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ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMERA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA, realizada no dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2021, às 09 horas e 30 minutos, via 2 

plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros da Câmera Técnica, 3 

dois membros do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no final da 4 

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

Paiva (Werner Fábrica de Tecidos). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 61ª Reunião da Câmara 6 

Técnica Instrumentos de Gestão. A ata foi aprovada pelos membros, e também foi incluída a 7 

aprovação da ata da 60ª Reunião Ordinária, que também foi aprovada. 2. Etapas necessárias para 8 

alteração da fórmula da cobrança e valores do PPU. Victor Montes (AGEVAP/UD2) explicou que havia 9 

ficado com um encaminhamento realizar um levantamento das etapas necessárias para alteração da 10 

fórmula da cobrança e valores do PPU. Em relação ao valor do PPU já existe um conhecimento sobre 11 

as etapas, mas com relação à cobrança ainda não havia sido realizada. Dessa forma, foi solicitada tal 12 

informação ao INEA. Nelson Reis (OMA-BRASIL) sugeriu que no embasamento seja considerado o 13 

Plano de Bacia, e também que a fórmula possa contemplar aqueles usuários que apresentarem uma 14 

melhor gestão do uso da água. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) sugeriu que a discussão seja iniciada a 15 

partir a apresentação da ANA no ECOB realizada em 2019, que propõe a simplificação da fórmula e 16 

que outros estudos sejam utilizados para que a modificação aconteça da melhor forma possível. Raissa 17 

Guedes (AGEVAP) explicou que a tendência é que as fórmulas sejam simplificadas de forma que ela 18 

seja melhor compreendida pelos usuários e pelos Comitês, mas não possuam a característica de 19 

imputar um caráter educativo na cobrança, já que ao longo dos anos não foi possível identificar 20 

mudanças no comportamento dos usuários, pois não geram impactos no valor. Ficou como 21 

encaminhamento resgatar apresentação da ANA sobre cobrança e o estudo do GEAC, elaborar resumo 22 

para embasar as discussões sobre alterações na fórmula e enviar para os membros. 3. Discussão sobre 23 

a viabilidade de cobrança das PCH’s da RH-IV. Victor Montes explicou que na última reunião foi 24 

realizada uma apresentação e ficou como encaminhamento ser discutida essa viabilidade de cobrança 25 

das PCH’s da RH-IV. Segundo ele, existe um estudo elaborado pela AGEVAP das páginas 20 a 27 que 26 

trata sobre esse assunto. Ele demonstrou um mapa no qual é possível identificar as PCH’s que 27 

compõem a região. Julieta Paiva questionou se a cobrança pode ser realizada. Raissa Guedes 28 

respondeu que existe um parecer jurídico que corrobora esse entendimento, de quem os 29 

empreendimentos pagariam pela a utilização dos recursos hídricos. Entretanto, apesar de alguns 30 

empreendimentos possuírem a isenção de pagamento da taxa de compensação elétrica, há legislação 31 

que colocou junto a essa taxa uma parcela de 75% referente à cobrança pelo o uso dos recursos 32 
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hídricos mesmo sendo situações diferentes. Sendo assim, a princípio, não existe o impedimento 33 

técnico-legal para a cobrança das PCH’s. Informou que está sendo realizado um relatório sobre o 34 

impacto da cobrança no setor dos usuários, mas os valores ainda não estão determinados. Ficou como 35 

encaminhamento levantar informações e elaborar resumo sobre a situação das PCHs de 3.000 kW até 36 

30.000 kW e encaminhar por e-mail para os membros e depois agendar reunião com o INEA e ANA. 4. 37 

