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ATA DA 60ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ PIABANHA, realizada no dia 26 1 

(vinte e seis) de abril de 2021, às 9h30 min, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

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

e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 9h30 min, 4 

conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, Julieta Laudelina de Paiva 5 

(Werner Fábrica de Tecidos). Pauta: 1. Aprovação da ata da 59ª Reunião da Câmara Técnica  6 

Instrumentos de Gestão: A ata foi aprovada pelos membros. 2. Definição de Coordenador da Câmara 7 

Técnica Instrumentos de Gestão: Victor Montes(AGEVAP/UD2) disse que segundo a nova regra do 8 

Regimento Interno (RI) são atribuições do Coordenador da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão:(I) 9 

Encaminhar os assuntos aos demais membros da Câmara Técnica, acompanhando e requisitando 10 

contribuições em relação ao que for demandado; (III) Comparecer a todas as reuniões da Câmara 11 

Técnica e realizar o acompanhamento dos assuntos que estiverem sendo tratados; (IV) Manter o 12 

Diretório Colegiado ciente dos assuntos tratados na Câmara Técnica, realizando apresentações em 13 

reuniões das demais instâncias do Comitê, quando demandado. Dispõe ainda que o subcoordenador 14 

acompanhará e apoiará na condução dos trabalhos e substituirá o Coordenador quando houver 15 

impossibilidade de participação e ou atuação deste. A resolução dispõe ainda que o subcoordenador 16 

acompanhará e apoiará na condução dos trabalhos e substituirá o Coordenador quando houver 17 

impossibilidade de participação ou atuação deste. Victor comunicou que algumas instituições alteraram 18 

seus representantes e, devido a isso houve uma redução na participação de membros na instância, 19 

sendo assim, sugeriu que seja encaminhada uma consulta aos membros atuais, para verificar se esses 20 

desejam permanecer na composição. Os membros concordaram com a sugestão. Foram definidos como 21 

Coordenadora da CT-IG: Julieta Paiva (Werner Tecidos) e como Subcoordenador: Nelson Reis (OMA-22 

BRASIL). 3. Apresentação sobre as novas atribuições da CT-IG: Victor disse que as novas atribuições da 23 

CT-IG foram aprovadas na Resolução CBH-Piabanha nº 64, de 8 de dezembro de 2020. A CT 24 

Instrumentos de Gestão é uma comissão de caráter consultivo, de assessoramento ao Plenário e ao 25 

Diretório Colegiado para assuntos referentes aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, definidos 26 

pela Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 3.239/1999):  Planos de Bacia Hidrográfica; 27 

Enquadramento dos corpos de água em classes; Outorga do direito de uso dos recursos hídricos; 28 

Cobrança pelo uso da água; Sistema de Informações. Reiterou que para o Plano de Bacia, o Comitê tem 29 

um GT para acompanhamento, mas não há impeditivos para execução de um acompanhamento 30 

conjunto. Deve tratar de questões encaminhadas pelo Diretório Colegiado, pelo Plenário, ou por outra 31 

Câmara Técnica do Comitê ou Grupo de Trabalho, podendo também elaborar propostas e 32 
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encaminhamentos a serem submetidas ao Diretório Colegiado e ao Plenário. A CT-IG é composta por 33 

nove membros, sendo três de cada segmento (Poder público, Sociedade Civil e Usuários) e três 34 

entidades convidadas. Possui um coordenador e um subcoordenador, eleitos pela CT, com mandato 35 

coincidindo com o do Diretório Colegiado (até abril de 2022). A CT- IG após alteração do RI, se reúne 36 

ordinariamente, seis vezes por ano, sendo (três) reuniões por semestre. E, de acordo com a aprovação 37 

realizada na 59ª RO, fica aprovado o calendário de reuniões ordinárias para 2021: 59ª (12/03); 60ª 38 

(26/4); 61ª (22/06); 63ª (21/10); 64ª (07/12). Ficam dispostas as atribuições: (I)Analisar, estudar e emitir 39 

parecer técnico sobre projetos, ações, deliberações, normas, convênios e acordos sobre assuntos 40 

referentes aos instrumentos de gestão de recursos hídricos; (II) Propor diretrizes para gestão integrada 41 

da Região Hidrográfica IV, de acordo com os instrumentos de gestão vigentes;(III) Propor critérios, 42 

métodos de cálculo e procedimentos para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, considerando, 43 

dentre outros, o reconhecimento da água como bem de domínio público, limitado e de valor econômico, 44 

