado no evento é sobre o problema das micro, macro e 

mesodrenagens dos municípios, por não serem concessionadas e estão impactando os 

municípios com as encostas e qualidade das águas dos rios por falta de manutenção. 

Salientou que somente a macro drenagem é realizada pelo INEA.  3. Apresentação do 

projeto de esgotamento do município de Paty de Alferes – localidades Rio Pardo, Coqueiro 

e Quilombo; Luísa Cardoso explicou brevemente o projeto de esgotamento e passou a 

palavra para José Maria (Secretária de Meio Ambiente de Paty do Alferes). José Maria fez 

agradecimentos ao Comitê e a Agevap. Disse que está revisando o plano diretor do 

município, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos e também ampliando o projeto 

de coleta seletiva, frisando ser um momento interessante para o município. Atrelado a isso 

iniciativas concretas de reflorestamento em hectares e também fizeram o primeiro edital 

de licitação para contratar mais hectares. Realçou que na secretaria a preocupação é de 

formar um conjunto integrado de inciativas, que vão fomentar o abastecimento hídrico da 

região. Relatou que com relação a administração do André Dantas, conseguiram ampliar o 

corpo técnico com diversos especialistas. Apresentou o novo chefe da divisão de 

saneamento básico como engenheiro civil e sanitarista, sinalizando que os três irão compor 

a equipe que fará a apresentação. Disse que a apresentação aborda temas fundamentais 

que firmaram o contrato entre o município de Paty e a Agevap. O projeto realizado durou 

três anos e foi aprovado pela equipe. Leslei apresentou o projeto de esgotamento sanitário 



 

 

que teve seu início por conta do comitê Piabanha, explicou brevemente o financiamento 

feito pela Agevap em 2018, seus objetivos, sua abrangência e os seus custos, apresentando 

as fotos dos mapas com os rios informando cada etapa. Rafaela disse que o comitê de 

bacias do Estado do Rio de Janeiro precisa que os municípios pressionem a Alerj na 

alteração da legislação, pois grande parte do recurso de cobrança que precisa ser aplicado 

em saneamento está voltado para área urbana e é pouco flexível para área rural. Disse ver 

a possibilidade de trabalhar com o município de Paty do Alferes na área do Quilombo, 

sobre a compra de fossa filtro. Perguntou como são distribuídas as casas na região. José 

Maria em resposta disse que são aproximadamente trinta (30) famílias e a proposta de 

fossa filtro é uma das alternativas, sinalizando que possuem em torno de cinco (5) ou seis 

(6) alternativas avançadas e eficientes no tratamento. Rafaela disse que podem viabilizar, 

comprando as fossas filtros e, a secretaria de Paty do Alferes, junto a prefeitura e os 

moradores sejam responsáveis pela instalação e disse também que se a região tiver 

registro de comunidade quilombola ajudaria muito para conseguir recursos para aplicação. 

Disse que encaminhando essas especificações, podem levar essas considerações ao 

diretório e viabilizar a compra desses conjuntos. José Maria falou que em função da 

proposta dessa solicitação, que se o comitê possuir um documento escrito da mudança de 

lei, eles podem encaminhar ao prefeito da cidade de Paty do Alferes. Rafaela falou que 

enviará o projeto de lei e que é importante eles entrarem em contato com UD2, 

informando qual é a documentação necessária para que se faça o acordo de cooperação, 

que possibilite que o comitê forneça os componentes da fossa filtro. Propôs ao Ricardo que 

ele fizesse uma avaliação no local sobre a possibilidade de encaminhar os afluentes em 

uma zona de proteção de raízes antes de serem lançados no rio. Jose Maria se colocou à 

disposição para realizarem uma vista ao local e também para o comitê enviar as 

documentações necessárias para formalizarem a parceira de ambos. 4. Discursões sobre o 

diagnóstico e proposta de alternativas do sistema alternativo de esgotamento do município 

de Carmo – bairro Ave Maria; Luísa apresentou a revisão da proposta de alternativas, 

explicando que já foi aprovado pela prefeitura a fossa filtro e foi solicitada a inclusão de 

novas alternativas tecnológicas para compor a matriz comparativa, usando biodigestor com 



 

 

aproveitamento energético e continuou relatando todos os itens a serem incluídos, como a 

necessidade de retorno da prefeitura e a revisão dos cálculos apresentados. Para finalizar 

sugeriu a visita ao local para verificação das atividades que estão sendo exercidas e 

também analisar o custo-benefício. Rafaela disse que a importância do aproveitamento do 

biogás é devido ao seu não lançamento na atmosfera e o que deseja verificar é o custo 

comparativo desse sistema com o da fossa. Luísa contribuiu com a fala dizendo que 

realizou essa solicitação, pois enviaram o custo, mas não enviaram as alternativas de 

tratamento complementar que é necessário. Rafaela perguntou se o Fabiano teria 

condições se checar quais são os Biodigestores utilizados pelas Águas do Imperador. 

