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ATA DA 54ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL, realizada no dia 04 1 

(quatro) de fevereiro de 2020, às 9 horas, na Sala da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem 2 

Pública de Petrópolis – Estrada União e Indústria, 10.000 – Itaipava – Petrópolis - RJ, com a presença 3 

de sete membros da Câmara Técnica, nove membros do Comitê Piabanha e oito convidados (conforme 4 

a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às nove horas, conduzida pelo Coordenador 5 

da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, Sr. David Miller (AACP).  6 

Pauta/Discussão:  7 

1. Aprovação da ata da 53ª Reunião da Câmara Técnica: A ata foi aprovada pelos membros. 2. 8 

Aprovação do calendário de reuniões da Câmara Técnica para 2020: O calendário proposto foi 9 

apresentado seguindo o critério de intervalo de dois meses, como também, a realização das reuniões às 10 

terças-feiras pela manhã. As datas propostas para as próximas reuniões da Câmara Técnica no ano de 11 

2020 foram: 55ª dia 31/03/2020 (trinta e um de março); 56ª 05/05/2020 (cinco de maio); 56ª 12 

21/07/2020 (vinte e um de julho); 58ª 15/09/2020 (quinze de setembro) e 59ª 17/11/2020 (dezessete de 13 

novembro). Os membros aprovaram o calendário de reuniões da Câmara Técnica Institucional. 3. 14 

Sistematização do que foi apresentado sobre cadastros, cobrança e outorga nas reuniões 15 

anteriores da CT: Luan explicou que foi sugerido realizar uma sistematização sobre o que havia sido 16 

discutido ao longo das reuniões em relação à revisão da metodologia de cobrança, que é o assunto 17 

principal da Câmara Técnica. Desse modo, foi apresentado um panorama sobre as abordagens 18 

relacionadas ao tema em específico. Foi destacado que o assunto vem sendo abordado desde 2016, 19 

sendo que na primeira reunião foi pautado como informe geral até se tornar assunto de pauta. Foi 20 

mencionado também que, das 25 (vinte e cinco) reuniões realizadas desde 2016, em 22 (vinte e duas) 21 

houve a discussão sobre a cobrança pelo uso da água. Em relação à abordagem do assunto, os temas 22 

foram variando desde aumento de PPU, sustentabilidade da cobrança, cadastros e algumas 23 

apresentações do INEA. Os materiais produzidos ao longo de 2019, a partir das solicitações nas 24 

reuniões da CT, foram apresentados aos membros. Foram realizados: levantamento e elaboração de 25 

lista constando todos os usuários de recursos hídricos significantes do setor agropecuário da RH-IV 26 

(superficiais/subterrâneos; pontos por usuário e por município); foi elaborado um relatório de 27 

consolidação dos dados de cadastro e cobrança referentes ao período de 2013 a 2017. Foram também 28 

apresentados os dados referentes ao ano de 2018 (CNARH-40); também foi feita a comparação entre 29 

os pontos de captação e lançamento referentes aos setores Indústria e Saneamento no CNARH antigo e 30 

no CNARH-40, os arquivos foram disponibilizados em shapes; levantamento de cadastros e bases de 31 

dados oficiais sobre o setor agropecuário que possam ser utilizados pelo Comitê para fins de 32 

elaboração de um cadastro unificado. Todos os materiais estão disponíveis no Google Drive, na pasta 33 

da Câmara Técnica. Nelson solicitou que os arquivos em shapes fossem convertidos em KML, a fim 34 
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de facilitar a visualização para todos. Foi solicitado o envio aos membros do link referente ao relatório 35 

apresentado no ENCOB pelo representante da ANA sobre cobrança pelo uso da água. Em relação ao 36 

assunto da pauta, foi destacado que em reunião com os coordenadores da Câmara Técnica foi 37 

deliberado focar o trabalho da CT no levantamento de usos de recursos hídricos do setor rural na RH-38 

