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ATA DA 56ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ PIABANHA, realizada no dia 21 1 

(vinte e um) de julho de 2020, às 10 horas, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de sete membros da Câmara Técnica, quatro membros do Comitê 3 

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

dez horas, conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, David Miller (AACP).  5 

Pauta/Discussão: 1. Aprovação da ata da 55ª Reunião da Câmara Técnica: Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) 6 

informou aos membros que apenas Luís Eduardo Amorim (Pref. de Paraíba do Sul), sugeriu modificações 7 

na Ata, sendo assim a versão com alterações que estaria sendo aprovada. A ata foi aprovada pelos 8 

membros. 2. Definição da estratégia para estruturação do grupo de discussão sobre questões relativas 9 

ao meio rural: David Miller (AACP) iniciou informando que a reunião tem como objetivo organizar os 10 

trabalhos do CBH-Piabanha com o setor rural. Destacou que Câmara Técnica dará continuidade a 11 

assuntos gerais, como a sustentabilidade financeira do Comitê com instrumentos de gestão: outorgas, 12 

cobranças, cadastros e regularização de usuários; a manutenção da discussão do nivelamento e preço 13 

do PPU, usos de água, etc. Além da criação do cadastro integrado de usuários rurais, utilizando de dados 14 

já existentes, mas que não se comunicam como INCRA, ITERJ, Senso Rural do IBGE, versões do CAR e 15 

CAR nas UC’s e do CNARH antigo e o atual. Camila Serena (INEA SUPPIB) disse que o CNARH atual 16 

permite o cadastramento por pontos de interferência em ações de captação e lançamento. David 17 

retomou o foco da pauta, dizendo que o objetivo é a criação de um grupo rural para levantar e trazer 18 

conhecimento interno deste setor na RH-IV. Essa ação visa a articulação com os produtores e 19 

proprietários rurais, para conhecer os seus usos d’água, as suas necessidades relacionadas aos recursos 20 

hídricos e a divulgação do Comitê. Destacou que essas comunidades possuem interesses em trabalhos 21 

sobre o uso da água e que possuem demandas, mas também limitações e isso deve ser levado em conta. 22 

David apresentou a proposta de estrutura do grupo rural, podendo ser um GT ou GE. O GT possui uma 23 

formalidade de funcionamento, com quantidade de membros e instituições, definidas no RI, sendo mais 24 

burocrático e precisa ser aprovado pelo Plenário. O GE não está previsto no RI, possuindo reuniões 25 

informais. Luan compartilhou com os membros o acesso as resoluções de criação do GT pelo CBH-26 

Piabanha. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ) disse que a princípio a criação de um GE é a melhor opção, 27 

a fim de identificar quais são os membros interessados em compor o grupo, suas contribuições e, com 28 

o resultado dessas informações criar uma metodologia, formalizar um GT Rural, dialogando 29 

formalmente com as outras instancias. Julieta Paiva (Werner Tecidos S.A) questionou qual a proposta 30 

de ação do GE, para que esse possa concretizar algo e se transformar em um GT. Justificou que existe 31 

uma dificuldade em aplicar o que é discutido pela CT, logo, não conseguindo compreender como 32 
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informalmente um GE seria mais eficiente. David respondeu que considera que o GE tem capacidade 33 

ser mais ágil em trazer resultados, em relação ao GT, principalmente nas questões de formalização e 34 

burocracias. Erika Cortines (UFRJ/ITR) concordou para iniciar como grupo de estudos e caso sintam a 35 

necessidade de um Grupo de Trabalho, o mesmo será criado futuramente. Julieta questionou quantas 36 

pessoas participariam do GE, se haveria um número limitado como estabelecido pelo RI para GT. 37 

Justificou que devido a experiências anteriores, muitos participantes não geraram resultados positivos. 38 

Nelson Reis (OMA- Brasil) comentou que o GT de águas subterrâneas foi instituído pela Plenária e 39 

rebaixado a GE pelo Diretório Colegiado, ponderou que a proposta de David é boa, mas não é aplicável 40 

porque falta comprometimento dos membros. Julieta sugeriu que seja estabelecido um prazo para o 41 

GE apresentar resultados. David propôs o prazo de um ano para o GE. Julieta sugeriu o prazo de 6(seis) 42 

meses, uma vez que, as informações levantadas podem sofrer modificações. David disse que o prazo 43 

sugerido é bom, mas que o Comitê não tem apresentado resultados significativos, que por sua 44 

experiência com o Comitê, o mesmo não é profissional em promover resultados. Markus Budzynkz 45 

