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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE 1 

GUANABARA – CBH-BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 18 de setembro de 2020 2 

em ambiente virtual com início às 15h30min, foi realizada esta reunião que começou 3 

em segunda chamada, ou seja, com a presença de pelo menos 1/3 dos membros 4 

habilitados da Plenária (total de 31 membros), com presença mínima de um membro de 5 

cada segmento, com a seguinte pauta: 1- Apresentação e validação das 6 

ações/projetos prioritários escolhidos no âmbito dos Grupos de Trabalho (GTs). 7 

1- Iniciada a reunião em segunda chamada pelo Sr. José Paulo (OMA Brasil). O Sr. 8 

João Paulo (AGEVAP) contextualiza os membros presentes sobre os cinco Grupos de 9 

Trabalho propostos para o Subcomitê Oeste para tratar das temáticas afeitas aos 10 

macroprogramas. Explica que durante a semana aconteceram Rodas de Conversa 11 

organizadas por cada Grupo de Trabalho, onde colaborativamente os membros 12 

construíram propostas de projetos e ações a serem levados para esta reunião plenária 13 

do Subcomitê Oeste e posteriormente para a de diretoria ampliada. Cada coordenação 14 

de GT foi convidada a apresentar para o restante da plenária os resultados 15 

consolidados no seu respectivo GT sobre cada macroprograma. Cada GT teve tempo 16 

para ler os slides com os projetos deliberados. O Sr. Leandro Travassos (Associação 17 

Ecocidade), coordenador do GT Infraestrutura Verde, apresentou a sinalização 18 

ecológica do Parque Estadual do Mendanha como proposta deliberada para o 19 

Macroprograma Infraestrutura Verde, a fim de estimular outras atividades na unidade 20 

de conservação como educação ambiental e sensibilização. Explicou que o parque não 21 

conta com plano de manejo e tem papel importante na produção de água e grande 22 

acervo ambiental e histórico. Comentou que as UCs por si só são Soluções baseadas 23 

na Natureza (SbN) pelos serviços ecossistêmicos desempenhados. A Sra. Maria 24 

Teresa (CRBio) levantou a possibilidade de elaboração do plano de uso público em 25 

substituição ao plano de manejo prevendo a sinalização ecológica. O Sr. Mauro Pereira 26 

(Defensores do Planeta) elucidou que o Parque Estadual do Mendanha está 27 

sobreposto a APA Gericinó Mendanha que tem o plano de uso público em andamento 28 

e poderia ser utilizado para confecção da sinalização ecológica. A Sra. Maria Teresa 29 

(CRBio) reforçou a necessidade de cada UC contar com o seu plano de uso público e 30 

se colocou à disposição para suporte na criação desse documento. O Sr. José Paulo 31 

(OMA Brasil) pediu celeridade nas discussões para atingir o objetivo de contemplar 32 
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todas as propostas de todos os macroprogramas nesta reunião. A Sra. Maria Lobo 33 

(Viva Cosme Velho) sugeriu a implementação de sinalização ecológica também na 34 

Floresta do Camboatá. A Sra. Paula Fernanda (UNIG) questionou o porquê da escolha 35 

do Parque Estadual do Mendanha. O Sr. Leandro Travassos (Associação Ecocidade) 36 

explica que por conta do recurso limitado foi necessário focar em uma unidade menos 37 

favorecida para fortalecimento institucional. A Sra. Paula Fernanda (UNIG) explicitou a 38 

vontade de compor o GT Infraestrutura Verde. A Sra. Maria Teresa (CRBio) também se 39 

colocou à disposição do GT Infraestrutura Verde. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 40 

reforçou o convite aos membros para comporem os GTs que tenham interesse e 41 

conhecimento pelos temas, bastando sinalizar via preenchimento do formulário de 42 

manifestação de interesse disponibilizado pelo Sr. João Paulo. A Sra. Jacqueline 43 

Guerreiro (OMA Brasil), vice-coordenadora do GT Educação Ambiental e 44 

Comunicação, apresentou o Macroprograma Educação Ambiental contextualizando 45 

sobre a existência de uma grande demanda em capacitação interna no CBH-BG e por 46 

isso a proposta deliberada foi pela formação continuada dos membros. Para que o 47 

comitê avance no conhecimento e possa acompanhar efetivamente a elaboração dos 48 

Planos no âmbito de suas atribuições. O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta), 49 

coordenador do GT Educação Ambiental e Comunicação, apresentou para o 50 

Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional a proposta de usar o 51 

recurso em projetos de Educomunicação, criando conteúdos (curtas, animações, e-52 

flyers, podcasts) e materiais institucionais para os diferentes públicos (ex: comunidade, 53 

poder público, crianças e adolescentes). Sugeriu que todos esses materiais e 54 

conteúdos devem dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 55 

da agenda 2030 da ONU e é uma forma de envolver os atores e sujeitos do próprio 56 

território. A Sra. Maria Teresa (CRBio) relembrou para inclusão na proposta a criação 57 

de material voltado para a educação formal. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) 58 

sugeriu a criação de um material de divulgação do Plano de Bacia Hidrográfica com 59 

linguagem didática para o público em geral e deu como exemplo a criação de cartilhas. 60 

O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) corroborou com a sugestão e apresentou 61 

como exemplo a cartilha criada junto aos alunos da rede pública de ensino sobre o 62 

Plano de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) elucidou 63 

que existe previsão de criação de cadernos com linguagem acessível para o Plano de 64 
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Bacia Hidrográfica e que é importante entender o que já está previsto no Plano de 65 

Comunicação para possível complementação. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA 66 

Brasil) relembrou que convidados podem se manifestar, mas não tem direito a voto. Ela 67 

ainda elucidou que a proposta de capacitação interna do comitê tem como objetivo 68 

fazer com que os membros se apropriem dos planos de bacia, capacitando-os sobre o 69 

que é um comitê, quais os instrumentos de gestão e quais politicas estruturantes 70 

embasam o trabalho, facilitando o acesso ao conhecimento e fomentando uma gestão 71 

participativa. A Sra. Maria Augusta (convidada) perguntou no chat se ainda estão 72 

ocorrendo os encontros do GTA Plano e se a Rio Ambiental poderá voltar a participar 73 

como convidada. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) respondeu que a nova diretoria 74 

conforme Resolução CBH-BG no 92 criou novos critérios para os Grupos de Trabalho e 75 

Câmaras Técnicas do CBH-BG que passam a ser formados com número limitado de 76 

representantes, sendo 3 (três) representantes por subcomitê (um de cada segmento) 77 

com número máximo de 12 representantes. Por conta dessa limitação não é possível a 78 

participação de convidados, a forma de acesso ao que está sendo discutido para 79 

possíveis contribuições são as atas e relatórios. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 80 

relembra que a missão do dia de hoje é apresentar os projetos deliberados que serão 81 

aperfeiçoados pelos GTs e aproveita para justificar a pressa nas deliberações 82 

explicitando a dinâmica de requisição dos recursos junto ao INEA e arresto do recurso 83 

caso não seja requisitado a tempo. No Macroprograma Apoio à Pesquisa, o Sr. José 84 

Paulo (OMA Brasil), coordenador do GT Apoio à Pesquisa e Extensão, apresentou que 85 

a proposta é destinar o novo recurso para extensão em complemento ao recurso 86 

anterior (CUTE) que focou somente em pesquisa. A proposta é focada em extensão 87 

comunitária e universitária envolvendo alunos vinculados a projetos de pesquisa e 88 

alunos do Ensino Médio estimulando a Ciência Cidadã para criação de uma rede de 89 

saberes dentro do próprio território, contribuindo para o monitoramento participativo, a 90 

cartografia social e a implementação dos ODS da agenda 2030 da ONU. O Sr. 91 

Humberto Saito (PM Belford Roxo), coordenador do GT Instrumentos de Gestão e 92 

Monitoramento, apresentou as propostas de projetos/ações para o Macroprograma 93 

Instrumentos de Gestão colocando a prioridade do recurso para a geração de dados 94 

primários relevantes para Planos de Bacia e Enquadramento, explorando interface com 95 

os planos municipais, e contribuindo para um banco de dados sólido que fortaleça a 96 
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gestão pública no campo das políticas ambientais e ajude a identificar nos planos 97 

diretores dos municípios oportunidades para melhoria da qualidade, quantidade da 98 

água e controle de inundações. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) digitou no chat 99 

que é preciso especificar como será a geração dos dados primários, quais dados vão 100 

ser gerados e que os dados precisam ser transparentes. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 101 

reforçou que mais do que a geração de dados primários a proposta é a produção de 102 

dados relevantes para os Planos de Bacia e Enquadramento. A Sra. Maria Lobo (Viva 103 

Cosme Velho) reforçou a importância da metodologia de coleta e geração de dados 104 

que precisa ser norteada por critérios científicos para posterior validação. O Sr. 105 

Humberto Saito (PM Belford Roxo) defendeu que o debate precisa ser aprofundado e 106 

que os dados devem refletir a realidade do território. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 107 

elucidou que existem padrões para obtenção e produção de dados por meio de coleta 108 

direta, simulação de cenários e modelagens. Julga importante que os Grupos de 109 

Trabalho se antecipem ao Plano de Bacia Hidrográfica principalmente na etapa de 110 

prognósticos para ciência do que está sendo projetado e inclusão de possíveis 111 

contribuições. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) reforçou a necessidade de trazer os 112 

conhecedores da Baía de Guanabara e instituições parceiras para que os dados e 113 

informações reflitam o território e sejam confiáveis. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme 114 

Velho) digitou no chat que é preciso dar espaço para a Ciência Cidadã. O Sr. Humberto 115 

Saito (PM Belford Roxo) salientou que mais do que dados transparentes é preciso que 116 

os dados estejam disponíveis e sejam facilmente acessados, e que é preciso mudar a 117 

visão em que empresas são potenciais inimigos da gestão pública. O Sr. José Paulo 118 

(OMA Brasil) pediu a ajuda dos presentes para refinar uma estratégia para trazer novos 119 

membros no segmento de usuários para o comitê fazendo menção especial a FIRJAN, 120 

aos pescadores e agricultores. O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) 121 

complementou a fala do Sr. Saito destacando a visão errônea de que todas as 122 

empresas são vilãs e falou da importância do diálogo com todos os agentes envolvidos 123 

no território preconizando o ODS 17.  A Sra. Maria Teresa (CRBio) acrescentou como 124 

forma de aproximação dos diferentes grupos sociais a criação de rodas de diálogo. O 125 

Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) sugeriu uma “caravana” do diálogo para que 126 

o comitê vá até esses grupos sociais dialogar. A Sra. Monica Pena (UFRJ) questionou 127 

se o SENAI/SENAC seriam aditivos interessantes ao comitê. O Sr. José Paulo (OMA 128 
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Brasil) responde que sim, mas é necessário articulação caso a caso. O Sr. Humberto 129 

Saito (PM Belford Roxo) apresentou que no Macroprograma Monitoramento Quali-130 

Quantitativo a proposta deliberada é a execução de monitoramento com coleta e 131 

análise de parâmetros relacionados à poluição por chorume/necrochorume. Explicitou 132 

que a execução desse monitoramento é uma dívida com a Baía de Guanabara e com 133 

as populações extrativistas da porção oeste da bacia. O Sr. Humberto Saito (PM 134 

Belford Roxo) defendeu que o CBH-BG precisa ser ativo no controle do chorume para 135 

preservação dos ecossistemas costeiros, e se colocar no lugar da população que sofre 136 

com essa problemática, a exemplo dos catadores de caranguejo. Dessa forma, 137 

reforçou a atribuição do CBH-BG de dirimir conflitos pelo uso da água, particularmente 138 

no que toca a qualidade.  O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) acrescentou 139 

que a preservação dos ecossistemas costeiros é consonante a ODS 14 (Vida na Água). 140 

A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) citou a ODS 3 (Saúde e bem-estar) e a ODS 6 141 

(Água Potável e Saneamento).  A Sra. Maria Teresa (CRBio) salientou que os Grupos 142 

de Trabalho vão dialogar entre si pela transversalidade dos temas tratados e 143 

possibilitar a elaboração de materiais que abordem as relações socioambientais e 144 

socioeconômicas que ocorrem no território. A Sra. Monica Pena (UFRJ) questionou 145 

quais seriam as ações sustentáveis a serem geradas com o monitoramento. O Sr. 146 

Humberto Saito (PM Belford Roxo) respondeu que seria a mudança de hábitos. A Sra. 147 

Maria Teresa (CRBIO) sugeriu o uso do termo “boas práticas” ao invés de “mudança de 148 

hábitos”. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) acrescentou que o conceito de 149 

ações sustentáveis vem ao encontro de todas as matrizes de sustentabilidade, e que a 150 

mudança de hábitos fortalece uma visão de mundo transformadora e emancipatória. A 151 

Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) destacou que o monitoramento e análise não 152 

estão sendo feitos por nenhum órgão. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) acrescentou no 153 

texto o monitoramento com a participação dos atores sociais do território o que poderia 154 

facilitar a amostragem.  A Sra. Maria Teresa (CRBio) sugeriu o uso do termo “agente 155 

de campo” para os atores sociais do território. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) 156 

sugeriu a integração dos trabalhos de monitoramento com a vigilância em saúde 157 

ambiental nos territórios por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A Sra. 158 

Monica Pena (UFRJ), coordenadora do GT Saneamento, apresentou a implementação 159 

de soluções alternativas de saneamento ecológico em áreas socioambientalmente 160 
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vulnerabilizadas e/ou periféricas como proposta para o Macroprograma Coleta e 161 

Tratamento de Esgoto Sanitário, reiterando que essa ação poderia possibilitar o 162 

engajamento dos atores e sujeitos sociais (manutenção assistida e operação) e 163 

fortalecer áreas onde não há atuação do poder público e/ou dos prestadores de serviço 164 

de saneamento. A Sra. Monica Pena (UFRJ) apresentou também os biodigestores e os 165 

sistemas alagados construídos (wetlands) como algumas das soluções propostas 166 

dando enfoque para localidades não muito adensadas. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme 167 

Velho) sugeriu que as comunidades contempladas sejam, preferencialmente, as 168 

citadas no tomo III do Plano de Bacia Hidrográfica que está sendo desenvolvido. A Sra. 169 

Monica Pena (UFRJ) apresentou as propostas para o Macroprograma Resíduos 170 

Sólidos, Drenagem e Água. Falou da proposta pelo GT de uma campanha de 171 

sensibilização e esclarecimento sobre o problema do lixiviado e a poluição dos corpos 172 

hídricos (poluição difusa). O Sr. José Paulo (OMA Brasil) sugeriu conjugar esse 173 

macroprograma com o de monitoramento a fim de produzir um único edital que 174 

contemple os dois macroprogramas na mesma temática. O Sr. João Paulo (AGEVAP) 175 

trouxe a observação (pela proximidade com os outros membros do Escritório de 176 

Projetos) que a discussão do chorume, dos aterros e dos resíduos sólidos não é tão 177 

presente nos outros subcomitês e por isso talvez seja preciso advogar em defesa desta 178 

pauta. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) reforçou a possibilidade de acoplar dois 179 

macroprogramas em um único edital. O Sr. João Paulo (AGEVAP) salientou que o 180 

Relatório de Territorialidade conta com o mapeamento dos aterros e vazadouros 181 

presentes na RH-V sendo o mais emblemático deles Gramacho que está presente na 182 

porção Oeste da bacia. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) questionou se com esse 183 

recurso não seria possível uma ação mais robusta do que uma campanha. A Sra. Maria 184 