IV, como uma etapa do tema “Revisão da metodologia da cobrança”. Quanto ao andamento da 39 

demanda, foi realizado um levantamento de dados do Município de Areal comparando o cadastro 40 

CNARH-40 com o Censo Rural do IBGE. A partir da compilação dos dados, foi gerado um relatório. 41 

Em seguida, foi realizada uma reunião dos coordenadores da CT e a Pref. de Areal. Nesta reunião, foi 42 

solicitada a contribuição do Comitê no questionário aplicado pela Prefeitura de Areal, para 43 

levantamento de dados do setor agropecuário. No momento, o Comitê está aguardando o envio do 44 

questionário para análise. Bruno Evaristo (Pref. de Areal) explicou que o questionário seria 45 

encaminhado. Luan mencionou que os documentos estão disponíveis no site do Comitê Piabanha. 46 

Bruno Evaristo (Pref. de Areal) mencionou que a EMATER poderia ajudar com informações 47 

relevantes, visto que a mesma tem maior conhecimento sobre o produtor rural. 4. Regularização do 48 

uso da água (cadastros, cobrança, Resolução INEA nº 15/10, etc.). Inicialmente, David esclareceu 49 

que a proposta seria um desmembramento da Câmara Técnica, a fim de que o grupo formado assuma o 50 

trabalho de articulação com o INEA e outras instituições para tentar criar um cadastro integrado dos 51 

usuários. Foi mencionado que a Câmara Técnica chegou a algumas conclusões em relação ao 52 

financiamento das ações, custeio da delegatária, aumento da renda do Estado (saldo do FUNDRHI), 53 

incentivo a mudanças de hábitos no uso da água e a divisão da responsabilidade pelo cuidado da água, 54 

onde o Comitê deve aumentar o número de cobranças e o valor da cobrança. Em relação ao aumento 55 

da cobrança, alguns fatores foram destacados como relevantes: o aumento da cobrança deve ser viável, 56 

por isso, a sugestão é a realização de estudos econômicos, simulações para avaliar o potencial de 57 

arrecadação da região, a capacidade dos usuários (e consumidores) de pagar mais e, os possíveis 58 

impactos econômicos deste aumento nos usuários, como também, a questão de que o aumento pode 59 

gerar resistência. Desse modo, a sugestão é justificar o aumento através do bom uso da arrecadação 60 

atual, o dimensionamento do PAP para utilizar a maioria do recurso disponível e mostrar resultados 61 

visíveis e significantes para ganhar a confiança dos usuários e do público. Victor mencionou que o 62 

termo aditivo do Contrato de Gestão tem como metas alguns aspectos relativos aos estudos e propostas 63 

sobre a cobrança, como levantamento do potencial de ingressos de novos setores usuários, previstos 64 

em lei, o estudo do impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de 65 

usuários e avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na 66 

metodologia de cobrança. Em prosseguimento do assunto, David destacou que para aumentar o quanto 67 

é cobrado pelo uso da água, é recomendado fazer uma avaliação da arrecadação necessária para pagar 68 
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as ações prioritárias, incluindo o custeio da estrutura administrativa necessária para a execução destas 69 

ações, através de elaboração do plano de bacia e PAP, atualmente em andamento, seguido por um 70 

recálculo do PPU. É recomendado também, a inclusão do setor rural e a ampliação do cadastro dos 71 

setores de saneamento e indústria, a fim de aumentar a arrecadação. Sobre o setor agropecuário, 72 

algumas características foram consideradas, tais como: ser o setor com maior impacto em uso coletivo 73 

e cumulativo, correspondendo a 80% do uso total; considerado o setor mais deficiente em relação à 74 

cobrança. Segundo levantamento realizado estima-se que dentro da RH-IV exista uma total de 11.000 75 

(onze mil) proprietários/produtores rurais, sendo que aproximadamente 1.700 (mil e setecentos) são 76 

cadastrados e 711 (setecentos e onze) declaram que seu uso é significante, porém apenas um usuário 77 

paga pelo uso da água. Nelson sugeriu a representação do Comitê Piabanha no CERHI, a fim de que o 78 

