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ATA DA 57ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ PIABANHA, realizada no dia 1 

23 (vinte e três) de setembro de 2020, às 9 horas, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de oito membros da Câmara Técnica, três membros 3 

do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião 4 

teve início às 9 horas, conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, David 5 

Miller (AACP).  6 

1. Aprovação da Ata da 56ª Reunião da Câmara Técnica. A ata foi aprovada pelos membros. 7 

2. Definição de coordenador e subcoordenador para a Câmara Técnica. David Miller (AACP) iniciou, 8 

dizendo que propôs ao Luís Amorim (Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul), para assumir a 9 

coordenação e a Julieta continuar no cargo de subcoordenadora. Contudo, também abriu a 10 

oportunidade para os presentes, manifestarem interesse na vaga de coordenador e subcoordenador. 11 

Não houve manifestação de mais interessados no cargo e Luís foi aprovado como coordenador da CT e 12 

Julieta como subcoordenadora. Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) indagou sobre a composição da atual 13 

da Câmara Técnica. Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) respondeu que a composição atual está atualizada 14 

no site do Comitê Piabanha. Explicou também que na reunião plenária de fevereiro, foi definida essa 15 

composição, onde a estruturação seria de três vagas para cada instância e mais três vagas para 16 

entidades externas. Hoje há uma vaga no setor de usuários. 2. Discussão da proposta de nivelar o PPU 17 

entre todos os setores de usuários da RH-IV. Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 18 

(Transportes Única Petrópolis LTDA) disse que o PPU só poderá sofrer alteração em 2022, porque o 19 

prazo era até julho, mas destacou que a definição já poderia ser feita e enviada ao CERHI. Acrescentou 20 

que no dia anterior (22/09/2020), participou de uma reunião do Fórum Fluminense, onde o INEA 21 

apresentou que foi finalizada a grade da cobrança de 2021, com o PPU reajustado pelo IPCA. Luís 22 

primeiramente agradeceu pela indicação e destacou que essa situação de finalização do prazo não 23 

invalida a discussão em pauta. Por isso, sugeriu que poderia conceder desconto para o agricultor 24 

familiar ou orgânico na forma de cálculo na metodologia e não necessariamente na diferenciação do 25 

PPU. Rafaela deu a sugestão de enviar a resolução ao CERHI, e solicitar a anuência, justificando o 26 

atraso na entrega, devido à pandemia da Covid-19. David destacou que talvez a resolução não seja 27 

finalizada na reunião. Reiterou que o assunto é nivelar o PPU entre os setores e pode ser que seja 28 

mais fácil do CERHI aprovar. Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) disse que é a 29 

favor do mesmo valor do PPU para todas as categorias. Também destacou que a proposta da ANA é 30 

tornar a fórmula de cálculo dos recursos hídricos o mais simples possível, sendo assim, se o Comitê 31 

utilizar a fórmula complexa, destacada pelo Luís, pode ser que ocorra uma distorção no valor do 32 
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recurso hídrico. Por isso, ela ressalta que a sugestão é de igualar o valor. Ainda acrescentou que a 33 

cobrança é uma forma de motivar o usuário a ter melhores práticas no manuseio do recurso hídrico. 34 

David apresentou o histórico sobre o assunto antes de discutir sobre igualar ou não o PPU. Foi 35 

apresentada uma tabela, com os setores e os valores de cobrança pelo uso da água. O setor de 36 

saneamento, indústria e demais atividades estão pagando 40 vezes mais que o setor de agropecuária, 37 

a aquicultura paga 20% do valor da agropecuária. Ressaltou que mais importante que os números é a 38 

proporção. A agropecuária paga 40 vezes menos, - um produtor, em um universo de 11 mil 39 

produtores, realiza o pagamento - que os setores de saneamento e da indústria. A CT está focada, 40 

nesse momento, na questão da sustentabilidade financeira do Comitê, com objetivo de sobrevivência, 41 

funcionamento e na capacidade de realizar os trabalhos. No que tange a sustentabilidade financeira, 42 

alguns instrumentos de gestão estão sendo avaliados, como o cadastro de usuários, o processo de 43 

outorga e cobrança. A tabela apresentada revela uma disparidade na cobrança, tendo em vista que a 44 

proporção para a agropecuária em relação ao setor de saneamento e indústria é muito grande. Em 45 