Teresa (CRBio) sugeriu a inclusão da questão do lixo marinho. O Sr. José Paulo (OMA 185 

Brasil) complementou para “ações de combate ao lixo marinho” que está atrelado a 186 

ineficiência dos planos de gestão de resíduos sólidos dos municípios. A Sra. Jacqueline 187 

Guerreiro (OMA Brasil) sugeriu a mudança do título para campanha educomunicativa 188 

para que englobe uma dimensão pedagógica. A Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) 189 

sugeriu a discussão do lixo marinho a partir da bacia hidrográfica englobando a 190 

questão do micro plástico. A Sra. Maria Teresa (CRBio) sugeriu a análise da cadeia 191 

produtiva dos resíduos envolvendo logística reversa e reciclagem. A Sra. Maria Lobo 192 

mailto:cbhbaiadeguanabara@gmail.com


COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 

 

Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.080-003 

Telefone: (21) 2334 9658 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

(Viva Cosme Velho) expressou que é contra a proposta de campanha e acredita que 193 

esse recurso poderia ser mais bem empregado em uma ação concreta, dado o 194 

montante considerável de recursos, investindo em tecnologia e inovação. O Sr. José 195 

Paulo (OMA Brasil) justificou a campanha dizendo a importância de se combater o lixo 196 

voltando a sua origem, e trouxe para a discussão a Water Wheel da Baía de 197 

Chesapeake nos Estados Unidos, uma ação inovadora que agrega também à temática 198 

da conscientização e sensibilização. O Sr. João Paulo (AGEVAP) explicitou que a 199 

Water Wheel no Porto de Baltimore na Baía de Chesapeake se concretizou devido à 200 

uma parceria com os museus e outros atores e sujeitos sociais que atuam na região, e 201 

que além de ser uma ferramenta que evita o aporte de lixo flutuante na baía é também 202 

uma ferramenta de educação ambiental que recebe escolas e conscientiza a população 203 

sobre a temática da poluição hídrica. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) apoiou que a 204 

proposta para esse macroprograma mude para implementação de uma Water Wheel 205 

no Canal do Cunha, se a implementação do equipamento estiver amarrada com 206 

campanhas de conscientização/sensibilização que ajudem a combater o problema na 207 

origem da poluição. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) apoiou a ideia da Water 208 

Wheel, por ser uma tecnologia existente e que pode deixar um legado trazendo os 209 

olhos da população para a figura do comitê. A Sra. Maria Teresa (CRBio) concordou 210 

com a mudança para algo mais físico e palpável. O Sr. João Paulo (AGEVAP) citou 211 

detalhes importantes do Water Wheel nas áreas de sustentabilidade como uso de 212 

energia solar e participação social na relação com os catadores de resíduos. A Sra. 213 

Maria Teresa (CRBio) viu a nova ação como um programa de monitoramento que conta 214 

com a participação dos atores do território trazendo a necessidade de capacitação. O 215 

Sr. Humberto Saito (PM Belford Roxo) elucidou que existem integrantes de comitês de 216 

bacia que fizeram intercâmbio de conhecimento na Baía de Chesapeake e estão 217 

disponíveis para a troca com o CBH-BG, citando especialmente a Prof.ª Cleonice 218 

Puggian. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) sugeriu a mudança do título da proposta do 219 

Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água para “Water Wheel em 220 

substituição à ecobarreira (experiência de Chesapeake)”. O Sr. José Paulo (OMA 221 

Brasil) complementou que para a nova proposta será preciso procurar parceiros devido 222 

ao custo elevado do projeto e cita a ODS 17 (Parcerias e meios de implementação). A 223 

Sra. Monica Pena (UFRJ) sugeriu o SENAI como parceiro técnico. O Sr. João Paulo 224 
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(AGEVAP) salientou que participou, no mestrado, da pesquisa dos custos de instalação 225 

de um Water Wheel no Rio de Janeiro, e o valor a época da pesquisa girava em torno 226 

de R$800.000,00. A Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) pediu detalhes sobre o 227 

funcionamento da Water Wheel em comparação às ecobarreiras. O Sr. José Paulo 228 

(OMA Brasil) explicaou que na Water Wheel o lixo não se acumula e afunda como nas 229 

ecobarreiras, pois é constantemente retirado pela esteira que é movida pelo fluxo da 230 

água e sugere o vídeo explicativo para maior elucidação. Em relação ao 231 

Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água, que teve contribuições 232 

substanciais, a plenária colocou como consenso os seguintes pontos para a nova 233 

proposição da Water Wheel: integração com o Macroprograma Educação Ambiental, 234 

Mobilização e Capacitação e o Macroprograma Comunicação e Fortalecimento 235 

Institucional; fortalecimento na implementação da Política Nacional de Resíduos 236 

Sólidos (PNRS) em parceria com os municípios; comunicação para apresentação dos 237 

benefícios do equipamento (Water Wheel) e aceitação pela comunidade – valorização; 238 

capacitação envolvendo a conectividade das ações antrópicas e suas consequências. 239 

Por fim,o Sr. José Paulo (OMA Brasil) elogiou o processo rico e participativo de 240 

construção das propostas e encerrou a reunião. Sem mais nada a declarar, foi 241 

encerada a reunião às 19:20, eu, Lucas Pacheco, transcrevi a ata e dou fé. 242 

                                                   Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020 

 

José Paulo Azevedo 

Coordenador Subcomitê Oeste 

 

Encaminhamentos: 

1. Apresentar as propostas construídas e deliberadas no âmbito do Oeste para a 

Diretoria do CBH-BG e demais subcomitês seguindo cronograma para o 

processo de deliberação de ações/projetos a serem possivelmente custeados 

com recurso da cobrança a ser solicitado ao Inea 
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LISTA DE PRESENÇA: 

COMPOSIÇÃO DO SUBCOMITÊ OESTE 
Poder Público 

Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia ✓ 

Titular Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ Sebastião Marcos Werneck X 

Titular Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ José Leonídio Madureira de Sousa Santos ✓ 

Titular Fundação Rio Águas Marcos Gazineo ✓ 

Titular ICMBio - Reserva Biológica do Tinguá Sem representante X 

Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio Ambiente Humberto Yoshiharu Saito ✓ 

Titular Prefeitura de Duque de Caxias Julia Graziela Uchôa X 

Titular 
Prefeitura Municipal de Magé (Titular) Maria Aparecida de Souza de Rezende  X 

Prefeitura Municipal de Magé (Substituta) Aline Ferreira da Silva  ✓ 

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme da Silva Guimarães ✓ 

Titular 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento - SEAPPA 

Guilherme de Freitas Ewald Strauch X 

Suplente 
Suplente - Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela 
(INEA/REVISEST) 

Eduardo Pinheiro Antunes X 

Usuários 
Titular Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR Alexandre Anderson de Souza X 

Titular Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE Frederico Menezes Coelho ✓ 

Titular 
Sindicato dos Pescadores Profissionais, Pescadores Artesanais, 
Aprendizes de Pesca, Pescadores Amadores, Maricultores, 
Aqüicultores, Piscicultores – SINDPESCA 

Paulo Cesar Lopes Siqueira X 

Titular Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida X 
Sociedade Civil 

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva ✓ 

Titular Associação Ecocidade José Miguel da Silva X 
Titular Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - NEPP Marina Costa Bernardes X 
Titular Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - IBDA Magno Neves Barbosa X 

Titular Defensores do Planeta Mauro André dos Santos Pereira ✓ 

Titular 
Associação de Moradores e Amigos Viva Cosme Velho (Titular) Maria da Silveira Lobo  ✓ 

Associação de Moradores e Amigos Viva Cosme Velho (Substituta) Luciana Falcão ✓ 

Titular Universidade Iguaçu - UNIG Paula Fernanda Chaves Soares ✓ 

Titular 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico 
e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região – SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos X 

Titular 
Rede CCAP - Rede de Empreendedores Sociais para o 
Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Sustentável 

Rejany Ferreira dos Santos ✓ 

Titular 
Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil (Titular) 

José Paulo Azevedo ✓ 

Suplente Programa de Formação e Educação Comunitária – PROFEC Daniel Ferreira da Silva X 

Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Monica Maria Pena ✓ 

Suplente 
Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier 
Sigaud e Adjacências – ALMA 

Abílio Valério Tozini X 

Suplente 
Federação Das Associações De Moradores Do Município Rio De 
Janeiro – FAMRIO 

Licínio Machado Rogério ✓ 

Suplente Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO Elvio Machado Martins Junior ✓ 

Suplente Associação de Moradores do Grajaú – AMGRA Jeandra Luna Lima Pedrosa X 
 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 

- 
Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil (Substituta) 

Jacqueline Guerreiro ✓ 
 

AGEVAP 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Oeste João Paulo Coimbra ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Oeste Lucas Pacheco Charles ✓ 

- Especialista Administrativo Carlos Rogério ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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ANEXOS: 

1. Fichas sínteses com propostas para os macroprogramas construídas nas Rodas 

de Conversa dos GTs do Subcomitê Oeste 

2. Apresentação construída colaborativamente e realizada sobre os resultados e 

propostas das Rodas de Conversa dos Grupos de Trabalho no âmbito do 

processo de deliberação de projetos/ações a serem possivelmente custeados 

com recurso da cobrança a ser solicitado ao Inea (Conta D) 
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ANEXO 1. Fichas sínteses com propostas para os macroprogramas construídas nas Rodas de 

Conversa dos GTs do Subcomitê Oeste 

 



 

Ficha de Propostas – Subcomitê Oeste 

 

Roda de Conversa - GT Apoio à Pesquisa e Extensão 

Data: 16/09/2020 Horário: 17h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Apoio à Pesquisa 

Grupo de Trabalho: GT Apoio à Pesquisa e Extensão 

Macroprograma Apoio à Pesquisa 

Coordenador: Vice-Coordenadora: 
José Paulo Azevedo Maria Teresa de Jesus Gouveia 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. CRBio – Maria Teresa de Jesus Gouveia (  ✓  ) 
2. UFRJ – Monica Pena (  ✓  ) 
3. OMA-Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
4. Associação Ecocidade/UFRRJ – Niriele Rodrigues (  ✓  ) 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Apoio à Pesquisa 

Considerando a diretriz de manutenção das deliberações anteriores nos macroprogramas, uma das 
propostas é a de manter as linhas de pesquisa indicadas anteriormente no edital que será publicado em 
breve. O referido edital considera o pagamento de bolsa e auxílio financeiro, entretanto, o recurso objeto 
desta nova deliberação não será um montante alto, e, portanto, não é viável considerar o pagamento de 
bolsas. Dessa forma, será considerado apenas o pagamento de auxílio financeiro. 

A segunda proposta considera o foco das linhas de pesquisa nos eixos dos macroprogramas por serem 
estas as ações prioritárias estabelecidas pelo CBH-BG em seu planejamento estratégico. Ainda seria 
possível, numa terceira opção, não indicar as linhas de pesquisa e permitir que os proponentes 
apresentem seus projetos de pesquisa, essa opção possibilita a submissão de projetos diversos em 
diferentes linhas e oportuniza o apoio a projetos inovadores, que podem não ser contemplados caso os 
temas sejam previamente definidos. Nesse formato, deverão ser estabelecidos critérios que possibilitem 
a seleção dos melhores projetos, aderentes a missão do CBH-BG e anseios dos subcomitês. 

1. Manutenção das linhas 
de pesquisa de acordo 
com o edital anterior já 
elaborado 
 
 

Considerações e principais 
pontos discutidos: 

2. Formulação das linhas 
de pesquisa nos eixos 
dos macroprogramas 
que norteiam a atuação 
do CBH-BG 

 
Considerações e principais 
pontos discutidos: 

3. Sem indicação de linhas 
de pesquisa, as 
pesquisas devem ser 
propostas pelos 
interessados 

 
Considerações e principais 
pontos discutidos: 

 
 
 

 
 
 

Não é a melhor opção pois se 
tem ciência dos focos do CBH-
BG 
 
Focar em temas relacionados 
aos recursos hídricos 
 
Os temas prioritários já estão 
elencados 
 
Relação com as atribuições 
legais do CBH-BG 
 



 

Ficha de Propostas – Subcomitê Oeste 

Consulta ao território 
1. O novo recurso deve focar em Extensão? 2. O novo recurso deve focar em Pesquisa? 

Contemplar a extensão pois o edital anterior já foi 
direcionado inteiramente para a pesquisa 
 
Com lógica na ciência cidadã – extensão 
comunitária  
 
- Focar em alunos do Ensino Médio e fazer a ponte 
com o Ensino Superior 
 
Questionamento: Participação somente de ONGs? 
 
Questão de checar a experiência na redação de 
TdRs nesse sentido 
 

 
 
 

Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
- Projetos de Extensão Comunitária e Universitária 
- Público-alvo: alunos vinculados a projetos de pesquisa e alunos do Ensino Médio 
- 3 percursos de atingimento aos alunos de Ensino Médio:  
    - Instituição de pesquisa vincular/buscar através de ONGs a indicação de alunos do EM 
    - Instituições de pesquisa buscarem em unidades de ensino formal (ensino público) 
    - Grupos e coletivos de juventude territoriais indicarem os jovens matriculados no EM 
- Temas elencados para extensão no Subcomitê Oeste 
 
Estimular a prática da Ciência Cidadã → estratégia 
- Envolvimento de qualquer cidadão desde a concepção à produção de dados mas também no 
reconhecimento que ele produziu os dados 
“A ciência cidadã é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária, de 
milhares de cidadãos que geram e analisam grandes quantidades de dados, partilham o seu 
conhecimento e discutem e apresentam os resultados”. 
→ Os conhecimentos e saberes estão em todo e qualquer cidadão 
→ Cidadão participa da produção de conhecimento 
→ Falta de cultura (principalmente no Brasil) sobre a importância da ciência e como se produz 
conhecimento científico 
 
- Verificar se o saldo a ser solicitado é suficiente para realizar as ações. E verificar se o saldo da CUTE 
anterior para especificamente Apoio à Extensão pode ser alocado para encorpar essa proposta.  
→ Confirmar se todo o saldo da CUTE foi alocado em Pesquisa, ou se sobrou recurso para a extensão 
 
Lembrete: verificar o valor da bolsa/auxílio financeiro baseado no recurso disponível e se existe ainda 
recurso da CUTE 
 
Observações gerais: 
Alterar nomenclatura de “linha de pesquisa” para “temas de pesquisa” (linhas de pesquisa podem se 
confundir com as linhas de pesquisa do CNPQ) 
 
Contemplar a extensão pois o edital anterior já foi dirigido para a pesquisa. 
 
