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ATA DA 55ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ PIABANHA, realizada no dia 1 

10 (dez) de junho de 2020, às 9 horas, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de nove membros da Câmara Técnica, três membros do Comitê 3 

Piabanha e nove convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 4 

nove horas, conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, Sr. David Miller 5 

(AACP).  6 

Pauta/Discussão:  7 

1. Aprovação da ata da 54ª Reunião da Câmara Técnica: A ata foi aprovada pelos membros. 2. 8 

Avaliação da proposta de envio de Carta ao INEA sobre as prorrogações da Resolução 15/2010 9 

“Estabelece os procedimentos a serem adotados pelos agricultores familiares e empreendimentos 10 

familiares rurais para regularização do uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de 11 

Janeiro”. David iniciou a reunião, explicando que a mesma tem por objetivo discutir a proposta de 12 

envio de uma Carta ao INEA sobre as prorrogações da Resolução INEA nº 15/2010, que estabelece os 13 

procedimentos a serem adotados pelos agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais 14 

para regularização do uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, cujo prazo 15 

para regularização, após prorrogações, se encerra em dezembro/2020. David solicitou que Luan 16 

apresentasse mais detalhes da Resolução nº 15/2010. Luan explicou que a norma foi elaborada em 17 

2010, e vem sendo prorrogada desde então. Falou que foi elaborada minuta de Carta, conforme 18 

encaminhamento da CT, para envio ao INEA, com o posicionamento do Comitê contrário a uma nova 19 

extensão desse prazo, pois, com isso, seria necessário que os usuários seguissem os mesmos 20 

procedimentos para regularização, abrindo processo para ter seus pedidos de outorga ou certidão de 21 

uso insignificante. David apresentou um fluxograma das etapas de outorga e cobrança, para auxiliar na 22 

compreensão da Resolução e citou que entre as etapas constavam o cadastramento dos usuários no 23 

CNARH, que ocorrem no âmbito do REGLA, plataforma da ANA, e depois no âmbito do INEA em casos 24 

de aprovação. Foram levantados questionamentos como o status de cadastros “em análise”, razões 25 

para a demora nos processos e gargalos no fluxograma. David falou que, acordo com os 26 

representantes do INEA, a situação referente ao prazo da resolução será apresentada aos diretores do 27 

Órgão Gestor, para que se posicionem a favor ou contra a uma nova prorrogação desse prazo. David 28 

disse que o impacto do setor agropecuário nas águas da região é grande, tendo em vista que 29 

estatísticas indicam que 70 a 80% da água bruta local é utilizada para irrigação, além da contaminação 30 

difusa, ainda não monitorada. Falou que mais de 10.000 usuários rurais em nossos 10 municípios, 31 

menos 15% são cadastrados, menos de 1% tem outorga e somente 1 usuário é cobrado. Camila 32 
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pontuou a importância e necessidade da regularização da agricultura familiar, através da 33 

implementação do instrumento de gestão do CNARH. Destacou que os procedimentos atuais do 34 

Estado para outorga consideram apenas grandes atividades industriais e de saneamento, e que não 35 

existem procedimentos de regularização para o uso de recursos hídricos específicos para as 36 

comunidades rurais. Sendo assim, é necessário adequar os procedimentos para a agricultura familiar, 37 

trazer esse segmento para debater esse assunto nos Comitês, discutir a regularização do uso de 38 

recursos hídricos para esse setor e, por fim, a implementação do CNARH. Apresentou dados da revista 39 

o INEA/2018, que atualmente o Estado possui um total 9.946 pontos de interferências cadastrados, e 40 

apenas 133 são declarados como irrigação, 5.725 para usos diversos, por exemplo. David falou que o 41 

Comitê está ciente da necessidade dessa inclusão e de mais ações e que existe a proposta de criação 42 

de um Grupo de Trabalho Rural, para tratar de assuntos deste setor. Para atingir este fim, é essencial 43 

começar por conhecer melhor o setor, tanto externamente (através de um cadastro de todos seus 44 

membros, ainda inexistente) quanto internamente (articulando com representantes do setor para 45 

entender seu relacionamento com a água, e as necessidades e demandas de ações e investimentos na 46 

área rural). José Paulo pontuou que os Comitês e INEA devem possuir interesses conjuntos, sobre as 47 

ações de levantamento e refinamento de dados de usuários e cadastramentos. Afirmou que através 48 

de metodologias como a do Rio Rural-Emater pode-se utilizar o COGEN empoderando um Comitê 49 

gestor de microbacia e não mais considerando agricultor por agricultor isoladamente, mas sim 50 

valorizando um conjunto desses agricultores participando do Comitê. Acrescentou que o objetivo não 51 

é a cobrança, mas ter os agricultores como parceiros e, que as ações proativas devem ser pelos 52 

COGENS iniciados pelo Rio Rural. David comentou que existe o entendimento das limitações 53 

econômicas de um produtor rural e que os processos de articulação com o setor são mais fáceis se a 54 

iniciativa de aproximação partir do Comitê. Apresentou a Contagem do Censo Rural 2017 do IBGE – 55 