2002, o CEIVAP foi o primeiro Comitê de bacia a pensar na parte da cobrança. No momento de 46 

discussão sobre o assunto, não se sabe ao certo qual argumento utilizado para o CEIVAP aprovar uma 47 

cobrança inferior – nesse caso, 40 vezes menor - a dos setores de saneamento e indústria. Desde 48 

então, alguns Comitês como Guandu, Baía de Guanabara e Baía da Ilha Grande, nivelaram o PPU entre 49 

os vários setores. Os Comitês que já aprovaram o nivelamento do PPU possuem predominância de 50 

áreas urbanas, logo, não ocorreu preocupação significativa com o impacto do aumento da cobrança 51 

para os produtores rurais da região, pois são poucos. A região de abrangência do Comitê Piabanha é 52 

diferente. No setor industrial, provavelmente existem, aproximadamente, 2.500 (duas mil e 53 

quinhentas) industrias, sendo Petrópolis a cidade mais industrializada, com 1.200 (mil e duzentas), 54 

segundo dados da Firjan. Já no setor de saneamento, há 1 empresa em cada munícipio, então, 55 

somam-se 10 empresas. O setor da agropecuária, segundo o INEA, possui 10.220 (dez mil duzentos e 56 

vinte) produtores. Então, basicamente, o setor da agropecuária é 4 (quatro) vezes maior que a 57 

indústria e 1.000 (mil) vezes maior que o setor de saneamento. David destacou que há ainda o setor 58 

denominado como “outros” e que segundo a Sra. Márcia do INEA, que trabalha com a parte de 59 

cadastros e cobrança, possui maior número de usuários. Esses outros seriam os proprietários rurais 60 

que não são produtores, mas que possuem suas próprias captações. Por isso, David disse que a 61 

discussão é nivelar o PPU dos setores de saneamento, indústria e agropecuária, mas ainda não houve 62 

nenhuma análise do setor de outros. Por isso, mencionou que não sabe se o Comitê tem 63 

conhecimento, primeiro, para saber para quem o PPU terá aumento, pois não se sabe quem são os 64 
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produtores rurais e muito menos no setor de outros. Não se conhece o impacto que será gerado com 65 

o aumento para o setor. David reforçou a importância do Comitê se aprofundar para conhecer o 66 

impacto que será gerado antes de fazer o nivelamento. Sugeriu a contratação de alguém para auxiliar 67 

no Grupo de Estudos Rural, na identificação dos dois setores mencionados. Julieta discordou da 68 

posição do David, pois ressaltou que o valor é muito baixo. Luís informou que o Sr. Carlos Elysio (Ass. 69 

do Vale do Mato Porcos) solicitou que justificasse sua ausência, devido a falha na conexão. Luís 70 

prosseguiu, dizendo que não concorda com a sugestão da Rafaela, de criar uma resolução tendo em 71 

vista que o prazo foi finalizado. Também disse que irá disponibilizar a apresentação da Sra. Márcia 72 

sobre outorgas, a fim de que os membros se aprofundem sobre o assunto. Destacou que o INEA disse, 73 

na reunião de ontem, do Fórum Fluminense, que não tem capacidade até o ano que vem, de 74 

aumentar a base de usuários de cobrança, pois não há pessoal suficiente para realizar a tarefa. Outro 75 

aspecto importante, mencionado nessa reunião, é a suspensão dos repasses que o INEA faz às 76 

Agências Delegatárias, ou seja, nenhum projeto que se proponha agora, poderá ser submetido, pois 77 

não terá recurso. Sobre o assunto em pauta, disse que concorda com a Julieta e acha justo igualar o 78 

PPU e propôs que os presentes se manifestassem em relação ao assunto. Bruno Evaristo de Carvalho 79 