Duas vertentes da extensão: 
Extensão Universitária 
Extensão Comunitária – ciência cidadã 
 
Ciência cidadã → estratégia 



 

Ficha de Propostas – Subcomitê Oeste 

- Envolvimento de qualquer cidadão desde a concepção à produção de dados mas também no 
reconhecimento que ele produziu os dados 
“A ciência cidadã é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária, de 
milhares de cidadãos que geram e analisam grandes quantidades de dados, partilham o seu 
conhecimento e discutem e apresentam os resultados”. 
→ Os conhecimentos e saberes estão em todo e qualquer cidadão 
→ Cidadão participa da produção de conhecimento 
→ Falta de cultura (principalmente no Brasil) sobre a importância da ciência e como se produz 
conhecimento científico 
 
Maria Teresa: mencionou o Projeto Coral Vivo 
 
A extensão comunitária deve estar atrelada à um projeto 
 
Proposta Maria Teresa: na extensão universitária fazer conexão com os atores comunitários do território 
Os comunitários seriam do Ensino Médio (complementação do estudo em áreas que possam seguir 
adiante no ensino forma que é a graduação) 
 
Como os comunitários seriam identificados? 
- Através das instituições e organizações sociais do próprio território 
 
Edital seria aberto para as organizações? 
 
Como seria a redação dos TdRs? Evitar falhas de redação dos TdRs pois frequentemente eles não 
refletem na íntegra o que é deliberado. 
 
A estimativa do recurso disponível para o Macroprograma Apoio à Pesquisa Recurso a ser solicitado = 
R$ 42.324,05 
 
Grupos de juventude organizados 
 
Conferir se no Oeste já há deliberação no sentido de Apoio à Extensão com os recursos da CUTE 
 
Necessidade que os membros do subcomitê e CBH-BG leiam os materiais disponíveis (Relatório de 
Territorialidade, Plano de Recursos Hídricos, etc.) para entenderem as lacunas de conhecimento sobre a 
RH-V → forma de empoderamento 
 
Sugestão Maria Teresa: requisito que os projetos de pesquisa do primeiro edital sejam no sentido de 
incrementação dos planos territoriais 
 
→ Devolutivas e retornos das pesquisas devem ser entregas de forma palpável e fácil compreensão para 
todo o tipo de público e não apenas para os pares → apresentações orais e entrega de documento físico 
 
- Interface com o Plano de Comunicação e Educação Ambiental 
 
- Monitoramento participativo com estratégia na ciência cidadã – ator e sujeito social diretamente 
envolvido no território 
 
- Cartografia social 
 
- Ideia: quem for contemplado no edital que já está em andamento seria convidado a participar/integrar 
uma rede e se comprometeria a apresentar os resultados do trabalho financiado com recursos do CBH-
BG. O conhecimento gerado seria dessa forma direcionado para a construção do conhecimento do CBH-
BG e dos planos territoriais e Relatório de Territorialidade. 
 
Monitoramento Participativo → comprometimento como Cidadão 
Ciência Cidadã → comprometimento com o Conhecimento (aplicado à região) 
 
Fortalecimento não só da Educação Ambiental mas também da Educação 
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→ Retorno social do CBH-BG 
 
José Paulo: no futuro criar critérios de priorização para as pesquisas, os próximos editais de pesquisa 
podem ser aperfeiçoados nesse sentido 
 
Monica: abrangência de alunos desenvolvendo monografias e TCCs na graduação – Proposta Futura 
- Concurso das melhores monografias 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- 
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Roda de Conversa - GT Saneamento 

Data: 17/09/2020 Horário: 17h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Coleta e 
Tratamento de Esgoto Sanitário 

Grupo de Trabalho: GT Saneamento 

Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

Coordenadora: Vice-Coordenadora: 
Monica Pena Rejany Ferreira 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. UFRJ – Monica Pena (  ✓  ) 
2. CEDAE – Frederico Menezes (  ✓  ) 
3. PM Belford Roxo – Humberto Yoshiharu Saito (  ✓  ) 
4. FIOCRUZ – José Leonídio (  X  ) 
5. PM Magé – Maria Aparecida de Souza de Resende (  ✓  ) / Aline Ferreira (  X  ) 
6. Viva Cosme Velho – Maria Lobo (  ✓  ) / Luciana Falcão (  ✓  ) 
7. FAM Rio – Licínio Rogério (  ✓  ) 
8. Defensores do Planeta – Mauro André Pereira (  X  ) 
9. Rede CCAP – Rejany Ferreira dos Santos (  ✓  ) 
10. ALMA – Abilio Valério Tozini (  X  ) 
11. Associação Ecocidade/UFRRJ – Niriele Rodrigues (  X  ) 
12. Associação Ecocidade – José Miguel da Silva (  ✓  ) 
13. OMA Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
14. PM Belford Roxo – Procuradoria Municipal – Fernando Magalhães (  ✓  ) → convidado 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 
4. Contrato de Gestão – Amanda Braga (  ✓  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário  

As propostas indicadas para o referido macroprograma não tiveram como foco os sistemas 
convencionais de coleta e tratamento de esgotos sanitários, em razão da possibilidade da futura 
concessão deste serviço nos municípios hoje atendidos pela CEDAE, que representam grande parte dos 
municípios inseridos na Região Hidrográfica V. 

Considerando a diretriz de manutenção das deliberações anteriores nos macroprogramas, uma proposta 
indicada pelos subcomitês do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas e do trecho Oeste se refere 
à vídeo inspeção de galerias de águas pluviais para identificação de pontos de lançamentos de esgotos 
sanitários irregulares. O levantamento realizado através da inspeção possibilitará um diagnóstico das 
galerias de drenagem, permitirá a atualização do cadastro da rede e ainda servirá de subsídio para que 
sejam cobradas as medidas cabíveis aos órgãos competentes para solução do problema, com vistas a 
punição dos responsáveis e interrupção dos lançamentos irregulares. 

Outra proposta indicada pelos subcomitês dos trechos Leste, Oeste e do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá foi o saneamento ecológico em comunidades isoladas ou núcleos habitacionais urbanos 
desprovidos de redes coletoras de esgotos sanitários. Esses sistemas descentralizados possuem como 
premissas o baixo custo de implantação, elevada sustentabilidade, relacionada a pouca dependência de 
fornecimento de energia, de peças, manutenção e equipamentos de reposição, simplicidade operacional, 
de manutenção e de controle, entre outros. 

1. Diagnóstico através de vídeo inspeção de galerias pluviais 
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Considerações e principais pontos discutidos: 
Deliberação anterior do Subcomitê Oeste com recurso da CUTE foi mencionado fazer vídeo-inspeção da 
bacia do Rio Carioca para mapeamento de despejo clandestino de esgoto na rede de drenagem → 
inspeção robotizada é estimada de ser em torno de 26 mil por km (valor pode variar se for adicionado 
mapeamento da rede e cadastramento por exemplo) 
 
A parte cadastral poderia ser feita através de parceria com a(s) prefeitura(s) para uma possível contra 
partida? 
Sugestão: parceria com a Fundação Rio-Águas 
 
Rios e bacias mencionadas: 
- Rio Berquó 
- Rio Banana Podre 
- Rios nas proximidades da Floresta de Camboatá 
- Rio Maracanã 
- Rio Carioca (Região do Catete) 
- Rio Botas (está sendo canalizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu) 
 
Convidar atores e sujeitos sociais para mapear os rios/corpos hídricos que carecem desse tipo de 
inspeção 
 
Esse tipo de inspeção é ideal para rios urbanos cobertos e canalizados integrantes da rede de drenagem 
urbana 
 
Monitoramento por vídeo inspeção pode fortalecer o sentimento de pertencimento 
 
Experiências de outras cidades e localidades com vídeo-inspeção (Balneário Camboriú, Niterói – Se Liga 
na Rede, Distrito Federal, Sertãozinho/SP, Jacareí/SP)→ Escritório de Projetos pode ajudar nesse estudo 
e levantamento 
 
Fiocruz: Departamento de História da Saúde → pesquisar 
 
Possíveis parcerias e convidados: universidades, Fiocruz, SOS Mata Atlântica 
 
Objetivo da vídeo inspeção: material para cobrar ações do poder público acerca das ligações 
clandestinas na rede de drenagem 
 

2. Saneamento ecológico em comunidades isoladas ou núcleos habitacionais urbanos 
desprovidos de redes coletoras de esgotos sanitários 
 

Considerações e principais pontos discutidos: 
Rejany: saneamento convencional raramente chega às comunidades. Já existe deliberação anterior com 
recursos da CUTE para instalação de sistemas alternativos de saneamento (bacia de evapotranspiração, 
tratamento por zona de raízes, biodigestores, Sistema Alagado Construído - SAC). Considera importante 
expandir para mais localidades utilizando o recurso da Conta D. Continuidade nesse sentido para ver o 
resultado. 
 
Soluções baseadas na Natureza (SbN) 
 
Tecnologias sociais e biosaneamento → forma de o CBH-BG entrar em projetos que não priorizam só a 
engenharia cinza 
 
Parte do recurso ser destinado para implantação e outra para operação e manutenção assistida 
 
Manutenção desses sistemas seria feita pela Prefeitura? 
 
Capacitação dos sujeitos e atores sociais para manutenção e operação dessas soluções de 
biosaneamento no curto e médio prazos → sugestão: empresa contratada fazer a capacitação da 
comunidade e elaborar manuais operativos 
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Contribuições Cida – Diretrizes (auxiliar na elaboração do TdR) 
- Formação de mão de obra e orientação técnica para duplicação das tecnologias em espaços 
comunitários (igrejas, creches, escolas, postos de saúde, assentamentos, etc.) 
- Monitoramento dos sistemas alternativos após a implantação e aos já instalados (eficiência do 
tratamento, corpo hídrico receptor, estimativa de redução de carga orgânica) 
- Campanhas de Educação Ambiental visando incentivar a adesão da comunidade aos sistemas 
ecológicos 
- Ausência de rede coletora (localidades adensadas é obrigação da concessionária levar o serviço) 
- Fortalecimento de áreas onde não há atuação do poder público e/ou concessionária 
- IQA Inea 
- Diagnóstico de regiões e localidades que sofrem com doenças de veiculação hídrica 
 
Rejany: “Não é fazer para as comunidades e sim fazer com a comunidade” 
ONGs que já fazem esse tipo de trabalho 
 
Importante: construção coletiva 
 

3. Outras propostas ainda não elencadas:  
 
 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
O subcomitê deliberou por utilizar o recurso em: soluções alternativas de saneamento / biossaneamento 
 
- Importante o monitoramento e acompanhamento dos impactos 
- Áreas menos adensadas 
- Soluções individualizadas 
- Engajamento dos atores e sujeitos sociais na construção coletiva 
Ver box 2 acima 
 
Observações gerais: 
A ideia foi propor projetos e ações fora da linha do saneamento convencional por conta do imbróglio que 
está posto a respeito do modelo proposto de concessão dos serviços de água e esgoto no Estado 
 
Objetivo da vídeo inspeção: material para cobrar ações do poder público acerca das ligações 
clandestinas na rede de drenagem 
 
Reflexão: projeto de vídeo inspeção não é prioridade para os municípios da Baixada Fluminense 
 
Maria Lobo sugeriu o material: Rios de História - os rios urbanos do Rio de Janeiro - Bruno Capilé 
 
Em relação à vídeo inspeção, o Rio Carioca já está contemplado na deliberação anterior e referendada 
pelo Subcomitê Oeste (aguardando recurso chegar na conta) 
 
Sugestão Saito: Defendo a tese de que a vídeo inspeção seja contextualizada de acordo com o 
mapeamento das áreas de recorrência de inundações do tempo de retorno de 15 anos. É importante 
compreender como a prefeitura trabalha com os piores cenários considerando o tempo de retorno. 
Acredito que provocar a Rio-Águas a comparecer ao subcomitê para demonstrar como lidam com esses 
alagamentos 
 
Estimativa recursos disponíveis na Conta D a serem solicitados ao Inea nos macroprogramas: 
Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto R$ 2.593.046,98 (referente ao Subcomitê Oeste) 
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José Miguel: 
Crítica à nomenclatura “sistemas alternativos de saneamento” 
Em regiões mais adensadas é sugerido sistema centralizado de esgotamento via ETE e que elas sejam 
atendidas via concessionária 
Muitas experiências de biosaneamento em localidades da Baixada → mapear essas experiências 
Mudança de paradigma: sistemas centralizados de tratamento de esgoto estão defasados 
Sugestão: a Embrapa utiliza SAC (Sistema Alagado Construído) em substituição ao termo Wetland 
 
Frederico: soluções individuais não são adequadas para áreas adensadas 
- Fossa filtro 
- Wetlands 
- Pequenas lagoas de estabilização 
→ Algumas soluções é necessária participação da concessionária na operação 
 
Sugestão: convidar a empresa Phytorestore (SbN) para apresentar para o Subcomitê e participar das 
discussões 
 
Vídeo sugerido pela Maria Lobo – webinar Inea sobre SBNs da semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=VAFeG5Pw_mo&feature=youtu.be 
 
Saito: é importante ver o impacto dos efluentes até quando se usa as tecnologias de biosaneamento → 
dados de efluentes e qual a efetividade do tratamento 
 
Sugestão Maria Lobo: visita de campo em Niterói para ver o funcionamento do Jardim Filtrante 
 
Pesquisa: 

• Experiência em Austin - Engenheiros Sem Fronteiras – biodigestor 
• Sistema Alagado Construído (Wetland) – Escola Barão de Iriri em Magé 
• Biodigestor no Quilombo Sobara: Quilombo Sobara http://www.inea.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2019/01/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Biossistema-Sobara-_-10102019-
Adriana-S-CLSJ.pdf 

• Morro do Alemão Projeto do Jauregui – http://www.jauregui.arq.br/favelas_alemao.html 
• Biossistemas em Petrópolis – Águas do Imperador 
• Escola Guadalajara na Baixada Fluminense 

 
Reflexão: vandalismo e roubo de insumos/equipamentos nas ETEs 
 
ETEs do território do Subcomitê Oeste 
- ETE Alegria 
- ETE Sarapuí 
- ETE Pavuna 
- ETE Orquídea 
- ETE Joinville 
- ETE Penha 
- ETE Ilha do Governador 
* Problema geralmente não é a estação em si é que a vazão afluente de esgotos é baixa → problema na 
coleta e a rede de cobertura 
 
Sugestão José Paulo: Livro de evento em Brasília com maioria destes projetos de SbN:  
https://oppla.eu/sites/default/files/docs/Portuguese-EU-Brazil-NBS-dialogue-low.pdf 
 
Frederico: Biodigestores coletivos X Biodigestores individuais 
 
OBS: verba da Caixa para saneamento rural 
Plano de Saneamento Rural 
 
Sugestão Frederico Menezes: Saneamento rural. Manual do Saneamento 
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/Mnl_Saneamento.pdf/ae1d4eb7-afe8-4e70-ae9a-0d2ae24b59ea 

 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVAFeG5Pw_mo%26feature%3Dyoutu.be
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.jauregui.arq.br%2Ffavelas_alemao.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Foppla.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2FPortuguese-EU-Brazil-NBS-dialogue-low.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.funasa.gov.br%2Fdocuments%2F20182%2F38564%2FMnl_Saneamento.pdf%2Fae1d4eb7-afe8-4e70-ae9a-0d2ae24b59ea
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Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- Sugestão: nesse edital buscar contemplar as localidades elencadas no diagnóstico do Tomo III do Plano 
de Bacia 
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Roda de Conversa - GT Educação Ambiental e Comunicação 

Data: 16/09/2020 Horário: 14h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Comunicação e 
Fortalecimento Institucional 

Grupo de Trabalho: GT Educação Ambiental e Comunicação 

Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional 

Coordenador: Vice-Coordenadora: 
Mauro Pereira Jacqueline Guerreiro 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. FIOCRUZ – José Leonídio Madureira (  X  ) 
2. CRBio – Maria Teresa de Jesus Gouveia (  ✓  ) 
3. OMA-Brasil – Jacqueline Guerreiro (  ✓  ) 
4. Defensores do Planeta – Mauro André Pereira (  ✓  ) 
5. Rede CCAP – Rejany Ferreira dos Santos (  ✓  ) 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional  

Para a proposta de projetos foi considerada a continuidade da ação deliberada para este 
macroprograma.  