Comitê se posicione com instruções técnicas. José Paulo sugeriu que os membros compartilhem suas 79 

contribuições, em relação aos assuntos abordados na CT, no Google Drive, e que seja elaborado um 80 

documento final com os interesses da Câmara Técnica. Paulo elogiou o trabalho executado sobre a 81 

cobrança pelos técnicos da AGEVAP, em 2018, e falou que a cobrança deve se basear nas atividades e 82 

não nas áreas rural ou urbana, e indicou que existe uma proposta de atualização do macrozoneamento 83 

do município de Petrópolis. E, que se pretende com essa alteração a liberação de taxação sobre 84 

atividades urbanas que estejam em zona rural e, permitir a liberação por exemplo de uma propriedade 85 

rural mesmo que essa esteja em área urbana, sendo assim, mediante a comprovação que suas 86 

atividades são rurais, esse produtor teria a redução de imposto rural, o que auxiliaria na redução de 87 

cobrança de impostos incorretas ou do não recolhimento desses. Nelson sugeriu que seja elaborado um 88 

resumo das informações que serão tratadas nas reuniões da CT e, que esses sejam disponibilizados 89 

antes das mesmas para todos os membros do Comitê, para que assim, as reuniões possam adquirir 90 

maior foco e objetivo nos temas abordados. David falou que o setor agropecuário é o menos 91 

mobilizado no âmbito da gestão de recursos hídricos, mas que apesar disso, produtores das regiões de 92 

São Paulo e Baixo Paraíba do Sul, através de negociações com o CEIVAP, negociaram um percentual 93 

de cobrança 40% menor que os demais setores. Paulo indicou que segundo a normatização, as 94 

cobranças sobre as atividades são efetuadas através de percentuais e, que esses são proporcionais aos 95 

usos, independentemente de ser pequeno ou grande produtor.  David solicitou à UD a pesquisa sobre 96 

um relatório publicado pelo CEIVAP sobre contratações de universidades para realização de estudos 97 

sobre coeficiente redutor para a agropecuária, e que caso o estudo seja encontrado poderá auxiliar nos 98 

estudos da CT. David fez ponderações sobre os atuais fluxos de processos do INEA, argumentando 99 

que esses possuem pontos subjetivos, de difícil compreensão de aplicação e altamente burocráticos 100 

como os processos de cobrança, cadastro, outorga, que poderiam ser mais objetivos, simplificados e 101 

ágeis. Enfatizou, que a quantidade de processos e subprocessos existentes, podem causar déficits nas 102 
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arrecadações provenientes das cobranças, uma vez que os sistemas não são integrados. Com base 103 

nessas questões, David indicou que elaborou e enviou ao INEA uma carta solicitando esclarecimentos 104 

sobre os processos e demais dúvidas do Comitê. José Paulo afirmou que a elaboração das cartas, 105 

sugeridas por David são agregadoras, porém, sugere que as etapas dos fluxogramas processuais sejam 106 

revistas, convertidas em questionamentos pontuais e objetivos e, encaminhados ao INEA. E, 107 

acrescentou que a construção de um novo GE não é necessária, mas para que o existente busque 108 

colaboradores que auxiliem na construção/elaboração do estudo que objetiva analisar e compreender 109 

os processos do INEA. Nelson pontuou sobre a regularização de captações de água de área subterrânea 110 

no Estado do Rio de Janeiro, que é um dos poucos Estados da Federação que possui convênio de 111 

cadastro integrado com a ANA. Indicou que a etapa de cadastramento do INEA é digital e com uma 112 

série de variáveis, regras e normas, incluindo uma declaração de consumo anual através do consumo 113 

apresentado pelo hidrômetro. Questionou sobre a possibilidade de otimização do processo, através de 114 

aplicativo que o usuário atualize mensalmente e informe efetivamente os dados do consumo do 115 

período. Justificou que o modelo atual de informações apresenta déficits no controle efetivo do 116 

consumo. José Paulo indicou que, para reuniões que tenham o tema cobrança, sejam chamados pra 117 

participar especialistas na área que possam auxiliar nas dúvidas e soluções. David apresentou os 118 