(Prefeitura Municipal de Areal) sugeriu que o Comitê poderia pensar na criação de uma apresentação, 80 

ou reunião com o Conselho Rural dos Municípios para expor aos produtores as vantagens de estar 81 

regular. David destacou que os aspectos citados pelo Bruno, são trabalhos que estão em discussão no 82 

GE Rural. Robson Silva disse que foi realizado um trabalho no Bonfim com o INEA e a questão do 83 

nivelamento do PPU foi tratada. Reforçou que é preciso conhecer melhor a realidade do setor rural. 84 

Seria interessante uma abordagem a campo com os produtores rurais e destacou que pode ajudar 85 

nesse quesito. O Bonfim apresenta uma situação privilegiada quanto a pesquisas. Ressaltou que o 86 

produtor tem consciência da importância dos recursos naturais, pois eles pertencem ao ambiente com 87 

esses elementos. Solicitou a inclusão do e-mail para receber as convocatórias do Comitê. Rafaela 88 

sugeriu utilizar o prazo do CERHI para entrega da resolução, como prazo para desenvolvimento das 89 

pesquisas e aproximação com os produtores. Destacou que Bruno deu excelentes contribuições e 90 

devem ser utilizadas. Abordou também que as concessionárias de água e esgoto pagam um valor de 91 

R$ 0,05 por m³, mas quando a mesma vende para o consumidor final, o valor cobrado é bem maior do 92 

que a concessionária paga ao Comitê. Um exemplo seria o consumidor comercial que paga um valor 93 

de R$ 114,00 reais pelos primeiros 10 m³. Por isso, ela reforçou que é preciso criar uma forma para 94 

que o custo da água bruta seja proporcional à cobrança do preço ao consumidor final. Julieta disse 95 

que talvez não seja a melhor maneira igualar o PPU, mas outra alternativa, seria acabar com o uso 96 
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insignificante, pois todo uso é significante. Ressaltou a importância de conhecer quem são os usuários 97 

enquadrados no setor de outros. Luís destacou que igualar os valores do PPU não significa que terá 98 

aumento do pagamento de pequenos produtores rurais, porque na fórmula pode diminuir o valor. 99 

Respondendo também, sobre a fala da Rafaela, explicou que o Comitê não pode interferir no preço da 100 

concessionária, pois não é da competência do mesmo. Reforçou que o INEA disse na reunião, que está 101 

na etapa de conclusão do processo de sistematização, o qual facilitará a questão das outorgas, e 102 

também foi mencionado que as outorgas serão descentralizadas, ou seja, elas iriam para as 103 

superintendências. Concorda que a questão da educação ambiental é importantíssima. Ainda reforçou 104 

o pedido feito anteriormente, para que os membros manifestassem sobre a necessidade de prorrogar 105 

o prazo para definição de nivelamento ou não do PPU. David trouxe o assunto sobre o PSA e 106 

mencionou que com o aumento da arrecadação o recurso pode ser direcionado ao PSA, mas no 107 

momento não há dinheiro para sustentar qualquer tipo de atividade relacionada a pagamento por 108 

serviços ambientais. Disse também sobre a questão do uso insignificante que na lei, o governo do 109 

Estado tem a competência sobre o uso insignificante até o momento que os Comitês tenham um 110 

plano de bacia. Nesse caso, com o plano de bacia definido, o Comitê pode estabelecer o valor do uso 111 

insignificante. Por isso, mencionou que concorda com a Julieta e após a finalização do plano de bacia o 112 

assunto deve ser retomado. José Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ) solicitou que as reuniões da 113 

CT sejam agendadas em horários que os coordenadores de GTs possam participar (o mesmo não pode 114 

nas segundas-feiras e quartas-feiras pela manhã). Destacou que os assuntos importantes, que são 115 

tratados nas instâncias, devem ser interconectados e para isso, deve ser elaborado documento com 116 

esses diversos assuntos para facilitar a disseminação e conhecimento dos membros. Em relação ao 117 

uso insignificante, disse que o Comitê deveria partir da metodologia do Rio Rural, pois existe uma 118 

maneira de fazer a cobrança e, com o valor da arrecadação, o Comitê poderá, internamente, ter uma 119 

lógica voltada ao PSA. Reforçou que é necessário ter o GT Rural funcionando. Bruno mencionou, em 120 

relação à aproximação com o produtor rural, que deveria ser feito de modo presencial, respeitando as 121 

normas de segurança, a fim de dar prosseguimento à atividade. Sobre as concessionárias, disse que 122 

uma ideia a se pensar no futuro, é que como existe o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 123 