Fabiano em resposta disse que é o biodigestor de filtro que segue para o corpo hídrico ou 

para a rede coletora. Rafaela explicou a diferença entre o biodigestor filtro e a fossa filtro, 

dizendo que um lança o gás na atmosfera e outro não, sendo aproveitado. José Maria disse 

ser muito pertinente a discursão e compreende que devem aproveitar para acompanhar o 

sistema das alternativas com o avanço tecnológico para os locais das soluções 

individualizadas. Rafaela disse para estudarem a questão da fossa filtro e zona de infiltração 

das raízes e zona de afluentes de infiltração de raízes pode ser utilizado para o solo, com 

gotejamento. Salientou que quando estiver fazendo a implantação dos sistemas, realizar 

também uma capacitação com a comunidade, frisando ser importante o tratamento do 

esgoto ser acoplado com uma capacitação e educação ambiental, levando a integralidade 

do saneamento da coleta seletiva. Patrícia complementou dizendo que os moradores irão 

viver na região e é importante compreender o que está acontecendo para saberem lidar 

com a situação. Rafaela questionou José Maria que no projeto há fossa filtro porém não 

identificou a caixa de gordura. Jose Maria justificou dizendo que não houve tempo de 

entrar nesse nível de detalhamento, mas que os volumes do projeto estão disponíveis, 

solicitando a leitura e sugeriu contribuições. 5. Informes: a. Contratação de projetos de 

sistema de esgotamento sanitário (Areal, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios); Luísa 

informou que a hierarquização dos municípios foi baseada no plano de bacia com estudo 

contendo proposição de áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário, 

que considera uma análise de custo-benefício em termos de carga e quanto o investimento 



 

 

representa do total. Disse que no final do ano de 2021 houve algumas modificações em 

função das concessões e as explicou posteriormente apresentando os mapas das áreas 

urbanas dos municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios. Demostrou 

também quais serão as próximas etapas do projeto.  b. Acompanhamento das discussões, 

projetos e obras relacionados aos eventos críticos no munícipio de Petrópolis. Rafaela disse 

que está acompanhando com o ministério público, nas proposições de soluções de 

macrodrenagem para Petrópolis, a obra de recuperação do túnel extravasor do Rio Palatino 

e proposta para o reflorestamento da bacia do alto curso do Piabanha. Disse que estão em 

licitação e a Águas do Imperador terá que fazer a execução de rede de esgoto e, a 

prefeitura, a macrodrenagem. Falou que a proposta do INEA é fazer um estudo, uma 

modelagem das bacias dos rios Palatino e Quitandinha. Sobre a macrodrenagem do Rio 

Piabanha, porém a ideia que sugeriram foi a criação de um túnel extravasor na Rua 13 de 

Maio, salientando que o comitê é contrário a esta ideia. Karina disse que é necessário ter 

um acordo até fim do ano de 2022, visto que haverá mudança de governo. Rafaela 

concordou e disse que se não tiver empenhado o dinheiro para execução será mais difícil 

dar andamento a obra, mas que esta obra não é uma coisa simples de fazer. Disse também 

que a melhor forma de fazer a obra seria fechando o extravasor da Rua Caldas Viana, 

refazendo o caminho natural do rio Palatino. Karina pediu a Rafaela, que está 

acompanhado todas as reuniões, para insistir que o município solicite um engenheiro para 

fiscalizar a obra. Rafaela disse que a prefeitura não está comparecendo as reuniões. Karina 

disse que é inadmissível o município omitir as obras. Rafaela mudou de assunto 

questionando o retorno da empresa responsável pelo projeto do Caititu. Luísa disse que no 

momento estava entrando em contato com a empresa via WhatsApp. Rafaela citou que as 

demandas advindas do desastre são enormes, explicando que o Ministério Público solicita 

os pedidos ao comitê, que os atende na medida do possível, mas que está havendo 

problemas com o INEA, por não comparecem as reuniões. Falou que enviou para o 

gabinete do prefeito uma ordem do Ministério Público, por escrito e também por ofício, 

solicitando a licença para entrada no terreno, porém não responderam até o momento e 

quando tomaram ciência queria interromper o serviço de análise do terreno. Disse que ao 