1. Programa de implantação, monitoramento e avaliação do Plano de Comunicação social, 
mobilização e fortalecimento institucional: conjunto de ações necessárias à efetivação 
ações apresentadas no Plano de Comunicação, que será contratado de acordo com o 
Termo de referência em elaboração 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
 
 
 

2. Outras propostas ainda não elencadas:  
1) Sugestão da Jacqueline: alocar o novo recurso para elaboração de spots de rádios (rádios 
comunitárias) para divulgação de temáticas relacionadas ao meio ambiente e educação ambiental 
Educomunicação (linguagem, tempo, meio) 
- Ações que fortaleçam a juventude 
- Podcasts e web rádios 
- Temáticas sugeridas: conflitos pela água, recursos hídricos, racionalização, saneamento ambiental, 
soluções baseadas na natureza 
 
2) Gabriel: Produção de vídeos e materiais informativos  
- Documentários, curtas e animações 
- Canal do YouTube do CBH-BG?  
- Produção de cards 
- Vídeos que dialogam com os territórios e tenham participação efetiva dos atores e sujeitos sociais com 
conhecimento de território 
 
3) Rejany: Produção de material institucional para apresentação do CBH-BG e seus subcomitês, bem 
como de suas atribuições e papel legal 
- Apresentar o CBH-BG para o executivo e legislativo, municipais e estadual 
- Material de relacionamento 
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- Material amplamente trabalhado pelos territórios 
- Materiais sucintos e linguagem direta e entendível 
 
4) Maria Teresa e Mauro: Produção de materiais educativos impressos, contemplando desde o público 
infantil ao adulto, divulgando informações sobre o CBH-BG 
- Produção de conteúdo pelos territórios e seus atores sociais (jovens, crianças, comunidade no geral, 
etc.) 
 
Observações gerais: 
 
Sugestão Mauro: alinhar materiais aos ODS  
 
* Todos os materiais e propostas devem seguir os componentes estruturantes dos elementos listados no 
macroprograma de Educação Ambiental 
 
Identidade visual 
 
Observações gerais: 
- Comunicação dialoga com todos os macroprogramas 
- Maria Teresa: Não produzir materiais de propaganda e sim material de informação 
- Rejany: fortalecimento institucional ser além do diálogo com a sociedade. Sociedade precisa conhecer o 
CBH-BG e tê-lo como referência como a instância pela qual ele foi criado. Importante que o diálogo se 
estenda para o executivo e legislativo, municipais e estadual 
- Rejany: sustentabilidade das ações no curto, médio e longo prazos 
 
- Reflexão: recurso da ordem de 81 mil reais seria suficiente? 
 
- Conferir se materiais institucionais e informativos já estão contemplados no Plano de Comunicação 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
GT deliberou por uma nova proposta não elencada: 
- Novos recursos sejam utilizados para produção de materiais e conteúdos elencados na seção 2 acima 
 
 
 
Observações gerais: 
Sugestão da Jacqueline: alocar o novo recurso para elaboração de spots de rádios (rádios comunitárias) 
para divulgação de temáticas relacionadas ao meio ambiente e educação ambiental 
- Educomunicação (linguagem, tempo, meio) 
- Ações que fortaleçam a juventude 
- Podcasts e web rádios 
 
- Temáticas sugeridas: conflitos pela água, recursos hídricos, racionalização, saneamento ambiental, 
soluções baseadas na natureza 
 
- O que já está contemplado no Plano de Comunicação? 
 
- Fortalecimento do CBH-BG no sentido que ele seja uma instância de opinião em processos importantes 
e participe dos processos de tomada de decisão 
- Participação formal do CBH-BG nos espaços externos de diálogo 
 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- Grupo de Acompanhamento do Plano (GTA Plano) sentiu falta de adesão e participação dos membros 
nas consultas e envio de sugestões para o Plano de Recursos Hídricos 
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- Relatório de Territorialidade Hídrica 
- Falta de conhecimento das atribuições dos Comitês de Bacia Hidrográfica por parte da população 
- Foi mencionada a questão de divulgar o Plano de Recursos Hídricos em linguagem acessível para 
diversos públicos 
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Roda de Conversa - GT Educação Ambiental e Comunicação 

Data: 16/09/2020 Horário: 14h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Educação 
Ambiental, Mobilização e Capacitação 

Grupo de Trabalho: GT Educação Ambiental e Comunicação 

Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação 

Coordenador: Vice-Coordenadora: 
Mauro Pereira Jacqueline Guerreiro 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. FIOCRUZ – José Leonídio Madureira (  X  ) 
2. CRBio – Maria Teresa de Jesus Gouveia (  ✓  ) 
3. OMA-Brasil – Jacqueline Guerreiro ( ✓  ) 
4. Defensores do Planeta – Mauro André Pereira (  ✓  ) 
5. Rede CCAP – Rejany Ferreira dos Santos (  ✓  ) 
6. Defensores do Planeta – Gabriel Silva Guimarães (  ✓  ) 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 
4. Contrato de Gestão – Leandro Guerra (  ✓  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação  

Para propor a nova ação a ser executada, é preciso considerar que o recurso anteriormente 
disponibilizado para o macroprograma irá gerar dois editais, sendo o edital de chamamento para projetos 
de educação ambiental, e o edital para contratar instituição para elaborar o programa de educação 
ambiental do CBH-BG. 

Dito isto podemos pensar na publicação de um novo edital (ou aditivo) de chamamento para projetos, 
embora isso acabe gerando mais 6 projetos, além dos 14 possíveis do edital anterior, dificultando seu 
acompanhamento por parte da secretaria executiva e pelo próprio CBH-BG. Outra possibilidade seria 
alocar o novo recurso para a execução do programa de educação ambiental que será elaborado, pois 
nele estarão as diretrizes para aplicação dos recursos nesta temática. 

1. Aditivo/novo edital de chamamento para projetos de educação ambiental 
 
Considerações e principais pontos discutidos: 
- Foi comentado sobre a problemática de edital de chamamento para projetos sem ter o Plano de 
Educação Ambiental do CBH-BG consolidado para dar a diretrizes aos projetos esperados 
- Como seriam avaliados os projetos? (Coordenação ou representante com expertise designado por ela) 
- É indispensável a participação da CTEM ou dos GTs de Educação Ambiental dos subcomitês na 
avaliação e acompanhamento dos projetos de Educação Ambiental 
- Linhas dos projetos → demanda induzida mas com foco nos recursos hídricos 
- Questionamento: como alocar recursos para projetos com foco em água sem matriz de indicadores e 
critérios baseados em diretrizes para Educação Ambiental do CBH-BG? 
- Mesmo com o edital existente já na rua os membros dos GTs Educação Ambiental podem se juntar 
para elaborar uma estratégia de avaliação aos projetos para garantir que tenham impacto positivo para o 
CBH-BG 
- Para colocar novos projetos é importante criar essa estratégia para acompanhamento e avaliação dos 
projetos → minimizar os possíveis impactos de projetos não relevantes 
- Sugestão: projetos que dialoguem com os anseios e demandas dos Grupos de Trabalho de Educação 
Ambiental (ex. Formação Continuada) 
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2. Alocar o recurso para a execução do programa de educação ambiental do CBH-BG 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
- O Programa já tem montante considerável destinado para ele 
- É Plano ou Programa? → existe uma diferença estruturante entre Plano e Programa 
         - É um programa 
- Formação continuada é indispensável para o Programa ser colocado em prática 
- O Programa de Educação Ambiental tem uma temporalidade mais extensa, quem irá acompanhá-lo? 
 
- Programa envolve um detalhamento e uma escuta dos atores sociais e envolve territorialidade 
- Programa foi pensado para justamente dar ênfase aos conflitos e à questão da territorialidade 
- Como o conceito de territorialidade ficou dentro do TdR? 
 
- Como está a estruturação de oficinas? Como está a consulta? Como está a questão da participação? 
 

3. Outras propostas ainda não elencadas:  
- Capacitação interna (formação continuada) dos integrantes dos subcomitês e CBH-BG e convidados em 
Educação Ambiental, abarcando: 
       - Observatórios 
       - Indicadores 
       - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
       - Capacitação interna já é uma demanda anterior dos membros do CBH-BG 
 
- É importante que todo o CBH-BG se aproprie do conceito de Educação Ambiental e conheça as 
diretrizes básicas → importante até para o CBH-BG monitorar o Programa de Educação Ambiental 
 
Além da Educação Ambiental, num escopo geral: 
- É importante que o CBH-BG conheça as políticas estruturantes relacionadas aos recursos hídricos. 
- É importante que o CBH-BG conheça as atribuições de um Comitê de Bacia Hidrográfica 
- É importante que o CBH-BG conheça as atribuições de uma Agência de Águas (ou delegatárias) 
- É importante que o CBH-BG conheça os Instrumentos de Gestão 
* Importante trazer esses pontos para a capacitação interna 
 
Como seria a condução pedagógica? 
Quais os momentos da formação continuada? 
Quais os conteúdos pedagógicos da formação? 
Qual a abordagem e concepção? 
 
- Foi mencionado que o Programa de Educação Ambiental contempla capacitação, portanto, haveria 
alguma sobreposição? 
       - Como a capacitação entrou no TdR de contratação do Programa de Educação Ambiental? 
       - A empresa que apresenta o conteúdo pedagógico? Essa capacitação atenderia os territórios do 
subcomitê? 
 
- Fortalecimento das ações e instituições/organizações que atuam nos territórios 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
GT deliberou por uma nova proposta não elencada: 
- Capacitação interna (formação continuada) dos integrantes dos subcomitês e CBH-BG e convidados em 
Educação Ambiental (ver mais informações na seção 3 acima) 
- Novos recursos sejam utilizados para fortalecer a formação do CBH-BG e a construção participativa do 
Programa de Educação Ambiental 
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- Recursos devem ser direcionados considerando o nosso reconhecimento que as 
organizações/entidades têm sobre os territórios que o CBH-BG abarca e fortalecer as organizações que 
já atuam e lutam nos territórios  
- Reconhecer o conhecimento e saberes locais 
- Experiências dos membros no CBH-BG devem dar retorno para os territórios onde eles atuam 
 
Observações gerais: 
Jacqueline que foi a coordenadora anterior do Grupo de Trabalho falou um pouco da sua experiência 
prévia e do histórico sobre a pauta de Educação Ambiental no subcomitê e CBH-BG.  
 
Propostas no âmbito da educação ambiental que foram debatidas no CBH-BG nos últimos anos: 
- Oficina sobre observatórios (Observatório do Canal do Cunha, Observatório de Governança das Águas, 
Observatório da Baía de Guanabara, Observatório Escolar do Rio Anil, Observatório da Lagoa Rodrigo 
de Freitas). Nesse sentido no campo da Educação Ambiental foi montada uma proposta de formação 
para o Comitê pensando nessa perspectiva de observatórios para os subcomitês (diagnóstico, cadastro, 
...) → necessário resgatar a questão dos observatórios 
- Indicadores de acompanhamento do investimento/alocação de recursos em educação ambiental, para 
medir o impacto das ações (matriz de indicadores da ANPPEA) 
- Construção de um Plano de Educação Ambiental para o CBH-BG → hoje existe um edital que está 
andamento 
 
É necessário e importante o diálogo com a empresa que venha a ganhar o edital de contratação do Plano 
de Educação Ambiental do CBH-BG. Importante que o Plano seja feito com participação social e nos 
territórios. É necessário criar um documento para mostrar para a empresa que vier a ser contratada qual 
a concepção e abordagem de Educação Ambiental do CBH-BG para o Plano de Educação Ambiental. 
Criar diretrizes e elaborar matriz de indicadores para apresentar o que se espera para a empresa. 
 
Hoje que os GT Educação Ambiental estão estruturados é uma oportunidade de encorpar o texto do 
edital existente 
 
Uma proposta seria a formação continuada nos subcomitês 
 
Atentar ao ODS4 (ODS é demanda de formação para o CBH-BG) 
 
Um dos questionamentos foi a respeito de como existe um edital para projetos se não existe o Plano de 
Educação Ambiental. Como esses dois editais andam em concomitância se um depende que o outro 
esteja pronto? 
 
GT de acompanhamento de todas as etapas e passo a passo da empresa (poderia ser a própria CTEM 
em conjuntos com os GTs de Educação Ambiental dos subcomitês) 
 
O edital de chamamento público de projetos de Educação Ambiental já está para ser validado 
 
- O subcomitê Oeste tem a característica de em termos de quantidade e experiência possuir indivíduos e 
instituições engajadas no campo da Educação Ambiental 
 
- Dificuldade em chegar em consenso com os 6 subcomitês → orientação da Diretoria é unificar o edital e 
procurar deliberar projetos e ações que deem continuidade ao que já havia anteriormente sido deliberado 
(chamamento público de projetos de Educação Ambiental e Programa de Educação Ambiental) 
 
O TdR do Programa de Educação Ambiental contempla capacitação → os GTs podem indicar as linhas 
de capacitação 
 
Qual o conteúdo pedagógico dos momentos de formação continuada? 
Jacqueline solicitou resgatar na ata do Planejamento Estratégico: Recursos aportados para os projetos 
deveriam ter algum tipo de alinhamento ao Programa de Educação Ambiental no sentido de fortalecer os 
o processo de desenvolvimento do Programa. 
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Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- 
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Roda de Conversa - GT Infraestrutura Verde 

Data: 15/09/2020 Horário: 17h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Infraestrutura Verde 

Grupo de Trabalho: GT Infraestrutura Verde 

Macroprograma Infraestrutura Verde 

Coordenador: Vice-Coordenador: 
Leandro Travassos Mauro Pereira 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. OMA Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
2. Associação Ecocidade/UFRRJ – Leandro Travassos (  ✓  ) 
3. Defensores do Planeta – Mauro Pereira (  ✓  )  
4. Defensores do Planeta – Gabriel Silva Guimarães (  ✓  ) 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Infraestrutura Verde 

A limitação do recurso para esse macroprograma indica que as ações deliberadas pelos subcomitês 
carecem dos recursos necessários para dar andamento às ações que foram deliberadas para serem 
executadas com recursos da CUTE, que envolve atividades de plantio, remoção de exóticas, implantação 
de Unidades de Conservação, entre outros. A diretriz adotada para a proposta dos projetos prioriza ações 
que tem como área beneficiada toda a RH-V e foram elaboradas considerando o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano Integrado elaborado pela Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, disponível 
em: https://www.modelarametropole.com.br/wp-content/uploads/2017/10/Produto-14.pdf. Para que seja 
definida a linha de ação para aplicação do recurso a ser solicitado, propõe-se, portanto os projetos 
listados abaixo. 