Saneamento) o Comitê pode estar cobrando que haja um levantamento das medições e o assunto seja 124 

avaliado melhor. Com relação ao financiamento do PSA, considera que o Comitê pode se valer 125 

também de outros meios para captação de recursos, como compensação ambiental junto ao 126 

Ministério Público Estadual e Federal. Julieta ressaltou que o projeto de educação ambiental foi 127 

apresentado e só não começou devido à pandemia, mas já está pronto. Disse também que a captação 128 
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de recurso para o PSA, mencionada pelo Bruno, é interessante, pois se deve pensar em outras fontes 129 

de recursos para fazer os trabalhos. José Paulo disse que não se recorda da ocorrência da 130 

apresentação sobre o projeto de educação ambiental, por isso, solicitou que todas as informações 131 

fossem niveladas e trazidas ao Comitê como um todo. Outra questão é sobre o PL, que foi proposto 132 

para alterar o valor de 70% destinado a projetos e  obras de esgotamento sanitário urbano, e ao invés 133 

de investir tudo em saneamento, especialmente agora com o novo marco regulatório, poderia abrir o 134 

leque de opções em que o PSA entraria. Nelson destacou que se o Comitê se engajar na área da 135 

comunicação e educação ambiental poderá trazer as forças da sociedade para fazer com que os 136 

demais órgãos participem de forma mais efetiva. David sugeriu ao Nelson participar do GT 137 

Educomunicação para levar essas ideais. Rafaela propôs realizar a análise do que a legislação permite 138 

ao Comitê. Destacou que a fórmula de cobrança, proposta pela AGEVAP, deve ser resgatada. Sugeriu 139 

que fosse encaminhada ao GE Rural, a proposta de estabelecer critérios para o produtor rural 140 

dependendo da sua atividade. Destacou que o projeto de educação ambiental foi apresentado. David 141 

convidou os membros presentes a participarem da apresentação do TCC sobre a sub sede do Parque 142 

do Parnaso em Petrópolis, bem como, uma recomendação de parâmetros de uso do solo para a 143 

microbacia de um aluno da professora Flávio Braga às 11:30h e repassou o link. Luís sugeriu ao Bruno 144 

que o mesmo levasse o assunto proposto à diretoria e assumisse a tarefa de estreitamento do 145 

relacionamento com o MP. Também disse que, na reunião do Fórum Fluminense foi mencionado que 146 

a diretoria do CERHI será convocada para uma reunião, a fim de encaminhar uma sugestão de um 147 

novo PL, onde o único item que constará é a supressão da obrigatoriedade dos Comitês de bacia ter 148 

que investir 70% em saneamento. Além disso, iria agregar um decreto que está em negociação no 149 

CERHI de obrigar o INEA a repassar a cada 60 dias os valores arrecadados aos Comitês. Destacou que 150 

concorda com a Rafaela, de tratar o assunto da fórmula no GE Rural. David solicitou que a Rafaela 151 

esclarecesse a data limite para entrega da resolução com os valores da cobrança. Rafaela esclareceu 152 

que o Comitê pode dar entrada até junho de 2021. David disse que é a favor de realizar estudos e 153 

postergar a elaboração da resolução. Julieta disse que é a favor do nivelamento do PPU e disse que os 154 

estudos devem ser feitos até março para que se saiba o limite para cada categoria de produtor. Em 155 

relação ao saneamento, destacou que o recurso pode ser usado em outras áreas como educação 156 

ambiental, PSA dentre outras, com foco no saneamento. Rafaela disse que, na Lei, 70% do arrecadado 157 

do setor de saneamento deve ser aplicado em projetos e obras de coleta e tratamento de esgoto 158 

urbano. David mudou de ideia e foi a favor da proposta da Julieta. Com isso, Rafaela, Bruno, Luís e 159 