(APEDEMA/RJ) justificou a Nelson que não concordou com o rebaixamento do GT Águas subterrâneas 46 

e, que é favorável a criação de um GT com mínimo de 3(três) e máximo de 7(sete) participantes com 47 

prazo entre 3(três) a 6(seis) meses de duração. Luís Eduardo indicou que há regulamentação de GE no 48 

novo RI. Ressaltou as ações da CT a fim de manter a sustentabilidade do Comitê discussões sobre o 49 

nivelamento do PPU, sendo favorável à aproximação ao setor rural e à cobrança no médio prazo. Sobre 50 

o formato ser GE ou GT, o que acontece na prática é que a UD não tem mais capacidade acompanhar - 51 

de forma sustentável - , grupos de estudos ou de trabalho, sendo assim a estratégia do GE visa reuniões 52 

para amadurecer ideias sobre ações para o setor rural. Em resposta ao Nelson, disse que não recebeu 53 

provocações de reuniões sobre o GE Águas subterrâneas. Comentou que os COGENS estão 54 

desestruturados, dificultando a atração de pessoas para participarem de ações e o GE Rural deve definir 55 

o que quer e como quer. José Paulo sugeriu a divisão as tarefas entre os membros interessados, o prazo 56 

de trabalho para o GE de 3(três) meses, a participação do Pedro Igor e uso dissertação de mestrado do 57 

mesmo, sobre o Rio rural, em termos de aplicação do Comitê. Além do uso dos mapas apresentados, 58 

criando alguns locais focais com critérios e metodologias aplicáveis, identificando e priorizando duas 59 

regiões ao Leste ou Oeste da RH-IV. O foco da CT deve ser cobrança. Julieta perguntou se existe a 60 

possibilidade de cobrança rural por microbacia ou coletiva. Comentou que a escolha de dois ou mais 61 

pontos como projetos pilotos, é melhor do que a bacia toda. David respondeu que uma das ações do 62 

INEA é a possibilidade de outorga e cobrança coletivos, o que é permitido pela ANA cobrança por 63 

microbacia ou conjunto de pequenas microbacias, só que tem que organizar alguma estrutura para lidar 64 
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com essas pessoas. Nelson reforçou a importância da discussão do tema águas subterrâneas e que a 65 

ideia do GE pode ser combinada e formalizada após a votação do RI. Pedro Igor (COPPE/UFRJ) comentou 66 

que a ANA tem uma resolução que prevê a outorga coletiva em duas possibilidades: com marco 67 

regulatório na comunidade, é publicado uma resolução outorgando diversos usos, vasão máxima a ser 68 

explorada, prazo de vigência comum, regularização anual de porcentagem de uso de água e, a outra, 69 

após uma campanha de regularização de uso, é publicada uma resolução, listando os usuários, tem a 70 

validade de outorgas preventivas ou direito de recursos hídricos. Ambas são só recomendadas pra 71 

comunidades já altamente organizadas porque nesses tramites legais é necessário um alto grau de 72 

organização comunitária, a cobrança é centralizada e pode ter a finalidade de benefícios coletivos aos 73 

usuários. Sugeriu como foco de ações do GE uma microbacia como projeto piloto e depois projetos em 74 

outras regiões da bacia. David apresentou os mapas com os dez municípios da RH-IV, os quais 75 

mostraram demandas pelas prefeituras, pelo Comitê e ou demais instituições. Iniciando pelo mapa com 76 

locais já identificados com algum nível de prioridade para produção de água como nos municípios de 77 

Areal, Petrópolis, Carmo, Sumidouro, Paraíba do Sul, São José do vale do Rio Preto, Teresópolis, Sapucaia 78 

com demandas por sobre conflitos de irrigação, captação de água e abastecimento, erosão e 79 

reflorestamento. David apresentou os mapas com os dez municípios da RH-IV, os quais o CBH tem mais 80 

ações, nas regiões a Leste com Teresópolis, Carmo, Sapucaia, Sumidouro e São José do vale do Rio Preto 81 

que representam poucas ações e o lado Oeste detentor do maior número de projetos do Comitê 82 

incluindo os municípios de Petrópolis, Paty do Alferes, Areal, Paraíba do Sul e Três Rios. Sugeriu que, de 83 

acordo com esses dados, as ações do GE sejam com projetos pilotos no lado Oeste da RH-IV, como 84 

Caxambu e Bonfim, e no lado Leste, sugeriu três blocos pilotos em Santa Rita. Luan sugeriu que seja 85 

realizada a definição do escopo dos grupos e que os membros interessados em participar se manifestem 86 

por e-mail. Camila sugeriu a priorização de microbacias que tenham suas comunidades bem 87 

organizadas, como Carmo, Bonfim, Caxambu. Disponibilizou-se a realizar uma oficina sobre os dados do 88 