1. Criação de Rede de Conectividade Ambiental: projetos que promovam a criação do eixo de 
conectividade entre unidades de conservação tendo como estratégias ações de fomento à 
criação de RPPNs em áreas rurais, mecanismo de PSA, criação de parques lineares ao 
longo dos corredores de mobilidade urbana, entre outros. 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
 
 
 
 
 

2. Elaboração dos planos de manejo das UCs: A partir do levantamento feito pelo escritório 
de projetos, 70% das UCs no território da RH-V não têm plano de manejo. 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
PE do Mendanha que não tem conselho consultivo, sinalização ecológica, projetos de educação 
ambiental, guarda parque, plano de manejo e está abandonado pelo Estado. Sugeriu que agora ou no 
futuro algum recurso seja destinado para esse PE. O Parque abrange os municípios de Mesquita e Rio 
de Janeiro. Mesmo inserido em uma zona urbana tem uma biodiversidade grande in situ. Plano de 
manejo é ferramenta importante para estratégia de conservação da biodiversidade local.  
 
Ressalva aos planos de manejo: são documentos que exigem muito investimento são muito grandes, 
muitas páginas, que acabam ficando na gaveta e não são cumpridos. Talvez seja melhor utilizar o 
recurso para ações mais efetivas e práticas que venham a trazer retorno no curto prazo, tal como 
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sinalização. Atentar para que o poder público cumpra os Planos de Manejo. 
 

3. Preservação ambiental e reflorestamento com vistas à proteção e recuperação dos 
mananciais de abastecimento público na RH-V com vistas à melhoria da oferta hídrica. 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
- Investimento em sinalização ecológica de áreas verdes no sentido de trazer a educação ambiental 
como ferramenta para sensibilizar sobre as unidades de conservação 
- Montante disponível (estimativa) para infraestrutura verde (R$ 43.886,73) pode ser suficiente para 
mapeamento e sinalização ecológica de Unidades de Conservação 
- Sinalização ecológica poderia ser realizada em múltiplas Unidades de Conservação e tornar a área de 
abrangência do projeto maior 
 

4. Edital de demanda induzida: Soluções Baseadas na Natureza com foco na melhoria da 
qualidade e quantidade de Água na RH-V. 
 

Considerações e principais pontos discutidos: 
Soluções baseadas na Natureza estão relacionadas com diversos macroprogramas do CBH-BG. No caso 
do subcomitê Oeste seria mais interessante realizar projetos de SbN no macroprograma saneamento, 
principalmente pelo maior montante dos recursos do CBH-BG serem destinados ao saneamento.  
 
Recursos disponíveis para infraestrutura verde na repartição dos recursos por macroprograma e 
subcomitê não é um montante muito alto. Portanto, seria melhor realizar ações nesse macroprograma 
que não podem ser realizadas estrategicamente em outros macroprogramas.  
 
As Unidades de Conservação por sua própria natureza já prestam serviços ecossistêmicos e, portanto, 
por si só já são soluções baseadas na natureza. 
 
Projetos de Soluções baseadas na Natureza para e na perspectiva das Unidades de Conservação e nos 
serviços ecossistêmicos que elas prestam. 
 

5. Outras propostas ainda não elencadas:  
 
 
 
 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
- Conexão com o Projeto/Ação 3 
- Investimento em sinalização ecológica de áreas verdes no sentido de trazer a educação ambiental 
como ferramenta para sensibilizar sobre as Unidades de Conservação 
- Justificativa: Montante disponível (estimativa) para infraestrutura verde (R$ 43.886,73) pode ser 
suficiente para mapeamento e sinalização ecológica de Unidades de Conservação 
- Justificativa: Sinalização ecológica poderia ser realizada em múltiplas Unidades de Conservação e 
tornar a área de abrangência do projeto maior 
- Justificativa: esse projeto tem a potencialidade no fortalecimento do tecido social e na interlocução entre 
o setor público e privado no sentido da construção dessa sinalização ecológica (reuniões na comunidade 
e no conselho gestor para construção coletiva) 
- Justificativa: diálogo com Comunicação e Educação Ambiental 
- Parcerias com os municípios, conselhos consultivos das UCs, entes público, entes privados e sociedade 
civil  
- Atentar para UCs estejam relacionadas com a questão dos recursos hídricos e serviços ecossistêmicos 
- O projeto deliberado deve estar alinhado aos ODS 4, ODS6, ODS 11, ODS 13, ODS 14, ODS 15 e ODS 
17 
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- Sinalização ecológica com mapeamento dos recursos hídricos, bacias hidrográficas, serviços 
ecossistêmicos prestados pela UC, informações de biodiversidade, informações histórico-culturais, 
sentimento de pertencimento, etc. 
- Confecção de fôlderes sobre as UCs (diálogo com Comunicação e Educação Ambiental) 
- Relação com GT Educação Ambiental e Comunicação e GT Pesquisa e Extensão 
 
Localidades mencionadas: 
- REBIO Tinguá 
- APA Alto Iguaçu 
- Floresta do Camboatá 
- PE do Mendanha (abrange Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis e Rio de Janeiro) – vulcão, laranjais, 
cemitérios 
- Tinguá – Área da Janjana – tornar Área de Proteção Integral (essa área não foi contemplada no edital 
em andamento, mas é importante realizar a proteção dessa área) 
- APA Gericinó-Mendanha (zona de amortecimento do PE Mendanha) 
 
Observações gerais: 
José Paulo solicita que concentre os esforços para propor projetos relacionados às Unidades de 
Conservação, com destaque para a APA Alto Iguaçu que tem sua criação justificada para contenção de 
cheias na Baixada Fluminense. 
 
Leandro: Melhor custo benefício para preservação da qualidade da água e otimização seria focar nas 
Unidades de Conservação e no edital da REBIO Tinguá. O edital existente não tem finalidade de criar 
uma nova UC mas sim pegar uma região no entorno ou algum fragmento no entorno para fortalecer a 
zona de amortecimento e consequentemente a UC. 
 
Mauro sugeriu utilização dos recursos para algum projeto para apoiar a Floresta do Camboatá. Sugeriu 
que a Floresta do Camboatá pode e deve também ser debatida no macroprograma de Educação 
Ambiental.  
 
Mauro também mencionou o PE do Mendanha que não tem conselho consultivo, sinalização ecológica, 
projetos de educação ambiental, guarda parque, plano de manejo e está abandonado pelo Estado. 
Sugeriu que agora ou no futuro algum recurso seja destinado para esse PE. Leandro deu a sugestão que 
essa questão do PE Mendanha seja discutida no macroprograma Apoio à Pesquisa também. 
 
Projetos em conexão com a questão dos recursos hídricos. 
 
Sugestão: Qualquer que seja o projeto deliberado nesse programa que esteja alinhado ao ODS6, ODS 
11, ODS 13, ODS 14, ODS 15 e ODS 17 
 
As APAs (Unidades de Conservação de Uso Sustentável) funcionam muito precariamente.  
 
Uma parcela do entorno da REBIO Tinguá ficou de fora do recorte do edital que hoje está em andamento. 
O recurso poderia ser utilizado para essa complementação? 
 
Localidades mencionadas: 
- REBIO Tinguá 
- APA Alto Iguaçu 
- Floresta do Camboatá 
- PE do Mendanha 
- Tinguá – Área da Janjana – tornar Área de Proteção Integral 
- APA Gericinó-Mendanha (zona de amortecimento do PE Mendanha) 
 
- Mauro foi escolhido como vice-coordenador do GT Infraestrutura Verde 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020:  
- Vincular a sinalização ecológica à elaboração de Plano de Uso Público 
- APA Gericinó-Mendanha já tem plano de uso público e os limites da APA com o PE se sobrepõem (APA 
já é zona de amortecimento do Parque)  
- Pela legislação cada UC deve ter o seu Plano de Uso Público 
- Inclusão da Floresta do Camboatá ao PE do Mendanha → acompanhar essa questão que segue na 



 

Ficha de Propostas – Subcomitê Oeste 

Alerj 
- Dúvida: Por que foi escolhido o Parque Estadual do Mendanha? 
        - Montante de recurso disponível 
        - Abandono do Poder Público  
        - Fortalecer Ucs que são invisíveis ao Poder Público  
        - Falta destinação recurso 
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Roda de Conversa - GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento 

Data: 17/09/2020 Horário: 14h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Instrumentos de 
Gestão 

Grupo de Trabalho: GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento 

Macroprograma Instrumentos de Gestão 

Coordenador: Vice-Coordenador: 
Humberto Yoshiharu Saito José Paulo Azevedo 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. PM Belford Roxo – Humberto Yoshiharu Saito (  ✓  ) 
2. Viva Cosme Velho – Maria Lobo (  ✓  ) / Luciana Falcão (  ✓  ) 
3. OMA Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
4. FAM Rio – Licínio Rogério (  ✓  ) 
5. PM Belford Roxo – Procuradoria Municipal – Fernando Magalhães (  ✓  ) → convidado 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Instrumentos de Gestão  

Para a proposta de projetos foram consideradas as colocações realizadas em reuniões do comitê, a 
continuidade das ações do Plano de Recursos Hídricos, as lacunas de conhecimento identificadas 
durante a elaboração do relatório de territorialidade hídrica e o diagnóstico do Plano, além das metas 
identificadas no indicador 2 do Contrato de Gestão Inea n.º 02/2017 que tem a interveniência do CBH-
BG. 

1. Programa de implantação, monitoramento e avaliação do PRH-BG: conjunto de ações 
necessárias à efetivação das metas apresentadas no Plano de Recursos Hídricos da RH-V 
que está em atualização 
 

Considerações e principais pontos discutidos: 
- Complementação dos dados primários relevantes que não existem para o Plano 
- Em relação a avaliação do Plano, existe o GTA Plano para acompanhamento 
- Ao longo da atualização do PRH foram identificadas lacunas de dados e poderia se pensar em edital em 
rede para preencher essas lacunas → envolvendo instituições que possam contribuir com esse trabalho 
(ex. SOS Mata Atlântica) 
- Não faz sentido nesse momento avaliar/monitorar o Plano. Conforme observado durante o diagnóstico, 
é necessário complementá-lo com informações que não foram possíveis ser obtidas/adicionadas nesse 
momento 
- Maria Lobo: como avaliar um plano que ainda está em processo de elaboração? 
 
- Necessário envolver instituições que já possuem o conhecimento e conhecem a região/território 
 
- Saito: A inexistência de dados primários sólidos é um ponto de atenção e pode prejudicar o Plano, pois 
dessa forma o Plano pode estar se baseando em dados que não levam a ações efetivas e com impacto 
esperado 
 
- Informação estruturante faltante e que é importância: em relação a drenagem e manejo de águas 
pluviais 
 

2. Programa de regularização do banco de dados de cadastro e outorga para fins de subsídio 
à gestão com informação confiável 
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Considerações e principais pontos discutidos: 
- Refinar o cadastro é obrigação do Inea 
- Identificar empresas que estão lançando efluentes ou captando água que não estão incluídas no 
cadastro atual 
 
 

3. Estudos sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos com vistas à avaliação do 
potencial de ingresso de novos setores usuários, do impacto dos valores cobrados por 
setor usuário e proposta de aprimoramento da metodologia da cobrança atualmente 
praticada 
 

Considerações e principais pontos discutidos: 
Mais importante do que fazer estudo sobre cobrança para elencar novos setores usuários seria identificar 
setores já cobrados e ver quais atividades no território ficaram de fora do cadastro ou não estão cobrados  
 
 

4. Outras propostas ainda não elencadas:  
 
 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
- Complementação dos dados primários relevantes que não existem para o Plano 
- Lacuna de informações e dados foi observada no diagnóstico do PRH 
 
 
Observações gerais: 
- Maria Lobo: enquadramento é o instrumento de gestão que deveria ser valorizado pois ele deve ser 
definido até para fortalecer o restante dos instrumentos 
    - Rio Carioca 
    - Existem experiência que mostram o impacto positivo do enquadramento 
    - https://observatoriodasaguas.org/ 
 

- José Paulo: algumas ideias são ótimas mas não estão no tempo certo para discussão. Por exemplo o 
enquadramento necessita previamente de um período amplo de monitoramento para ser consolidado. 
- José Paulo: faz sentido contratar no futuro um novo monitoramento focado para o enquadramento 
 
- Saito: não envolvimento de alguns municípios nas questões relacionadas à gestão dos recursos 
hídricos 
   - Proposta: trazer novamente os “detentores” do conhecimento para o CBH-BG e subcomitês para 
melhorar a capacidade de resposta  
 
- Fernando Magalhães: questão da interface entre os Planos Diretores Municipais com os Planos de 
Bacia e os Planos de Saneamento Básico → principalmente no que diz respeito à questão da drenagem 
e controle de inundações e cheias 
 
- Mencionado o Projeto Iguaçu 
 
- Recurso disponível na conta D para ser solicitado ao Inea para o Macroprograma Instrumentos de 
Gestão R$ R$ 490.709,18 
 
Quais os Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos? 
- Cadastro 
- Outorga 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fobservatoriodasaguas.org%2F
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- Cobrança 
- Sistema de Informações 
- Plano Estadual de Recursos Hídricos 
- Plano de Bacia 
- Enquadramento 
- PROHIDRO 
 
Saito: não precisamos focar em tantos detalhes e sim focar na diretriz que queremos dar para uso do 
recurso disponível na conta D → mais pra frente as discussões irão sendo detalhadas 
 
É importante que os membros do CBH-BG se apropriem das ferramentas existentes (Plano de Recursos 
Hídricos em atualização, Relatório de Territorialidade, legislação relacionada aos recursos hídricos, etc.) 
 
Fernando Magalhães: conexão dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos com o Saneamento 
em seus quatro componentes (drenagem, esgoto, abastecimento e resíduos sólidos) 
 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- Além da coleta de dados primários também investir em modelagens e estudo de cenários 
- Como será a geração dos dados primários? 
- Quais serão os dados primários? 
- Transparência dos dados 
- Critério: dados secundários utilizados para elaboração do PRH 
- Produção e coleta de dados deve ter a identidade do corpo hídrico (contextualização, metodologias, 
modelagem, cenários) 
- Dar espaço para Ciência Cidadã 
- Identificar instituições parceiras 
- Conhecimento de outros planos e lacunas que foram elencadas nestes planos 
- FIRJAN 
- Incentivar a entrada de mais instituições do setor usuário 
- ODS 17 
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Roda de Conversa - GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento 

Data: 17/09/2020 Horário: 14h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Grupo de Trabalho: GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento 

Macroprograma Monitoramento Quali-Quantitativo 

Coordenador: Vice-Coordenador: 
Humberto Yoshiharu Saito José Paulo Azevedo 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. PM Belford Roxo – Humberto Yoshiharu Saito (  ✓  ) 
2. Viva Cosme Velho – Maria Lobo (  ✓  ) / Luciana Falcão (  ✓  ) 
3. OMA Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
4. FAM Rio – Licínio Rogério (  ✓  ) 
5. PM Belford Roxo – Procuradoria Municipal – Fernando Magalhães (  ✓  ) → convidado 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Monitoramento Quali-Quantitativo  

Considerando a diretriz de manutenção das deliberações anteriores nos macroprogramas, uma das 
propostas é de efetuar um aditivo à futura contratação oriunda do edital que será publicado em breve. 
Desta forma, sugerimos duas possibilidades: a primeira ampliar o tempo de monitoramento, inicialmente 
estabelecido mensal para 14 meses, acrescentando mais 2 ou 3 meses, dependendo do valor 
efetivamente contratado, totalizando, portanto, 16 ou 17 meses. A segunda ampliar o número de pontos 
amostrados, o que em princípio corresponderia a um acréscimo de 20% ao quantitativo de pontos 
estabelecidos para cada subcomitê. 