cuja utilização é passível de ser cobrada observados os aspectos legais, de quantidade, qualidade e as 45 

peculiaridades de sua área de atuação; (IV) Discutir e propor melhorias ao processo de cadastramento, 46 

outorga, regularização de uso de recursos hídricos e cobrança pelo uso da água; (V) Analisar, estudar e 47 

propor normas e condições para a outorga de direito de uso da água e da cobrança pelo uso, assim 48 

como questões referentes a acumulações, derivações, captações, lançamentos, usos considerados 49 

insignificantes;(VI) Analisar, estudar e emitir parecer técnico sobre ações, projetos, elaboração e 50 

disponibilização de dados e mapas em sistemas de informações, assim como acompanhar a elaboração 51 

e a manutenção do SIGA Piabanha, ou de sistema que vier a substituí-lo; (VII) Analisar, estudar e emitir 52 

parecer sobre a legislação de recursos hídricos, regulamentos, normas e deliberações dos organismos 53 

que atuem com recursos hídricos;  (VIII) Analisar, estudar, acompanhar e emitir parecer sobre questões 54 

técnicas encaminhadas ao Comitê sobre assuntos que interfiram nos recursos hídricos e que não 55 

estejam sob a competência de outra Câmara Técnica, assessorando o Comitê e o Diretório Colegiado 56 

nas questões referentes aos temas de sua competência. Compete ainda: (I)Emitir parecer sobre a 57 

consulta que lhe for encaminhada; (II) Convidar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua 58 

competência; (III) Dar ciência sobre suas atividades nas reuniões plenárias para conhecimento e 59 

contribuições dos temas tratados, avaliação de sua eficácia e conveniência de manutenção. Julieta Paiva 60 

(Werner Tecidos) comentou que na consulta aos membros que será realizada, é importante reiterar as 61 

atribuições da CT-IG e dos membros que a compõe. Discussão sobre cobrança: Nelson Reis (OMA-Brasil) 62 

solicitou apresentar um item sobre cobrança, disse que é disposto no conteúdo do relatório de 63 

execução dos CG INEA nº 01/2010 e 03/2010, como um estudo sobre cobrança no estado do Rio de 64 
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Janeiro, porém, esses resultados não foram divulgados. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) disse que os 65 

resultados do estudo foram divulgados como anexo do relatório, mas que os CBH’-s não foram 66 

consultados ou convidados a participar do estudo, mas que é válido solicitar uma apresentação dos 67 

resultados do estudo. Nelson solicitou como encaminhamento que esses documentos sejam solicitados 68 

pelo diretório ou pelo GACG e, posteriormente encaminhado a CT-IG. Julieta pediu aos membros do 69 

GACG presentes, que solicitem o estudo a fim de identificar e estruturar as próximas ações da CT e 70 

Comitê. Erika comentou que segundo o relatório, não foi finalizado e, que o estudo ainda requer um 71 

alinhamento conjunto de estratégias entre os atores do sistema, o que inclui que os comitês devem 72 

aprovar e validar a metodologia do estudo elaborado. E, que essa discussão pode ser também levada 73 

ao FFCBH’-s. Victor disse que o documento foi encaminhado ao GACG e, como destacado por Erika, que 74 

uma apresentação sobre o tema pode ser solicitada. Rafaela Facchetti (Transp. Única) disse é necessário 75 

revisar o documento, e que essa análise pode ser realizada pela própria CT-IG e, que cabe a agência 76 

delegatária apresentar as proposições e ao comitê fazer considerações, deliberar, aprovar ou reprovar. 77 

Julieta comentou que é importante receber a proposta da agência, mas que as discussões devem seguir 78 

os objetivos e interesses do Comitê e, que os membros que se comprometerem a discutir o assunto 79 

apresentem pareceres sobre o mesmo, dentro de um prazo estabelecido. Victor disse que apenas 80 

membros do GACG receberam o relatório, mas encaminhará aos membros da CT-IG o documento, 81 

conforme solicitado. Julieta perguntou qual o valor atual do PPU, valor com a correção anual automática 82 

e estimativas de arrecadação. E, disse que é necessário rever a formula da cobrança. Victor respondeu 83 

que os valores de cobrança e arrecadação do PPU estão atualizados no site, e que esses atualmente são 84 

respectivamente: Saneamento, indústria e outros (R$ 0,05307); Agropecuária (R$ 0,00133) e 85 