Grupos de Trabalho existentes e os grupos de estudos de águas subterrâneas e de regularização, 119 

cadastramentos cobranças e outorgas. Paulo ponderou que ainda existem incoerências sobre a criação 120 

ou não de Grupos de Estudos, por não haver previsão no Regimento Interno, propôs que não sejam 121 

criados mais GEs, e sim, GTs, e que, em relação ao grupo de estudos de águas subterrâneas, Nelson 122 

elabore um conteúdo que apresente a proposta do estudo à CT, estabelecendo seu objetivo, atividades 123 

e prazos. José indicou que a divisão da CT aumenta a possibilidade multifocal do grupo, atuando em 124 

assuntos distintos, porém, esses devem responder às demandas solicitadas. Deve haver uma prioridade 125 

e aprofundamento do tema de cobranças e, utilizar os estudos de estruturação e descentralização feitos 126 

pelo David. E, que os GTs ou GEs devem ser criados com base em demandas e prioridades já 127 

estabelecidas. Paulo reiterou que a CT deve ter conhecimento sobre as propostas sobre as águas 128 

subterrâneas, sendo assim necessárias a elaboração da proposta do mesmo, definição de prazos e 129 

apresentação ao diretório/plenária. Victor propôs que seja elaborado um encaminhamento mais 130 

especifico para dar continuidade ao trabalho de levantamento dos usos, como o realizado em Areal, 131 

objetivando identificar os usos e usuários e, posteriormente utilizar o método em outras áreas de 132 

atuação do Comitê como: Bonfim, Caxambu, Bonsucesso e Vieira identificando os usos da região. 133 

David reiterou que sua proposta de divisão de grupos está relacionada com a de atividades do setor 134 

agropecuário que engloba irrigação, agricultura e criação de animais.  Julieta indicou que os estudos 135 

devem ser feitos no âmbito da CT, para que não sejam necessários processos burocráticos externos, 136 
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que dificultem o andamento dos projetos. Nelson apontou que todas as ações de construção de GTs ou 137 

GEs devem estar pautadas regimentalmente, para garantias e validações dos projetos executados. 138 

Luisa sugeriu que, independente da forma de trabalho GT ou GE, esses precisam ser mais objetivos, 139 

apresentando atividades e prazos claros, para que possam ser trabalhados em conjunto com a CT e a 140 

UD. Raimundo solicitou que as atividades executadas pela CT sejam mais especificas e objetivas, a 141 

fim de que os demais membros possam levantar questionamentos e sugestões, sobre o 142 

desenvolvimento dos projetos. Paulo ponderou que cabe ao plenário, definir a criação ou não de novos 143 

GTs, visto que a CT é um espaço consultivo de menor poder de decisão. Reiterou o papel do Comitê, 144 

que é um organismo de Estado, de definir e determinar como será aplicada a arrecadação financeira 145 

gerada pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Logo, todas as ações devem seguir as leis e 146 

normas a fim de atuarem de maneira coerente, correta e adequada. Jose Paulo reiterou que é 147 

necessária a divisão das demandas de atividades para melhor alcançar os objetivos priorizados. Bruno 148 

falou que está sendo feito um diagnóstico de todo o município de Areal, identificando pontos de 149 

nascentes, esgotamento sanitário, cadastramento geral, cadastros no INCRA, contribuições de ITR e 150 

áreas classificadas como rurais e urbanas. Luís ponderou que é necessário seguir o planejamento de 151 