Outra proposta considera contratar a elaboração de um estudo para determinar a rede ideal de 
monitoramento para a RH-V, considerando que o monitoramento a ser contratado gerará uma grande 
quantidade de informações ao longo de 14 meses e que, após esse período, não será possível manter o 
quantitativo de pontos e parâmetros com a arrecadação anual do CBH-BG. Desta forma, o estudo 
também levantaria todas as possibilidades viáveis para o estabelecimento do melhor monitoramento e os 
parâmetros que dariam uma melhor resposta, visto que atualmente existem novas tecnologias para 
monitorar o ambiente, como a instalação de sensores fixos na coluna d’água; a utilização de imagens de 
satélite e softwares específicos para determinar a área ocupada por macrófitas aquáticas e; estimativa da 
concentração de sólidos em suspensão, clorofila etc, sendo possível determinar o estado trófico do corpo 
hídrico e com isso, sua saúde ambiental como um todo. O estudo também poderá considerar o 
monitoramento do lençol freático nas sub-bacias. 

1. Aditivo ao edital já existente para 
aumentar o tempo de monitoramento  

 
 
Considerações e principais pontos discutidos: 

2. Aditivo ao edital já existente para 
aumentar número de pontos 
monitorados 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 

 
 
 

Qual a relevância dos pontos escolhidos? 
 
 

3. Contratação de estudo para determinar as possibilidades e apontar novas possibilidades 
para o monitoramento quali-quantitativo da água na RH-V, incluindo sensores, imagens de 
satélite, monitoramento do lençol freático, etc 
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Considerações e principais pontos discutidos: 
O estudo seria realizado pelos integrantes do Escritório de Projetos em parceria com os membros do 
CBH-BG e outros atores do território 
 
Pesquisar instituições que realizam monitoramento nesse sentido (parâmetros não convencionais) 
Exemplos de monitoramento não convencional: 
- Necrochorume 
- Quantidade de lixo nas praias 
- Área preservada de manguezal 
- Botos (MAQUA) 
- Bioindicadores 
- Lixo coletado por ecobarreiras 
- Cavalo marinho 
- Mineração 
 
Identificação dos locais e parâmetros não convencionais seria feito pelo EP interagindo com os membros 
 

4. Outras propostas ainda não elencadas:  
Execução desse monitoramento de parâmetros não convencionais (necrochorume em rios como o 
Berquó) 
 
Recurso disponível a ser solicitado disponível na Conta D para o Macroprograma Monitoramento Quali-
Quantitativo R$ 161.103,30 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
Execução de monitoramento de parâmetros não convencionais (chorume/necrochorume em rios como o 
Berquó e agrotóxicos - nutrientes) 
 
Monitorar o chorume em Duque de Caxias para comprovar poluição por chorume de Gramacho 
- Incluir monitoramento no sentido de monitorar indicadores relevantes para atividade pesqueira e os 
impactos da poluição para essa atividade 
- Apesar das questões já estarem judicializadas (no MP), o Comitê é a instância tem a atribuição de 
dirimir conflitos relacionados aos recursos hídricos 
 
O estudo prévio seria realizado pelos integrantes do Escritório de Projetos em parceria com os membros 
do CBH-BG e outros atores do território identificando as áreas críticas 
 
Recurso disponível a ser solicitado disponível na Conta D para o Macroprograma Monitoramento Quali-
Quantitativo R$ 161.103,30 
 
Observações gerais: 
Maria Lobo: se for aumentar o número de pontos gostaria de ver o Rio Carioca, Banana Podre e Berquó 
contemplados 
 
José Paulo: faz sentido contratar no futuro um novo monitoramento focado para o enquadramento 
 
- Incluir monitoramento no sentido de monitorar indicadores relevantes para atividade pesqueira e os 
impactos da poluição para essa atividade 
 
- Cemitérios (principalmente em Botafogo) que infiltram chorume que acaba indo para os rios da região 
→ monitoramento nesse sentido 
 
Luciana Falcão: monitoramento realizado em conjunto com a SOS Mata Atlântica no Rio Carioca 
- Realizam também medição no pós tratamento através da UTR Flamengo → esse monitoramento em 
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região após tratamento mostra que a condição de saúde do Rio Carioca é precária mesmo após 
tratamento → monitoramento é realizado em maré baixa 
- José Paulo: 2 anos de monitoramento não é suficiente para se ter uma visão definida, em relação à 
poluição na foz do Rio Carioca deve se atentar para a questão da Maré (entrada da água da Baía de 
Guanabara) e influência das correntes 
 
- Algumas vezes não é preciso monitorar para concluir que está poluído 
 
Saito: municípios devem preocupar em relação ao monitoramento, principalmente no tangente ao 
lançamento de efluentes 
 
Licínio: poluição do Rio Banana Podre e Rio Berquó no bairro de Botafogo (comunidade Tabajaras e 
necrochorume do Cemitério e esgotos lançados pelos prédios) → monitoramento 
Rios Banana Podre e Berquó teoricamente são captados pela galeria cintura na Enseada de Botafogo e 
desviados pelo Emissário Submarino, mas lembrando que tem a questão da comporta que 
frequentemente é aberta desviando a água para a Enseada de Botafogo 
- Reforma da Parafuso e EE André Azevedo já foi mencionado em reunião com a CEDAE → atentar por 
ações que não se sobreponham 
 
 
Fernando Magalhães: 16 municípios no entorno da Baía de Guanabara e vários pontos industriais 
Ideia: condicionante do licenciamento ambiental seria as empresas se comprometerem com o 
monitoramento 
- Monitoramento físico-químico? Bioindicadores? 
- Fortalecimento dos municípios 
 
* No CERHI existe o debate acerca de aproximar a atividade dos CBHs com o monitoramento e 
licenciamento → dados monitorados pelas empresas serem integrados e disponibilizados 
 
José Paulo: monitoramento não convencional e que interage com todos os macroprogramas que 
norteiam as ações do CBH-BG 
 
O diagnóstico do PRH mostra que existem pontos falhos no monitoramento realizado pelo Poder Público 
 
Regiões conflagradas: um empecilho para monitorar alguns pontos (principalmente na Baixada 
Fluminense) → dificuldade do Poder Público em acessar o território para coletar material 
   - Revisão dos pontos já escolhidos no edital em andamento para ver se algum ponto selecionado se 
enquadra nessas regiões de atenção 
 
José Paulo: universidades e instituições locais tem acesso a lugares que o Poder Público não consegue 
acessar 
 
Questões elencadas: 
Frequência do monitoramento 
Período do monitoramento 
Número de pontos monitorados 
Valor de cada ponto de monitoramento 
 
Parceria com o poder público e instituições que atuam no território para realizar o monitoramento 
Melhorar estratégia para o monitoramento nas regiões conflagradas 
 
* Levantar o verdadeiro trajeto do Rio Berquó 
 
Pesquisar se o Inea realiza o monitoramento com base na Resolução CONAMA 357 
 
Normalmente no enquadramento, considerando os centros urbanos, se foca na DBO 
 
Não adianta monitorar sem ter um foco 
 
Licenciamento dos aterros sanitários é realizado pelo Inea. Constam como condicionantes da licença o 
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monitoramento dos corpos hídricos do entorno? 
- CTR São Gonçalo 
- CTR Belford Roxo 
 
Fernando Magalhães: questão das feiras livres e óleo de cozinha e a poluição dos corpos hídricos 
 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
- 
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Roda de Conversa - GT Saneamento 

Data: 17/09/2020 Horário: 17h 

Assunto:  Roda de conversa para deliberação de projetos e ações a serem realizadas com 
recursos da cobrança disponíveis na Conta D - Macroprograma Resíduos Sólidos, 
Drenagem e Água 

Grupo de Trabalho: GT Saneamento 

Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água 

Coordenadora: Vice-Coordenadora: 
Monica Pena Rejany Ferreira 

Integrantes: (marcar se presente) 
1. UFRJ – Monica Pena (  ✓  ) 
2. CEDAE – Frederico Menezes (  ✓  ) 
3. PM Belford Roxo – Humberto Yoshiharu Saito (  ✓  ) 
4. FIOCRUZ – José Leonídio (  X  ) 
5. PM Magé – Maria Aparecida de Souza de Resende (  ✓  ) / Aline Ferreira (  X  ) 
6. Viva Cosme Velho – Maria Lobo (  ✓  ) / Luciana Falcão (  ✓  ) 
7. FAM Rio – Licínio Rogério (  ✓  ) 
8. Defensores do Planeta – Mauro André Pereira (  X  ) 
9. Rede CCAP – Rejany Ferreira dos Santos (  ✓  ) 
10. ALMA – Abilio Valério Tozini (  X  ) 
11. Associação Ecocidade/UFRRJ – Niriele Rodrigues (  X  ) 
12. Associação Ecocidade – José Miguel da Silva (  ✓  ) 
13. OMA Brasil – José Paulo Azevedo (  ✓  ) 
14. PM Belford Roxo – Procuradoria Municipal – Fernando Magalhães (  ✓  ) → convidado 

Apoio AGEVAP: 
1. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – João Paulo Coimbra (  ✓  ) 
2. Escritório de Projetos Subcomitê Oeste – Lucas Pacheco (  ✓  ) 
3. Escritório de Projetos – Carlos Rogério (  X  ) 
4. Contrato de Gestão – Amanda Braga (  ✓  ) 

Propostas sugeridas para o Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água  

Este macroprograma ainda carece de uma discussão aprofundada pelos subcomitês e GTs, portanto as 
propostas apresentadas consideram as ações indicadas no Planejamento Estratégico, Controle Social e 
Gestão Financeira 2019-2022 do CBH BG, a percepção obtida nas reuniões dos subcomitês e a ação 
indicada na linha do PAP. 

Um levantamento realizado pelo Escritório de Projetos do CBH BG identificou que menos de 1/3 dos 
municípios que integram a RH-V possuem Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS). Portanto, é proposta a elaboração de PMGIRS ou Plano Intermunicipal, se couber. 

Outro ponto muito abordado principalmente pelos subcomitês da porção Oeste da Baía de Guanabara 
são os recorrentes eventos de inundações que atingem suas regiões. Portanto, é proposta a elaboração 
de estudo de avaliação da macrodrenagem da bacia com vistas a indicação de medidas de controle para 
minimizar os impactos das inundações. Ainda nesta linha, outra sugestão já realizada pelos subcomitês 
em outros momentos foi a elaboração de um plano de drenagem no âmbito da região hidrográfica. 

Considerando ainda as ações indicadas no Planejamento Estratégico, Controle Social e Gestão 
Financeira, foi indicado a implementação de ações para mitigação dos impactos causados por lixiviados e 
planos de remediação de lixões. 

1. Plano Municipal/Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
 
Considerações e principais pontos discutidos: 
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Duque de Caxias tem PMGIRS desde março de 2020 
Belford Roxo fase de estruturação e redação do PMGIRS 
 
José Paulo: Na mesma lógica do Macroprograma de Coleta e Tratamento Esgoto Sanitário não é 
interessante investir em PMGIRS na conjuntura atual 

2. Estudo de macrodrenagem com vistas a mitigação dos impactos das inundações 
 
Considerações e principais pontos discutidos: 
Proposta 2 e 3 tem uma interconexão 
 
Problema da drenagem é geralmente deixado de lado 
 
Missões do CBH-BG  
- Garantir qualidade e quantidade 
- Amenizar impactos de eventos extremos 
 
Proposta José Paulo: deixar a questão da drenagem para ser realizada com recurso da CUTE que ainda 
não entrou 
 
- Envolver população na questão do mapeamento de áreas de enchentes e bacias mais afetadas por 
inundações e estudar soluções para o controle (medidas estruturais e estruturantes) 
- Parceria com as prefeituras e Defesa Civil 

 
3. Plano de drenagem considerando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
Proposta 2 e 3 tem uma interconexão 
 
Problema da drenagem é geralmente deixado de lado 
 
Missões do CBH-BG  
- Garantir qualidade e quantidade 
- Amenizar impactos de eventos extremos 
 
Proposta José Paulo: deixar a questão da drenagem para ser realizada com recurso da CUTE que ainda 
não entrou 
 
 

4. Plano de remediação de lixões e implementação de ações para mitigação dos impactos 
causados por lixiviados 

 
Considerações e principais pontos discutidos: 
Relatório do GT Chorume a ser finalizado 
  
Todos os aterros no entorno da Baía de Guanabara estão vazando chorume para os corpos hídricos e 
possuem representações ajuizadas no MP 
 
Recurso pode ser suficiente para campanha de sensibilização e esclarecimento sobre o problema do 
lixiviado e a poluição dos corpos hídricos (poluição difusa) 
 
OBS: Existe possibilidade de colocar essa questão do lixiviado com recurso da CUTE que ainda não 
entrou para esse macroprograma? 
 

5. Outras propostas ainda não elencadas:  
 
 
 
Conclusão da Roda de Conversa:  
- Qual o projeto/ação deliberado em consenso pelo GT no macroprograma? 
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- Objetivos e metas a serem alcançadas com o projeto/ação proposto 
- Justificativa pela escolha do projeto/ação 
- Público-alvo do projeto/ação proposto 
- Informações mais específicas 
- Projeto proposto é estrutural ou estruturante? 
- Localização de abrangência do projeto/ação deliberado 
Duas frentes: 
 

1) Chorume 
2) Drenagem 

 
Observações gerais: 
- Jardins Filtrantes 
- Jardim de chuva mantido pelos próprios condomínios da região 
  
Reflexão: efetividade dos piscinões na Tijuca – Praça da Bandeira  
- Sistema paliativo 
- Existem estudos da Rio Águas que mostram os impactos desses piscinões? 
OBS: os piscinões ficam desativados grande parte do tempo (com água acumulada) → aproveitar para 
tratamento e reuso  
Fernando Magalhães: a crítica é que há perda de carga se não houver limpeza constante no piscinão e o 
problema do dimensionamento das grades dos piscinões 
 
Pesquisar – Jardins de Chuva 
- Experiência de Portland 
- Experiência de Curitiba 
- Copacabana – Associação de Moradores 
 
Belford Roxo tem a particularidade de ter uma Secretaria de Meio Ambiente estruturada mas existe uma 
Secretaria de Saneamento a parte. Hoje saneamento não está abarcado na Secretaria de Meio 
Ambiente. Na próxima gestão será um departamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente.  
 