Aquicultura (R$ 0,00100). Reiterou que o CBH aprovou o nivelamento de todos os valores e, que o 86 

pedido de aprovação no CERHI foi novamente solicitado e, que o valor é o atualizado no período de 87 

doze meses (de outubro a setembro) em que é verificado o IPCA, sendo atualizados automaticamente 88 

e a partir de janeiro, o novo valor é cobrado. Julieta questionou o que os membros acham sobre o valor 89 

atual cobrado. Nelson respondeu que deve ser avaliado o custo para manutenção do CBH e, trabalhar 90 

em função desse resultado. Victor comentou que as decisões sobre modificação de valores e fórmulas, 91 

como quaisquer atos administrativos e deliberações, devem ser fundamentos por meio de estudos, 92 

avaliações, etc. 4. Apresentação sobre a pesquisa referente a sensores e equipamentos automatizados 93 

utilizados para monitoramento de rios: Rafaela disse que os equipamentos podem ser adquiridos, mas 94 

que questões de operacionalização, armazenamento, entre outras variáveis devem ser observadas. 95 

Logo, sendo a melhor opção ao Comitê a contratação de uma empresa especializada para realizar o 96 
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monitoramento. Nelson sugeriu que sejam realizados Termos de cooperação técnica com 97 

universidades, através de recursos do comitê, para que essas operacionalizem os equipamentos, 98 

promovendo a educação, obtenção de resultados com mais critérios e propriedades e, ainda podendo 99 

focar em áreas regionalizadas. Julieta sugeriu a contratação de empresas para continuidade do 100 

monitoramento, pois esses tipos de projetos podem fomentar o interesse das universidades em 101 

projetos do CBH. Luísa comentou que ao adquirir um equipamento é necessário que esse cumpra as 102 

especificações que resultem em dados compatíveis com as medições da ANA e INEA.  Disse que para o 103 

critério de nível e vazão foram avaliados os equipamentos: (I) Réguas linimétricas: que é uma das formas 104 

de medição mais tradicionais. Possuindo um funcionamento simples indicando a altura do nível dos 105 

rios através das marcações de alturas, em metros e centímetros, estabelecidas na própria régua; a 106 

leitura feita de forma manual e presencial, visto que, o responsável pelo monitoramento deverá ir 107 

pessoalmente conferir o nível da água e é um instrumento de baixo custo de implantação a manutenção. 108 

Cabendo a observação que essas estruturas, sozinhas, não fornecem informações suficientes para a 109 

obtenção de resultados precisos, como em estações que contam com estruturas de medição 110 

complementares, como pluviômetros, radares e sensores de nível, sistemas de armazenamento, entre 111 

outros.  Sensores (radares) de nível: são equipamentos que diferentemente dos sensores submersos, 112 

utilizam ondas eletromagnéticas e o efeito doppler para a obtenção e processamento dos resultados. 113 

Estes equipamentos, por utilizarem uma tecnologia mais moderna e específica, acabam sendo mais 114 

caros, porém, trazem benefícios muito grandes para as estações de monitoramento, uma vez 115 

que ampliam a qualidade dos dados dessas estações, de forma totalmente remota como medição sem 116 

contato; transmissão via ETHERNET/GPRS e medição em até 20m de profundidade. O responsável pelo 117 

monitoramento pode ter acesso aos dados fornecidos pelo equipamento através de um servidor, 118 

geralmente disponibilizado pela empresa fornecedora do aparelho e que pode ser acessado de 119 

qualquer lugar e a qualquer momento. Os valores dos orçamentos desses produtos ainda não foram 120 

fornecidos pelas empresas. O ADV FlowTracker2 – medidor de vazão mais barato, que trabalha com 121 

lâminas de água de 3 cm até 1,2m, que permite a precisão e exatidão excelentes se comparado com 122 

equipamentos mecânicos (molinetes hidrométricos); uma vez que os dados forem coletados em campo, 123 

no local o operador obtém as seguintes informações: vazão Total; área da seção; velocidade média; 124 

velocidade máxima; desvio padrão do parâmetro velocidade; percentual de erro da medição. Uma vez 125 

que o operador encerra a medição em campo, não é mais possível alterar nenhuma informação, 126 

permitindo assim que os dados sejam armazenados e analisados de forma íntegra. Os procedimentos e 127 

os cuidados de medição são os mesmos que os utilizados quando medidos com medidores mecânicos, 128 
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porém a grande vantagem também é a possibilidade de download dos dados rapidamente. O valor 129 

unitário do produto é de R$ 162.000,00.  SONRS5-MAX-PK2 - Medidor de vazão ADCP RS-5 com GPS E 130 