Resgate sobre a discussão da possibilidade de cobrança pelo uso da água por agricultores familiares e 38 

empreendedores familiares rurais cadastrados no CNARH ou com requerimento de outorga que são 39 

considerados regulares pela Resolução INEA nº 15/2010. Victor Montes explicou que esse assunto 40 

começou em 2019 referente à solicitação e validação da cobrança dos agricultores familiares e 41 

empreendedores familiares rurais cadastrados no CNARH, pois são considerados regulares de acordo 42 

com a Resolução INEA nª15/2010 para a realização da cobrança, mas houve divergências em relação 43 

ao assunto no próprio Comitê. Em fevereiro de 2020, foi envida uma carta ao INEA solicitando que não 44 

houvesse a renovação da Resolução, pois assim os usuários deveriam abrir o processo de outorga/uso 45 

insignificante, entretanto, a mesma foi prorrogada até dezembro de 2024. Já em julho de 2020, a 46 

Carta nº 064 – 2020/CBH-PIABANHA recomendou que fosse comunicado previamente aos usuários 47 

que se encontram nesta situação sobre a necessidade de regularizarem o seu uso junto ao INEA, 48 

destacando os benefícios da regularização para a gestão de recursos hídricos, a garantia de acesso à 49 

água a todos, o acesso às informações para cálculo da real disponibilidade hídrica na região, entre 50 

outros. Porém, de acordo com ele o assunto foi paralisado e por isso está sendo retomado agora 51 

novamente, conforme solicitado. Foi destacado também que apesar de estarem cadastrados, antes de 52 

iniciar a cobrança, deve ser realizada uma análise de cada ponto para validação ou não dos dados de 53 

vazão para a regularização, pois o CNARH é auto declaratório e pode ocorrer equívocos. Segundo ele, 54 

também foi informado por parte do INEA uma dificuldade operacional por falta de pessoal. Foi 55 

solicitada uma simulação do quanto seria o impacto da arrecadação, para obter também um 56 

panorama do uso da água na região. Sendo assim, com o PPU antigo, se os usuários fossem cobrados 57 

teria o impacto de R$ 59.928,71, com a aprovação do nivelamento do PPU, teria um impacto de R$ 58 

472.940,00, de acordo com o levantamento feito pelo INEA. Ele ressaltou que todos os pontos ainda 59 

terão a vazão confirmada ou não na fase de análise dos dados para regularização. Julieta Paiva 60 

questionou se existe a possibilidade de contratação para a realização da verificação dos dados. Nelson 61 

Reis sugeriu que seja verificado através do Plano de Bacia o volume de água disponível para que os 62 

cálculos do PPU possam ser revistos. Guilherme Moreira (INEA) explicou que o cálculo referente à 63 

vazão é realizado indiretamente, transpondo as informações. 5. Informes: a. Situação da Resolução de 64 
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nivelamento PPU. Victor Montes informou que foi aprovada a Resolução que versa sobre o 65 

nivelamento do PPU e agora todos os setores possuem o mesmo valor. b. Situação -Avaliação técnica 66 

do órgão gestor da proposta de enquadramento de trechos de corpos hídricos em classes de uso 67 

inseridos em UCs Proteção Integral. Victor Montes relembrou que na última reunião foi apresentado 68 

os mapas que constam na Resolução, e que a mesma ainda não foi aprovada, apenas a minuta está 69 

pronta. Elena Welper (NOVAMOSANTA) questionou se a resolução do CONAMA especifica se há 70 

alguma unidade da União. Victor Montes responde que ela versa sobre Unidades de Conservação de 71 

Proteção Integral e os trechos de rios dentro das mesmas são classificados como classe especial e o 72 

que não havia dentro da RH-IV era uma delimitação e mapeamento, o que foi realizado pelo Comitê 73 

em 2018 através dos mapas. Rafaela Facchetti ressaltou que pode ser incluído na Resolução que está 74 

sendo elaborada o estado atual, as metas a serem atingidas e prazos com relação ao enquadramento 75 

dos rios como argumento perante ao INEA. Victor Montes destacou que deve ser realizado um estudo 76 

mais completo. Segundo ele, poderia ser agendada uma conversa com os representantes dos parques 77 

para o início do alinhamento das devidas questões. Julieta Paiva ressaltou que essa ação pode ser 78 

importante para levantar dados para embasar a Resolução. Luísa Cardoso destacou a importância de o 79 