APA Alto Iguaçu tem uma das funcionalidade de proteger contra a ocupação irregular e conter/amenizar 
eventos de cheias na Baixada Fluminense (serviços ecossistêmicos no sentido de mitigar impactos das 
cheias e enchentes). 
- Demanda da APA Alto Iguaçu: definir as áreas sensíveis (pulmões) 
 
Exemplos de SbN: 
- Biovaletas 
- Jardins de Chuva 
- Arborização viária 
- Canteiros Pluviais 
- Paredes verdes 
- Parques urbanos 
- Teto verde 
- Ilhas filtrantes 
  
Soluções Baseadas na Natureza: 

• Soluções inspiradas e apoiadas em processos naturais 
• São eficazes em termos de custo 
• Fornecem benefícios ambientais, sociais e econômicos 
• Ajudam a construir resiliência 
• Trazem maior diversidade 
• Localmente adaptadas 
• Uso eficiente de recursos 
• Favorecem Intervenções sistêmicas 
• Multifuncionais (nada é projeto para superar um único desafio, sempre se atenta para tentar 

resolver vários desafios) 
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Experiência do GT Chorume: identificou que a Haztec cobriu um trecho do aterro de Adrianópolis e 
reduziu infiltração do chorume (impermeabilização com manta) 
Sugestão Miguel: fazer um piloto → incluir como objeto do TAC 
- Pode ser expandido para Bob Ambiental, Gericinó, Gramacho 
- Levantamento pelo Escritório de Projetos 
- Gramacho não tem manta de impermeabilização e quando a maré sobe a água da Baía de Guanabara 
é contaminada 
- Sugestão: conversa com a COMLURB 
- Estudo sobre a cobertura e impermeabilização dos aterros e vazadouros 
 
Miguel comentou sobre a Cidade dos Meninos em Duque de Caxias  
 
Estimativa do recurso disponível na Conta para o Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água 
R$ R$ 496.710,25 
 
Desenvolver uma live/seminário sobre sistemas de drenagem urbana sustentável 
 
Fernando Magalhães:  
NBR - http://protegeer.gov.br/biblioteca/legislacoes/40-normas-abnt-sobre-aterros-sanitarios-industriais 
Jardim de Chuva em Copacabana 
https://extra.globo.com/noticias/rio/jardim-de-chuva-transforma-rua-de-copacabana-vira-modelo-viavel-de-
sustentabilidade-24543684.html 
Leitura sobre inundações em Niterói: 
http://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/anap_brasil/article/viewFile/1976/1883 

 
Waste to Energy – WtE 
Incineração 
 
No Oeste há a dificuldade de integrar todos os macroprogramas num único edital pois são muitos atores 
e sujeitos sociais e municípios. Não é como Jacarepaguá, CLIP, Lagoa Rodrigo de Freitas e Maricá que 
são subcomitês que abrangem um único município e é mais fácil convergir. 
 
Tratamento de chorume em Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): 
- Questão dos metais pesados e outros compostos que podem interferir no tratamento biológico 
- Em grandes ETEs pode ser viável por conta da diluição 
 
José Miguel: mencionou o Boletim de Saúde Ambiental da Baía de Guanabara e a introdução da questão 
do lixiviado 
 
Coleta seletiva – sensibilização 
Resíduos X Rejeitos 
 
Sugestões da plenária advindas Reunião Extraordinária do dia 18/09/2020: 
Durante consulta e deliberação da plenária houve alteração do projeto proposto durante a Roda de 
Conversa do GT. Informações sobre o novo projeto/ação deliberado seguem abaixo:  
 
Projeto deliberado: Waterwheel em substituição à ecobarreira (experiência da Baía de Chesapeake) 
Pontos de consenso do GT: 

- Integração com o Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação e 
Macroprograma de Comunicação e Fortalecimento Institucional 

- Fortalecer a implementação da Política Nacional Resíduos Sólidos (PNRS) em parceria com os 
municípios 

- Comunicação para apresentação dos benefícios da estrutura e aceitação pela comunidade – 
valorização 

- Capacitação - conectividade 
Sugestões da plenária: 
- Interface/interação com Macroprograma Monitoramento (integração dos macroprogramas) 
- O Macroprograma Monitoramento contempla chorume/lixiviado 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fprotegeer.gov.br%2Fbiblioteca%2Flegislacoes%2F40-normas-abnt-sobre-aterros-sanitarios-industriais
https://extra.globo.com/noticias/rio/jardim-de-chuva-transforma-rua-de-copacabana-vira-modelo-viavel-de-sustentabilidade-24543684.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/jardim-de-chuva-transforma-rua-de-copacabana-vira-modelo-viavel-de-sustentabilidade-24543684.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.amigosdanatureza.org.br%2Fpublicacoes%2Findex.php%2Fanap_brasil%2Farticle%2FviewFile%2F1976%2F1883
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- Montante seria suficiente para ação mais robusta? Além de campanha de sensibilização. 
- Elaboração de uma estratégia de sensibilização 
- Questão do lixo marinho → ações de combate ao Lixo Marinho 
- Década do Oceano (ONU) -  Questão do Microplástico 
- Comunicação para apresentação dos benefícios da estrutura e aceitação pela comunidade - valorização 
- Discutir o lixo marinho a partir das atividades que ocorrem no continente/bacia hidrográfica 
- Conexão bacia hidrográfica e a poluição costeira 
- Considerar a cadeia produtiva produção de resíduos sólidos (consumo, logística reversa, reciclagem, 
disposição ambientalmente adequada, etc.) 
- Ecobarreiras → deve-se preocupar em atacar o problema na origem e não em ações paliativas 
- Vídeo do Waterwheel: https://www.youtube.com/watch?v=RkQbcrzyAeE 
                     - Experiência de Baltimore – Baía de Chesapeake e Atlanta 
- Justiça social 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RkQbcrzyAeE


ANEXO 2. Apresentação construída colaborativamente e realizada sobre os resultados e 

propostas das Rodas de Conversa dos Grupos de Trabalho no âmbito do processo de 

deliberação de projetos/ações a serem possivelmente custeados com recurso da cobrança a 

ser solicitado ao Inea (Conta D) 

 

 



18 DE SETEMBRO DE 2020

SUBCOMITÊ OESTE



Deliberações projetos e ações – Recursos Conta D

CRONOGRAMA CONSTRUÍDO PARA O SUBCOMITÊ OESTE REFERENTE AO PASSO A PASSO PARA DELIBERAÇÕES DE PROJETOS E 

AÇÕES VISANDO A SOLICITAÇÃO AO INEA DOS RECURSOS DA CONTA D 

OBS: FOI ADEQUADO PARA A REALIDADE DO SUBCOMITÊ E ATENDENDO AS DIRETRIZES DA DIRETORIA

09/09 Reunião Extraordinária do Subcomitê Oeste:

• Definição do coordenador de cada um dos GTs (ver Tabela 1 abaixo)

• Apresentação das ações e projetos já deliberados no âmbito do Subcomitê Oeste realizados com recursos da CUTE

• Apresentação das propostas ações e projetos elencados pelos técnicos do CG para o Oeste envolvendo recursos disponíveis na 

Conta D a serem solicitados ao Inea

OBS: os técnicos do Contrato de Gestão (CG) propuseram alguns projetos e ações (ver Tabela 3) baseados na interação ocorrida 

anteriormente com os subcomitês e em diretrizes de reuniões de Diretoria Ampliada. Algumas considerações para elencar esses 

projetos e ações seguem abaixo:

o Prazo curto para solicitar recurso ao Inea

o 30% arresto do saldo no fim caso não haja solicitação

o Priorizar projetos e ações que dão continuidade às deliberações anteriores (aditivar projetos existentes, ampliar o prazo, 

ampliar a abrangência) 

o Integrar os macroprogramas

o Otimizar utilização dos recursos disponíveis

15 a 17/09 Reuniões dos GTs do Subcomitês Oeste 

• Deliberação dos projetos/ações nos macroprogramas

18/09 Reunião Coordenadores dos GTs do Subcomitê Oeste (13:00 – 15:30):

• Alinhamento e consolidação entre os GTs das ações/projetos prioritários pelos GTs para uso do recurso Conta D

18/09 Reunião Extraordinária do Subcomitê Oeste (15:30 – 17:00):

• Apresentação das ações/projetos prioritários escolhidos no âmbito dos GTs para uso do recurso Conta D
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Deliberações projetos e ações 
Estimativa Recursos Disponíveis Conta D

*Esses valores são estimados e portanto estão sujeitos à alteração devem ser confirmados

Saldo previsto 2020 R$ 15.743.868,00 * Conforme Tabela 3 - Recursos previstos PAP dos recursos da cobrança arrecadados na área de atuação do CBH-BG no período 
2019-2022 (em reais)

Conta D (Saldo Disponível) 100% R$ 15.342.944,89 *Conforme email de agosto recebido do Inea

Valor disponível - SC Oeste 30% R$ 4.602.883,47

Valor disponível - SC Leste 30% R$ 4.602.883,47

Valor disponível - SC Sistema Lagunar Jacarepaguá 10% R$ 1.534.294,49

Valor disponível - SC Sistema Lagunar LRF 10% R$ 1.534.294,49

Valor disponível - SC Sistema Lagunar Maricá-Guarapina 10% R$ 1.534.294,49

Valor disponível - SC Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga 10% R$ 1.534.294,49

Porcentagens distribuídas para cada Macroprograma % Oeste Leste Jacarepaguá LRF Maricá CLIP Total

Intrumentos de Gestão 10,66% R$ 490.709,18 R$ 490.709,18 R$ 163.569,73 R$ 163.569,73 R$ 163.569,73 R$ 163.569,73 R$ 1.635.697,28

Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 56,34% R$ 2.593.046,98 R$ 2.593.046,98 R$ 864.348,99 R$ 864.348,99 R$ 864.348,99 R$ 864.348,99 R$ 8.643.489,95

Resíduos Sólidos , Drenagem e Água 10,79% R$ 496.710,25 R$ 496.710,25 R$ 165.570,08 R$ 165.570,08 R$ 165.570,08 R$ 165.570,08 R$ 1.655.700,83

Monitoramento Quali-Quantitativo 3,50% R$ 161.103,30 R$ 161.103,30 R$ 53.701,10 R$ 53.701,10 R$ 53.701,10 R$ 53.701,10 R$ 537.011,00

Infraestrutura Verde 1,12% R$ 51.618,11 R$ 51.618,11 R$ 17.206,04 R$ 17.206,04 R$ 17.206,04 R$ 17.206,04 R$ 172.060,35

Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação 2,15% R$ 98.952,52 R$ 98.952,52 R$ 32.984,17 R$ 32.984,17 R$ 32.984,17 R$ 32.984,17 R$ 329.841,74

Comunicação e Fortalecimento Institucional 1,76% R$ 81.121,73 R$ 81.121,73 R$ 27.040,58 R$ 27.040,58 R$ 27.040,58 R$ 27.040,58 R$ 270.405,78

Apoio à Pesquisa 0,92% R$ 42.324,05 R$ 42.324,05 R$ 14.108,02 R$ 14.108,02 R$ 14.108,02 R$ 14.108,02 R$ 141.080,15

Ações de Diretoria 0,85% R$ 130.222,64

Custeio da Delegatária 11,91% R$ 1.827.435,18

Escritório de Prrojetos 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100%



Proposição de Projetos para os macroprogramas a serem realizados com recursos da Conta D (recursos provenientes da cobrança)

Macroprograma: 

Instrumento de Gestão

Macroprograma: Coleta 

e Tratamento de Esgoto 

Sanitário

Macroprograma: 

Resíduos sólidos, 

drenagem e água

Macroprograma: 

Monitoramento quali-

quantitativo

Macroprograma: 

Infraestrutura Verde

Macroprograma: 

Educação ambiental, 

mobilização e 

capacitação

Macroprograma: 

Comunicação e 

fortalecimento 

institucional

Macroprograma: Apoio 

à Pesquisa

Programa de 

implantação, 

monitoramento e 

avaliação do PRH-BG: 

conjunto de ações 

necessárias à efetivação 

das metas apresentadas 

no Plano de Recursos 

Hídricos da RH-V que 

está em atualização

Programa de 

regularização do banco 

de dados de cadastro e 

outorga para fins de 

subsídio à gestão com 

informação confiável

Estudos sobre a 

cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos com 

vistas à avaliação do 

potencial de ingresso de 

novos setores usuários, 

do impacto dos valores 

cobrados por setor 

usuário e proposta de 

aprimoramento da 

metodologia da 

cobrança atualmente 

praticada

Diagnóstico através de 

vídeo inspeção de 

galerias pluviais

Saneamento ecológico 

em comunidades 

isoladas ou núcleos 

habitacionais urbanos 

desprovidos de redes 

coletoras de esgotos 

sanitários

Plano 

Municipal/Intermunicip

al de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos

Estudo de 

macrodrenagem com 

vistas a mitigação dos 

impactos das 

inundações

Plano de drenagem 

considerando a bacia 

hidrográfica como 

unidade de 

planejamento

Plano de remediação de 

lixões e implementação 

de ações para mitigação 

dos impactos causados 

por lixiviados

Aditivo ao edital já 

existente para aumentar 

o tempo de 

monitoramento

Aditivo ao edital já 

existente para aumentar 

número de pontos 

monitorados

Contratação de estudo 

para determinar as 

possibilidades e apontar 

novas possibilidades 

para o monitoramento 

quali-quantitativo da 

água na RH-V, incluindo 

sensores, imagens de 

satélite, monitoramento 

do lençol freático etc

Criação de Rede de 

Conectividade 

Ambiental: projetos que 

promovam a criação do 

eixo de conectividade 

entre unidades de 

conservação tendo 

como estratégias ações 

de fomento à criação de 

RPPNs em áreas rurais, 

mecanismo de PSA, 

criação de parques 

lineares ao longo dos 

corredores de 

mobilidade urbana, 

entre outros

Elaboração dos planos 

de manejo das UCs: A 

partir do levantamento 

feito pelo escritório de 

projetos, 70% das UCs 

no território da RH-V 

não têm plano de 

manejo

Preservação ambiental e 

reflorestamento com 

vistas à proteção e 

recuperação dos 

mananciais de 

abastecimento público 

na RH-V com vistas à 

melhoria da oferta 

hídrica

Edital de demanda 

induzida: Soluções 

Baseadas na Natureza 

com foco na melhoria 

da qualidade e 

quantidade de Água na 

RH-V

Aditivo/novo edital de 

chamamento para 

projetos de educação 

ambiental

Alocar o recurso para a 

execução do programa 

de educação ambiental 

do CBH-BG

Programa de 

implantação, 

monitoramento e 

avaliação do Plano de 

Comunicação social, 

mobilização e 

fortalecimento 

institucional: conjunto 

de ações necessárias à 

efetivação ações 

apresentadas no Plano 

de comunicação, que 

será contratado de 

acordo com o Termo de 

referência em 

elaboração

Manutenção das linhas 

de pesquisa de acordo 

com o edital anterior já 

elaborado

Formulação das linhas 

de pesquisa nos eixos 

dos macroprogramas

que norteiam a atuação 

do CBH-BG

Sem indicação de linhas 

de pesquisa, as 

pesquisas devem ser 

propostas pelos 

interessados

O foco deverá ser 

extensão ou pesquisa?