2020, seguindo as estratégias de utilização dos recursos financeiros do Comitê, assim como avaliar se 152 

há mão de obra suficiente para execução dos projetos, a fim de manter o planejamento estratégico 153 

aprovado. David apontou que independente da formalização dos grupos para os projetos, o importante 154 

são as quatro áreas focais idealizadas, as ações e obtenção de resultados. David sugeriu que as 155 

atividades das áreas Leste e Oeste sejam distribuídas de acordo com a facilidade logística de cada 156 

membro participante, ou seja, que esses atuem de forma mais próxima às localidades que possuem 157 

conhecimento e facilidade de deslocamento. David pontuou que a ideia é delegar as tarefas dentro das 158 

quatro áreas de estudo, a fim de proporcionar melhor flexibilidade aos grupos e maior foco nos temas. 159 

David sugeriu que os membros de Petrópolis e Teresópolis auxiliem na busca por voluntários que 160 

sejam ou não vinculados ao Comitê ou demais órgãos que possam auxiliar na elaboração e execução 161 

dos trabalhos. José Paulo ponderou que deve haver um controle efetivo das participações dos 162 

membros da CT nas reuniões e discussões, com base no regimento. Victor indicou que irá propor na 163 

próxima Plenária que as regras de participação do regimento possam ser aplicadas na CT. Victor 164 

esclareceu que os GTs Rural e Águas Subterrâneas foram extintos e que o foco da CT, por demanda do 165 

Plenário e Diretório, é estudar alterações na metodologia da cobrança pelo uso da água. Propôs a 166 

criação de um cronograma e linhas de atuação e que o acompanhamento ocorra a cada dois meses, nas 167 

reuniões da CT, com apresentação e discussão dos resultados obtidos. Reiterou que há dificuldade de 168 

obter maior participação dos membros nas reuniões e nas contribuições desses nos projetos, que é 169 

necessário ampliar a efetiva participação de membros na CT, e, assim, seria possível distribuir os 170 
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David Miller 

Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha 

temas e atividades por grupo. Foram destacados, com base nas discussões durante a reunião, os 171 

encaminhamentos anotados: continuar o levantamento dos usos de aquicultura, irrigação e criação 172 

animal em Areal - solicitando informações sobre as propriedades à Secretaria de Meio Ambiente / 173 

EMATER; ampliar o levantamento de usos/cadastros no Bonfim, Caxambu, Vieira, Bonsucesso e 174 

Santa Rita - solicitando informações sobre as propriedades à EMATER e Secretaria de Agricultura; 175 

seguir as linhas de trabalho propostas pelo David dentro da CT: Regularização, Rural Oeste e Rural 176 

Leste – prevendo atividades e cronograma de trabalho dentro da CT; Nelson e membros do GE atual 177 

irão propor atividades e prazos para Diretório/Plenária aprovar o GT Águas Subterrâneas. (minuta); 178 

divulgar a plataforma "MP em Mapas", do MP-RJ. 179 

Encaminhamentos:  180 

1) Continuar o levantamento dos usos de aquicultura, irrigação e criação animal em Areal - 181 

solicitando informações sobre as propriedades à Secretaria de Meio Ambiente / EMATER. 2) Ampliar 182 

o levantamento de usos/cadastros no Bonfim, Caxambu, Vieira, Bonsucesso e Santa Rita - solicitando 183 

informações sobre as propriedades à EMATER e Secretaria de Agricultura; 3) Seguir as linhas de 184 

trabalho propostas pelo David dentro da CT: Regularização, Rural Oeste e Rural Leste – prevendo 185 

atividades e cronograma de trabalho dentro da CT. 4) Nelson e membros do GE atual irão propor 186 

atividades e prazos para Diretório/Plenária aprovar o GT Águas Subterrâneas. (minuta); 5) Divulgar 187 

a plataforma "MP em Mapas", do MP-RJ. 188 

Reunião encerrada às 12 horas e 32 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 189 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 190 

Petrópolis (RJ), 04 de fevereiro de 2020.     191 

Ata aprovada na 55ª Reunião da Câmara Técnica Institucional, realizada no dia 10 de junho de 192 

2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 193 
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Cunha Frederico (AGEVAP), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP) e Luan Bento Ferreira (AGEVAP).  210 