Nelson também votaram a favor da proposta de nivelamento e estudo até março de 2021. Luís 160 
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esclareceu que o PPU seria nivelado na reunião e os estudos teriam continuação para alteração 161 

numérico do PPU e desconto para demais agricultores e discussão da metodologia até março. Nesse 162 

caso, seria encaminhada para o Diretório a proposta de resolução nivelando o PPU dos setores 163 

usuários e após isso, ser apresentada em reunião plenária. Destacou que, em próxima reunião do 164 

CERHI, o Comitê pode encaminhar e aprovar a igualdade dos valores do PPU do Piabanha. Luís 165 

reiterou que um assunto está relacionado à metodologia de cobrança e o valor do PPU e essa 166 

discussão tem até março. Já a equivalência dos valores do PPU para indústria, agricultura e 167 

aquicultura, pelo que foi entendido, estabeleceu-se a igualdade entre as categorias.  168 

3. Discutir a elaboração do Cadastro Integrado de Usuários Rurais e a aquisição da mão de obra 169 

necessária. O assunto não foi abordado. 4. Discutir a continuidade do GE-Águas Subterrâneas. Nelson 170 

disse que está se retirando da coordenação do GE-Águas Subterrâneas. Julieta solicitou incluir na 171 

pauta da próxima pauta da CT: GE águas subterrâneas (definição de continuação). Nelson que na 172 

convocação da próxima reunião, fossem enviadas as apresentações feitas no Parnaso. Luan informou 173 

que por várias vezes foi solicitado as apresentações realizadas no Parnaso, mas até o momento as 174 

mesmas não foram encaminhadas ao Comitê Piabanha. Nelson disse que poderia pedir a professora 175 

Olga para enviar as apresentações. Desse modo, foi solicitado recuperar as apresentações do Evento 176 

de Pesquisadores do Parnaso sobre águas subterrâneas. Luís solicitou a criação de uma subpasta na 177 

pasta da Câmara Técnica, intitulada como GE-Águas Subterrâneas para que esses materiais fossem 178 

colocados nela. Luís destacou que sua proposta seria levar o assunto do GE-Águas Subterrâneas para o 179 

GT-PSA que está parado. Sendo que a proposta seria o GE-Águas Subterrâneas ser tratado como GT 180 

Mananciais, assim como no CERHI.  Nelson disse que essa proposta procede. Com isso, Luís solicitou a 181 

convocação do GT PSA para a próxima semana. A pauta será a definição de nova coordenação. 182 

5. Informes.  183 

 184 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar para o Diretório a proposta de resolução nivelando o PPU dos 185 

setores usuários.2. Incluir e-mail do Robson (Bonfim) na lista do Comitê, para receber todas as 186 

convocatórias como convidado.3. Realizar levantamento do segmento “outros” do CNARH na RH-IV. 4. 187 

José Paulo solicitou que as reuniões da CT sejam agendadas em horários que os coordenadores de GTs 188 

possam participar (o mesmo não pode nas segundas-feiras e quartas-feiras pela manhã). 5. 189 

Convocação do GT PSA para a próxima semana. A pauta será a definição de nova coordenação. 6. 190 

Incluir na pauta da próxima pauta da CT: GE águas subterrâneas (definição de continuação). 7. 191 

Recuperar apresentações do Evento de Pesquisadores do Parnaso sobre águas subterrâneas. 192 
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Luís Eduardo Amorim Ramos 

Coordenador da Câmara Técnica do Comitê 

Piabanha 

Reunião encerrada às 11 horas e 45 minutos. Ata lavrada por Luan Bento Ferreira, Especialista em 193 

Recursos Hídricos da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 194 

Petrópolis (RJ), 23 de setembro de 2020. 195 

Ata aprovada na 58 ª Reunião da Câmara Técnica Institucional, realizada no dia 01 de dezembro de 196 

2020, via plataforma de videoconferência Google Meet.  197 

 198 

 199 

 200 
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