Grupos de Trabalho propostos - Subcomitê Oeste

COMPOSIÇÃO GTS PROPOSTOS SUBCOMITÊ OESTE E RESPECTIVOS COORDENADORES E VICE COORDENADORES

Definido na Reunião Extraordinária do Subcomitê Oeste do dia 09/09/2020

Grupo de Trabalho
Integrantes(a)s

Usuário Poder público Sociedade Civil

GT Saneamento CEDAE (Frederico Menezes Coelho)

PM Belford Roxo (Humberto 

Yoshiharu Saito/Fernando Magalhães)

Fiocruz (José Leonídio) 

PM Magé (Maria Aparecida de Souza 

de Resende/Aline Ferreira)

Viva Cosme Velho (Maria Lobo/Luciana Falcão) 

UFRJ (Monica Pena)

FAM Rio (Licínio Rogério)

Defensores do Planeta (Mauro André Pereira)

Rede CCAP (Rejany Ferreira dos Santos)

ALMA (Abilio Valério Tozini)

Associação Ecocidade/UFRRJ (Niriele

Rodrigues)

Associação Ecocidade (José Miguel)

GT Instrumentos de 

Gestão e 

Monitoramento

PM Belford Roxo (Humberto 

Yoshiharu Saito/Fernando Magalhães)

Viva Cosme Velho (Maria Lobo/Luciana Falcão) 

OMA Brasil (José Paulo Azevedo)

FAM Rio (Licínio Rogério)

GT Educação 

Ambiental e 

Comunicação

Fiocruz (José Leonídio) 

CRBio (Maria Teresa de Jesus 

Gouveia)

OMA Brasil (Jacqueline Guerreiro)

Defensores do Planeta (Mauro Pereira/Gabriel 

Guimarães)

Rede CCAP (Rejany Ferreira dos Santos)

GT Infraestrutura 

Verde

Associação Ecocidade (Leandro Travassos)

OMA Brasil (José Paulo Azevedo/Jacqueline 

Guerreiro)

Defensores do Planeta (Mauro Pereira/Gabriel 

Guimarães)

UNIG (Paula Fernanda)

GT Apoio à Pesquisa e 

Extensão

CRBio (Maria Teresa de Jesus 

Gouveia)

OMA Brasil (José Paulo Azevedo)

UFRJ (Monica Pena)

Associação Ecocidade/UFRRJ (Niriele

Rodrigues)

Legenda: Coordenador / Vice Coordenador



Fichas de registro das deliberações dos GTs do 
Subcomitês Oeste para cada Macroprograma

Macroprograma Apoio à 
Pesquisa

Macroprograma Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Sanitário

Macroprograma
Infraestrutura Verde

Macroprograma
Comunicação e 

Fortalecimento Institucional

Macroprograma Educação 
Ambiental, Mobilização e 

Capacitação

Macroprograma
Instrumentos de Gestão

Macroprograma Resíduos 
Sólidos, Drenagem e Água

Macroprograma
Monitoramento Quali-

Quantitativo



GT Infraestrutura Verde
Macroprograma Infraestrutura Verde

GT Infraestrutura Verde

Macroprograma: Infraestrutura Verde

Coordenador: Leandro Travassos (Associação Ecocidade)

Vice-Coordenador: Mauro Pereira (Defensores do Planeta) 

🗓 Data: 15/09/2020

⏰ Hora: 17:00

Recurso disponível estimado: R$ 51.618,11



GT Infraestrutura Verde
Macroprograma Infraestrutura Verde

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Sinalização ecológica do Parque Estadual do Mendanha
Ameaças: crescimento urbano, caça, abandono do poder público, não tem conselho consultivo, falta de Plano de 
Manejo, falta de guarda parque
Contemplar aspectos históricos, ciclo hidrológico, sensibilização da população, transversalidade com Educação 
Ambiental
Fortalecer o tecido social e a participação dos atores e sujeitos sociais

Pontos de consenso do GT:
- UCs por si só são Soluções baseadas na Natureza → serviços ecossistêmicos
- Questão do abandono do poder público
- O papel das UCs na segurança e disponibilidade hídrica e para a biodiversidade
- Montante do recurso – relação custo x benefício
- Alinhamento com os ODS da Agenda 2030
OBS: mencionadas APA Alto Iguaçu e REBIO Tinguá

Sugestões da plenária: 
- Vincular a sinalização ecológica à elaboração de Plano de Uso Público
- APA Gericinó-Mendanha já tem plano de uso público e os limites da APA com o PE se sobrepõem (APA já é zona 
de amortecimento do Parque) 
- Pela legislação cada UC deve ter o seu Plano de Uso Público
- Inclusão da Floresta do Camboatá ao PE do Mendanha → acompanhar essa questão que segue na Alerj
- Dúvida: Por que foi escolhido o Parque Estadual do Mendanha?

- Montante de recurso disponível
- Abandono do Poder Público 
- Fortalecer Ucs que são invisíveis ao Poder Público 
- Falta destinação recurso



GT Educação Ambiental e Comunicação
Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação

GT Educação Ambiental e Comunicação

Macroprograma: Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação

Coordenador: Mauro Pereira (Defensores do Planeta)

Vice-Coordenadora: Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) 

🗓 Data: 16/09/2020

⏰ Hora: 14:00

Recurso disponível estimado: R$ 98.952,52



GT Educação Ambiental e Comunicação
Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Capacitação interna (formação continuada) dos integrantes e convidados

Pontos de consenso do GT:

- Demanda por formação em Educação Ambiental pelos integrantes do subcomitê

- Alinhamento às convergências já deliberadas anteriormente ao longo da história do CBH-BG em 

relação a Educação Ambiental

- Fortalecimento das ações de Educação Ambiental já existentes no território – reconhecer o 

conhecimento e saberes locais

Sugestões da plenária:

-



GT Educação Ambiental e Comunicação
Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional

GT Educação Ambiental e Comunicação

Macroprograma: Comunicação e Fortalecimento Institucional

Coordenador: Mauro Pereira (Defensores do Planeta)

Vice-Coordenadora: Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) 

🗓 Data: 16/09/2020

⏰ Hora: 14:00

Recurso disponível estimado: R$ 81.121,73



GT Educação Ambiental e Comunicação
Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Produção de materiais e conteúdos

Pontos de consenso do GT:
- Fortalecimento do próprio CBH-BG externamente
- CBH-BG como espaço de controle social deve ter dimensão pedagógica (não é só comunicação, mas 
também educação - educomunicação)
- Sentimento de pertencimento dos integrantes do CBH-BG
- Spots de rádio, podcasts, vídeos (curtas, documentários, animações), e-cards, outros

- Material institucional do CBH-BG para os diferentes públicos (ex: comunidade, infanto-juvenil, 
poder público – executivo e legislativo) 
- Alinhamento com os ODS da Agenda 2030
- Envolver efetivamente os atores e sujeitos sociais que vivem e atuam no território
- Material para ensino formal

Sugestões da plenária:
- Grupo de Acompanhamento do Plano (GTA Plano) sentiu falta de adesão e participação dos 
membros nas consultas e envio de sugestões para o Plano de Recursos Hídricos
- Relatório de Territorialidade Hídrica
- Falta de conhecimento das atribuições dos Comitês de Bacia Hidrográfica por parte da população
- Foi mencionada a questão de divulgar o Plano de Recursos Hídricos em linguagem acessível para 
diversos públicos



GT Apoio à Pesquisa e Extensão
Macroprograma Apoio à Pesquisa

GT Apoio à Pesquisa e Extensão

Macroprograma: Apoio à Pesquisa

Coordenador: José Paulo Azevedo (OMA Brasil)

Vice-Coordenador: Maria Teresa Gouveia (CRBio) 

🗓 Data: 16/09/2020

⏰ Hora: 17:00

Recurso disponível estimado: R$ 42.324,05



GT Apoio à Pesquisa e Extensão
Macroprograma Apoio à Pesquisa

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Projetos de extensão comunitária e universitária envolvendo alunos vinculados a 

projetos de pesquisa e alunos do Ensino Médio

Pontos de consenso do GT:
- Estimular prática de Ciência Cidadã → cidadão participa da produção de conhecimento

- Extensão comunitária atrelada a um projeto

- Fortalecimento dos atores e sujeitos do próprio território

- Criação de rede de saberes e integração

- Monitoramento participativo

- Interface com Comunicação e Educação Ambiental

- Cartografia social

- Colaborar com a implementação, construção de indicadores e monitoramento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 – com destaque para estresse hídrico e 

mudanças climáticas

Sugestões da plenária:

-



GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento
Macroprograma Instrumentos de Gestão

GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento

Macroprograma: Instrumentos de Gestão

Coordenador: Humberto Yoshiharu Saito (PM Belford Roxo)

Vice-Coordenadora: José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 

🗓 Data: 17/09/2020

⏰ Hora: 14:00

Recurso disponível estimado: R$ 490.709,18



GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento
Macroprograma Instrumentos de Gestão

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Geração de dados primários relevantes para Planos de Bacia e Enquadramento explorando 
interface com os planos municipais

Pontos de consenso do GT:
- Fortalecimento da gestão pública no campo das políticas públicas ambientais
- Fragilidade dos bancos de dado pode prejudicar planejamento e não trazer impacto esperado
- Valorizar o engajamento dos municípios da RH-V na interface do Saneamento Ambiental e na Gestão dos 
Recursos Hídricos
- Identificar oportunidades nos Planos Diretores municipais para melhoria da qualidade e quantidade da água e 
controle de inundações
- Identificar e envolver instituições que possuam conhecimento de recursos hídricos e socioambientais na 
região/território (ex: universidades, ONGs, empresas, instituições públicas) em consonância com ODS 17

Sugestões da plenária:
- Além da coleta de dados primários também investir em modelagens e estudo de cenários
- Como será a geração dos dados primários?
- Quais serão os dados primários?
- Transparência dos dados
- Critério: dados secundários utilizados para elaboração do PRH
- Produção e coleta de dados deve ter a identidade do corpo hídrico (contextualização, metodologias, modelagem, 
cenários)
- Dar espaço para Ciência Cidadã
- Identificar instituições parceiras
- Conhecimento de outros planos e lacunas que foram elencadas nestes planos
- FIRJAN
- Incentivar a entrada de mais instituições do setor usuário



GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento
Macroprograma Monitoramento Quali-Quantitativo

GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento

Macroprograma: Monitoramento Quali-Quantitativo

Coordenador: Humberto Yoshiharu Saito (PM Belford Roxo)

Vice-Coordenadora: José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 

🗓 Data: 17/09/2020

⏰ Hora: 14:00

Recurso disponível estimado: R$ 161.103,30



GT Instrumentos de Gestão e Monitoramento
Macroprograma Monitoramento Quali-Quantitativo

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Execução de monitoramento com coleta e análise de parâmetros relacionados 
à poluição por chorume/necrochorume

Pontos de consenso do GT:
- Poluição por chorume/necrochorume
- Necessidade de preservar ecossistemas costeiros e saúde da população que depende dos 
manguezais bem como fortalecer atividade pesqueira e extrativista no entorno da Baía de 
Guanabara (em consonância com ODS 14)
- Utilizar o monitoramento proposto para gerar ações sustentáveis (boas práticas)
- Elaborar documentos e materiais para fortalecer as lutas e demandas ambientais e 
socioeconômicas que ocorrem no território → muitas vezes os dados não são de fácil acesso e não 
estão disponíveis
- Atribuição do CBH-BG como instância legal para dirimir conflitos pelo uso da água em primeira 
instância, particularmente no que toca a qualidade da água 
- Reflexão: regiões deflagradas

Sugestões da plenária:
-



GT Saneamento
Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

GT Saneamento

Macroprograma: Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

Coordenador: Monica Pena (UFRJ)

Vice-Coordenadora: Rejany Ferreira (Rede CCAP) 

🗓 Data: 17/09/2020

⏰ Hora: 17:00

Recurso disponível estimado: R$ 2.593.046,98



GT Saneamento
Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Soluções alternativas de saneamento ecológico em áreas socioambientalmente
vulnerabilizadas e/ou periféricas

Pontos de consenso do GT:
- Engajamento dos atores e sujeitos sociais para construção coletiva → manutenção assistida e 
capacitação para operação
- Campanhas de Educação Ambiental
- Fortalecimento de áreas onde não há atuação do poder público e/ou prestadores de serviço de 
saneamento
- Alternativas propostas: biodigestores, sistema alagado construído - wetland, bacia de 
evapotranspiração, zona de raízes, etc.)
- Seleção de locais com ausência de rede coletora onde é mais difícil de levar sistemas centralizados
- OBS: contemplar localidades não muito adensadas
* “Não é fazer para as comunidades e sim fazer com a comunidade”
Sugestões da plenária:
- Sugestão: nesse edital buscar contemplar as localidades elencadas no diagnóstico do Tomo III do 
Plano de Bacia



GT Saneamento
Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água

GT Saneamento

Macroprograma: Resíduos Sólidos, Drenagem e Água

Coordenador: Monica Pena (UFRJ)

Vice-Coordenadora: Rejany Ferreira (Rede CCAP) 

🗓 Data: 17/09/2020

⏰ Hora: 17:00

Recurso disponível estimado: R$ 496.710,25



GT Saneamento
Macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e Água

Pontos principais discutidos - Conclusão do GT

Projeto deliberado: Waterwheel em substituição à ecobarreira (experiência da Baía de Chesapeake)

Pontos de consenso do GT:
- Integração com o Macroprograma Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação e Macroprograma de 

Comunicação e Fortalecimento Institucional

- Fortalecer a implementação da Política Nacional Resíduos Sólidos (PNRS) em parceria com os municípios

- Comunicação para apresentação dos benefícios da estrutura e aceitação pela comunidade – valorização

- Capacitação - conectividade

Sugestões da plenária:

- Interface/interação com Macroprograma Monitoramento (integração dos macroprogramas)

- O Macroprograma Monitoramento contempla chorume/lixiviado

- Montante seria suficiente para ação mais robusta? Além de campanha de sensibilização.

- Elaboração de uma estratégia de sensibilização

- Questão do lixo marinho → ações de combate ao Lixo Marinho

- Década do Oceano (ONU) - Questão do Microplástico

- Comunicação para apresentação dos benefícios da estrutura e aceitação pela comunidade - valorização

- Discutir o lixo marinho a partir das atividades que ocorrem no continente/bacia hidrográfica

- Conexão bacia hidrográfica e a poluição costeira

- Considerar a cadeia produtiva produção de resíduos sólidos (consumo, logística reversa, reciclagem, disposição 

ambientalmente adequada, etc.)

- Ecobarreiras → deve-se preocupar em atacar o problema na origem e não em ações paliativas

- Vídeo do Waterwheel: https://www.youtube.com/watch?v=RkQbcrzyAeE

- Experiência de Baltimore – Baía de Chesapeake e Atlanta

- Justiça social

https://www.youtube.com/watch?v=RkQbcrzyAeE