Comitê estar alinhado com o INEA ao longo do processo para que não ocorram entraves ou 80 

questionamentos, e também, para buscar um melhor entendimento sobre o PARNASO. Raissa Guedes 81 

explicou que o domínio dos rios dentro do Parque Nacional é da União de acordo com a constituição, 82 

desta forma, a discussão seria competência do CEIVAP e falou que pode ocorrer de maneira integrada 83 

uma conversa com o Comitê. Ficaram como encaminhamentos convidar gestores das UCs de Proteção 84 

Integral para consulta sobre enquadramento de trechos de rios, iniciando com o PNM Montanhas de 85 

Teresópolis, e convidando o David Costa. E também, retirar os trechos de rios inseridos no PARNASO 86 

da minuta de Resolução de enquadramento de trechos de rios da UCs de Proteção Integral e agendar 87 

reunião com NGI de Teresópolis para tratar sobre o assunto. Como informe, Rafaela Facchetti sugeriu 88 

que seja proposta uma modificação na lei que versa sobre a obrigatoriedade de aplicar 70% dos 89 

recursos em esgotamento sanitário urbano, acrescentando periurbano e rural para sanar as questões 90 

que envolvem a aplicação de recursos, sendo necessário um posicionamento do Comitê. Victor 91 

Montes complementou que compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) analisar as 92 

propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Estadual de Recursos 93 

Hídricos. Todos os membros concordaram que o tema deve passar pelo Diretório Colegiado. 94 

Encaminhamentos: 1. Convidar gestores das UCs de Proteção Integral para consulta sobre 95 

enquadramento de trechos de rios, iniciando com o PNM Montanhas de Teresópolis, e convidando o 96 
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Julieta Laudelina de Paiva 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão 

David Costa; 2. Retirar os trechos de rios inseridos no PARNASO da minuta de Resolução de 97 

enquadramento de trechos de rios da UCs de Proteção Integral e agendar reunião com NGI de 98 

Teresópolis para tratar sobre o assunto; 3. Incluir no item 2 das etapas “embasamento, com base no 99 

Plano de Bacia, para justificar a alteração elaborado pela CT”; 4. Resgatar apresentação da ANA sobre 100 

cobrança e o estudo do GEAC, elaborar resumo para embasar as discussões sobre alterações na 101 

fórmula e enviar para os membros; 5. Levantar informações e elaborar resumo sobre a situação das 102 

PCHs de 3.000 kW até 30.000 kW e encaminhar por e-mail para os membros e depois agendar reunião 103 

com o INEA e ANA; 6. Agendar reunião sobre a cobrança dos usuários enquadrados na Resolução INEA 104 

nº 15/2010 para tratar sobre a validação, comunicação e possibilidade ou não de efetivar a cobrança; 105 

7. Verificar se existe estudo sobre o valor justo de um PPU em função das necessidades de uma bacia; 106 

8. Propor ao Diretório que seja feita proposição de inclusão dos termos “periurbano” e “rural” no art. 107 

6º da Lei 5.234/2008. 108 

Reunião encerrada às 12 horas. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo da 109 

Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 110 

Petrópolis, 24 de agosto de 2021.     111 

Ata aprovada na 63ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 29 de 112 

outubro de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet. 113 
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Lista de presença: (Werner Tecidos) Julieta Paiva, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 119 

(INEA) Guilherme Alves Cardoso Moreira, (UFRRJ) Erika Cortines e (Transportes Única Petrópolis Ltda.) 120 

Rafaela dos S. FacchettiV. Assumpção. Membros do Comitê Piabanha: (APEA) Claudia Karina Wilberg 121 

de Castro Costa e (NOVAMOSANTA) Elena Monteiro Welper. Convidados: Yasmim Albuquerque 122 

(Convidada), Raíssa Guedes (AGEVAP), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso 123 

(AGEVAP/UD2) e Nathália Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2). Ausências Justificadas: (ACAMPAR) 124 

Vera de Fátima Martins e (ADEFIMPA) Luis Eduardo Amorim Ramos 125 