 

 

ponto em que estava o serviço não poderia ser paralisado. Karina explicou passo a passo do 

contexto, desde o pedido para a prefeitura até as funções da empresa contratada e que o 

Ministério Público irá encaminhar para projeto. Rafaela disse que deve haver judicialização, 

porque a prefeitura deseja colocar 260 unidades aproximadamente, porém o local não 

possui infraestrutura suficiente. Sinalizou que acredita que o terreno não se aplica a este 

destino. Falou que devem solicitar outra audiência pública e que com o laudo da empresa 

consiga demonstrar que não há área aproveitável no terreno para construção de moradias 

sem que haja impacto ambiental. Disse que cabe a mobilização popular do Caetitu a 

contestar a obra. Karina deu segmento a apresentação, pontuando as reuniões que foram 

realizadas. Rafaela relatou como ocorreu as participações e as possíveis intervenções a 

serem feitas. Explicou que foram identificados vários problemas durante o percurso 

realizado e que se houver a comprovação irá se manifestar para reajuste das obras feitas 

no Rio Piabanha, que estreitou o rio. Disse para Karina pedir explicações ao Comdema de 

como irá prosseguir com relação aos muros que estão estreitando os rios. Karina pontuou 

algumas dúvidas sobre a Ata, se foi encaminhado o oficio sobre a solicitação de 

informações para o Procon água e também perguntou se o INEA continua ignorando a obra 

do Cuiabá. Luísa disse que houve a reunião do INEA e que foi solicitada uma série de 

questões junto com relatório, mas até o momento não obteve retorno. Rafaela disse que é 

necessário agora, somente a coleta e tratamento de esgoto da região de Itaipava. Karina 

questionou se a empresa que ganhou o serviço técnico não irá realizar o serviço. Rafaela 

em resposta disse que não, pois abriu mão do serviço. Luísa disse que o Comitê pode 

utilizar a representação do Comdema e citou também o acordo com Câmara dos 

Vereadores para fazer algumas solicitações. Rafaela disse que o grande problema é que a 

atuação do Comitê possui um limite e que não há pessoal suficiente para ficar 

permanentemente na rua fazendo papel de fiscal da prefeitura, mas que era para o Comitê 

intervir mais nas obras irregulares, como APPs, em área marginal de proteção, mas que 

também não há verbas para isto. Karina encerrou a reunião agradecendo a presença de 

todos os participantes da reunião. 

 



 

 

Encaminhamentos: 1. Solicitar aos membros sugestões de temas e palestrantes para o VI 

Seminário de Saneamento. 2. Encaminhar relatório do Seminário de Eventos Críticos realizado em 

2012. 3. Verificar possibilidade de aporte de recurso para projeto apresentado pela Prefeitura de 

Paty do Alferes. 4. Encaminhar Projeto de Lei que altera a Lei 5234/2010 aos municípios, para, se 

possível, manifestarem apoio. 5. Agendar visita ao local do Projeto de Esgotamento que está sendo 

desenvolvido em Carmo. 6. Enviar Carta do Comitê à Águas do Imperador solicitando os resultados 

da implantação das fossas no Bonfim. 7. Encaminhar para a Secretaria de Meio Ambiente de Paty 

do Alferes o projeto de lei referente à revisão da obrigatoriedade de aplicação dos 70% em 

esgotamento urbano. 

Reunião encerrada às 16 horas e 50 minutos. Ata lavrada por Deborah Monteiro da Gama, 

Especialista em Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - 

UD2. 

Petrópolis (RJ), 25 de maio de 2022. 

Ata aprovada na 10ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 28 

de setembro de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  

Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina 

Wilberg de Castro Costa, (Transp. Única) Rafaela Facchetti, (CEFET/RJ) Patrícia Ferreira de 

Souza Lima, (CEDAE) Felippe Vasconcelos, (Águas do Imperador) Fabiano Sutter e (Pref. de 

Paty de Alferes)  e José Maria Soares Filho, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins, 

(NOVAMOSANTA) Rogério Guimarães, (Pref. Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes e (Pref. 

Teresópolis) Marcelo Rodrigues  Membros do Comitê Piabanha: Victor Machado Montes 

(AGEVAP/UD2), Tayse Estevão da Ponte (AGEVAP/UD2), Nathália Borges Bartoli Ferreira 

(AGEVAP/UD2) e Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2). Convidados: Tainara Mendes de 

Andrade Soares e Tâmara Maria Amorim Maciel 

 