“Estabelecimentos” Rurais (com Agricultura Familiar e Irrigação) a fim de entender o número de 56 

produtores rurais da RH-IV. Luís agradeceu a participação dos representantes do INEA na reunião e 57 

reiterou que o motivo das ações voltadas a agricultura familiar não é sobre cobrança, pois é um fator 58 

de médio prazo, e o objetivo no curto prazo é conhecer os produtores, ampliando o número de 59 

cadastros, e se comprometeu a apresentar a discussão da resolução do INEA ao Fórum Fluminense 60 

para que esse tenha uma posição dos Comitês. Robson pontuou que a região do Bonfim considera 61 

importante a regularização do cadastro de água. Informou que a região é ativa na participação de 62 

atividades de pesquisa e metodologias como o COGEN do Rio Rural. Informou que a região do Bonfim 63 

ocupa uma área de 218 hectares sendo aproximadamente de 70 a 80 hectares de áreas de cultivadas. 64 
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Destacou a importância da conservação das microbacias, das ações de investimentos em preservação 65 

e uso racional da água, a dificuldade dos produtores em obter créditos de financiamentos, o que é 66 

prejudicial do ponto de vista financeiro, e que muitos produtores desejam se regularizar, mas a 67 

burocracia dos procedimentos gera barreiras. Por fim, informou que os COGENS estão desarticulados 68 

devido a uma interrupção do programa na parte de financiamentos e subsídios, tendo apenas ações 69 

de registros e acompanhamentos gerando um distanciamento dos produtores. David reiterou que os 70 

dados e estimativas não são precisos, mas que as declarações dos produtores sobre a vazão de água 71 

demandada auxiliam nessa análise. Rafaela disse que o Comitê deve se apropriar mais do assunto e 72 

indicou para que seja elaborada uma correspondência ao INEA, solicitando explicação sobre como 73 

serão executadas as regularizações dos cadastros de produtores rurais. Reafirmou que o objetivo não 74 

é a cobrança, mas sim conhecer os produtores rurais e quais demandas de água esses possuem. 75 

Julieta falou da importância do tema ser apresentado aos demais Comitês no Fórum Fluminense, a fim 76 

de impedir uma nova prorrogação da resolução. Camila explicou que o processo de regularização dos 77 

recursos hídricos pela agricultura familiar é feito por cadastro de interferência e, posteriormente, 78 

mediante a geração desse cadastro, é feito o cadastro no CNARH, e, posteriormente, é realizado o 79 

envio de documentos pessoais e da propriedade do agricultor, para abertura de um processo no INEA 80 

pra avaliação do uso, sendo avaliadas a vazão captada e a disponibilidade daquela bacia para a decisão 81 

do Órgão em outorgar ou declarar uso insignificante. O procedimento, segundo a legislação, tem 82 

duração de 6 meses e não gera custos ao produtor familiar voltado para proprietários de imóveis 83 

rurais e que tem a declaração de aptidão PRONAF, que é o que caracteriza hoje o agricultor familiar. 84 

Afirmou que muitos processos não condizem com a realidade, por exemplo, a realidade da indústria 85 

difere da rural, o que dificulta o alcance das mesmas metas e exigências legais. Logo, é necessário 86 

estabelecer procedimentos adequados a cada realidade e segmento. Julieta disse que o objetivo é 87 

ajudar o agricultor a se organizar para atingir os requisitos que a lei propõe. David solicitou uma 88 

definição por parte dos membros sobre a Carta endereçada ao INEA, e, em seguida, apresentou 89 

pontos favoráveis e desfavoráveis sobre a prorrogação da Resolução. David pediu que sejam 90 

encaminhados os dois textos de opção das cartas para decisão da CT. Carlos Elysio sugeriu que a nova 91 

versão da Carta e contribuições sejam realizadas por e-mail, não sendo necessária uma nova reunião 92 

para discutir o item. David encerrou a reunião agradecendo as participações e contribuições.  93 

3. Assuntos gerais. Não foram abortados assuntos gerais. 94 

95 
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David Miller 

Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha 

Encaminhamentos: 1) Encaminhar novo texto de carta ao INEA sobre a Resolução INEA nº 15/2010, 96 

para ser ajustado e utilizado como alternativa à primeira versão. As versões deverão ser enviadas à CT 97 

e Diretoria para contribuições, por e-mail; 2) Após a aprovação da Carta, enviar ao Fórum Fluminense 98 

de CBHs, para discussão em conjunto com os demais CBHs; 3) Agendar reunião da CT para discussão 99 

do GE Rural. 100 

 101 

Reunião encerrada às 11 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Luan Bento Ferreira, Especialista em 102 

Recursos Hídricos da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 103 

Petrópolis (RJ),  10 de junho de 2020.     104 

Ata aprovada na 56 ª Reunião da Câmara Técnica Institucional, realizada no dia 21 de julho de 110 105 

2020, via plataforma de videoconferência Google Meet. 106 

 107 
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