Hydroboard: esse medidor é moderno e mais caros. Atribuindo o valor unitário: R$ 332.100,00. E, por 131 

fim ADCP M9 com Hydroboard + PCM RTK: Descrição: Medidor de vazão hidrológico 132 

portátil Sontek modelo M9 de valor unitário: R$ 682.000,00. Disse que o levantamento dos 133 

equipamentos e orçamentos ainda está sendo elaborado, assim como, o relatório com todas as 134 

informações acerca desse encaminhamento. E, que sem um acordo ou objetivo definido, não há 135 

necessidade de aquisição, pois não haverá mão de obra para operacionalizá-los. Victor disse que pode 136 

não ser necessária a aquisição de equipamentos, que são mais caros e utilizados por empresas 137 

contratadas para monitoramento. Erika comentou que é importante criar as redes de universidades e 138 

que o armazenamento dos equipamentos é um complicador. Mas que as contratações para um novo 139 

estudo de monitoramento são mais viáveis e, durante esse período o Comitê mobiliza as universidades 140 

via editais de pesquisa. Julieta reiterou que é melhor realizar via contratação de empresa e integrar as 141 

universidades posteriormente. 5. Informes: a. SIGA Piabanha. Victor disse que a CODEX/GT4W é o 142 

consórcio responsável pelo desenvolvimento do SIGA Piabanha, composto de oito módulos: SIGA Web; 143 

Balanço hídrico; Publicação; Sala de situação; Módulo observatório; Contrato de Gestão; Instrumentos 144 

de Gestão e PAP Online. De 2020 a 2021 pelo cronograma são aplicadas atualizações e manutenções, e 145 

a partir de 2022 e 2023 apenas manutenções do sistema. Foram realizadas duas apresentações para o 146 

Comitê (outubro e novembro 2020). Em maio serão feitos treinamentos e testes internos com os 147 

membros do Comitê. Disse que algumas áreas do portal ainda não estão concluídas. E, o que Comitê 148 

pode solicitar inclusão de dados no SIGA Web. Erika solicitou a inclusão da base de dados da hidrografia 149 

da região com dados da ANA, de 1:25.000 e, solicitou que sejam utilizadas imagens da RH-IV. Victor 150 

disse que irá solicitar as alterações e, agendará a reunião de apresentação do sistema. Julieta agradeceu 151 

a participação de todos e encerrou a reunião.  152 

Encaminhamentos: 1. Foram definidos como Coordenadora e Subcoordenador, Julieta de Paiva e Nelson 153 

Reis; 2. Encaminhar e-mail com as informações apresentadas referentes às atribuições da CT-IG aos 154 

membros; 3. Enviar e-mail aos membros atuais questionando a permanência na instância, tendo em 155 

vista as ausências na reunião e a importância da participação; 4. No caso de abertura de vagas na CT-156 

IG, encaminhar e-mail aos membros do segmento para perguntar sobre o interesse em participar; 5. 157 

Encaminhar aos membros da CT-IG o estudo sobre a cobrança, citado pelo Nelson e que acompanha o 158 

Relatório de Execução, já enviado ao GACG; 6. Foi realizada apresentação sobre a pesquisa referente a 159 

sensores e equipamentos automatizados utilizados para monitoramento de rios e definido que trata-se 160 
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Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão  

de uma ação que pode ser estudada e realizada, paralelamente, aos monitoramentos já iniciados 161 

(contratados); 7. Disponibilizar o link de testes do SIGA Piabanha aos membros da CT e Diretório, solicitar 162 

a alteração da primeira imagem na página "Conheça o SIGA" e a inclusão de dados de hidrografia do 163 

INEA no SIGA Web. 164 

Reunião encerrada às 11 horas e 45 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 165 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha AGEVAP - UD2. 166 

Petrópolis (RJ), 26 de abril de 2021. 167 

Ata aprovada na 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Institucional, realizada no dia 24 de agosto 168 

de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  169 

 170 

 171 

 172 

 173 

Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de 174 

Paiva, (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (OMA-BRASIL) Nelson Reis.  Membros do Comitê Piabanha: (Transp. 175 

Única) Rafaela dos S. F.V. Assumpção e (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes. 176 

Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Arthur 177 

Cunha de Souza (AGEVAP/UD2) e Déborah Cunha Frederico (AGEVAP/UD2). Ausências Justificadas: 178 

(ACAMPAR) Vera de Fátima Martins e (Assoc. de Amigos e Colab. do Parque Nacional da Serra dos 179 

Órgãos) David Michael Miller.  180 