CAR que são de domínio público. David indicou que são objetivos para o GE – conhecer mobilizar e 89 

articular o setor; apresentar o Comitê; incentivar em ações de irrigação sustentável; transição pra 90 

agroecologia e agroflorestal; saneamento rural; produção de água; reflorestamento; PSA; 91 

cadastramento CAR/CNAHR. Como metodologia: preparar mapas das microbacias pilotos mostrando 92 

seus rios, limites de propriedades cadastradas no CAR para entender as ações que podem ser feitas; 93 

apresentar esses mapas para os vários atores envolvidos dentro e fora da região; levantar os 94 

conhecimentos de cada local; reunir pesquisas existentes que estejam disponíveis; levantar relatórios 95 

de diagnósticos e resultados participativos do programa Rio Rural e começar a fazer visitas e encontros 96 
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Coordenador da Câmara Técnica do Comitê 

Piabanha 

dentro de cada microbacia, deixando claro que cada um desses é um piloto, podendo ser replicado, 97 

contratando-se mão de obra pra fazer essa replicação, criando um método inicial. Victor Witmann 98 

(CEDRO) comentou que atualmente existem diversas ferramentas da metodologia utilizada pela Emater 99 

do Rio Rural, ferramentas do ministério de desenvolvimento agrário, DRP já consolidados da assistência 100 

técnica, o ISA – Índice de sustentabilidade de agroecossistemas, entre outras tecnologias. Afirmou que 101 

as ações devem se aproximar do setor, a fim de construir os mapas e metodologias de forma conjunta.  102 

3. Informes: 1. Contribuições para a Carta do INEA aos usuários rurais: David informou que o INEA possui 103 

uma resolução de 2010, sobre o cadastramento de usuários rurais que possui prazo de vigência até 104 

dezembro de 2020, correspondendo ao processo de cadastramento e análise em um processo não 105 

automático e não integrado. David solicitou contribuições do Comitê na elaboração de uma Carta que 106 

será enviada aos agricultores informando do término do prazo. David solicitou que sejam encaminhadas 107 

a cópia da carta do CBH ao INEA, a resposta do INEA e o modelo de carta aos produtores por e-mail para 108 

contribuição dos membros com prazo até o dia 23 de julho de 2020. 109 

Encaminhamentos: 1) Foi marcada uma "reunião informal" para a discussão do chamado GE Rural, no 110 

dia 28/07, às 9h. David solicitou que a UD somente providencie um link de uma sala na plataforma 111 

Google meet e envie um convite aos participantes dessa reunião e membros da CT e Diretório; 2) Enviar 112 

Carta do Comitê que foi enviada ao INEA sobre a resolução 15/10, Carta resposta do INEA e Modelo de 113 

carta, elaborado pelo INEA, a ser enviado aos produtores rurais. Solicitar contribuições dos membros e 114 

convidados até 23/07 e enviar contribuições ao INEA no dia 24/07. 3) Inserir os materiais discutidos em 115 

uma pasta chamada GE Rural que deve ser criada dentro da pasta da CT dentro do Drive; 4) Enviar e-116 

mail aos membros solicitando contribuições de quem deseja participar do GE Rural e em qual local 117 

preferencialmente, lado Leste ou Oeste da RH-IV.  118 

Reunião encerrada às 12 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Luan Bento Ferreira, Especialista em 119 

Recursos Hídricos da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 120 

Petrópolis (RJ), 21 de julho de 2020. 121 

Ata aprovada na 57 ª Reunião da Câmara Técnica Institucional, realizada no dia 23 de setembro de 2020, 122 

via plataforma de videoconferência Google Meet.  123 
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Lista de Presença : Membros da Câmara Técnica: David Miller (AACP), Julieta Laudelina de Paiva (Werner 129 

Fábrica de Tecidos S.A.), Luís Eduardo  Amorim (Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul), Erika Cortines 130 

(UFRRJ-ITR), Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA-BRASIL), Vera Fátima Martins (ACAMPAR/RJ) e 131 

Carlos Elysio Moreira da Fonseca (Ass. do Vale do Mata Porcos). Membros do Comitê Piabanha: José 132 

Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ), Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ), 133 

Sebastião Martins de Medeiros Filho (ADEFIMPA RJ) e Victor Dantas Witmann (CEDRO).  Convidados: 134 

Camila Serena (INEA – SUPPIB), Pedro Igor Austregésilo (COPPE/UFRJ), Luan Bento Ferreira 135 

(AGEVAP/UD2), Arthur Cunha de Souza (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  136 


