
ATA DA 69ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTAL DE GESTÃO DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO 2 

(COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2022, às 9 horas e 30 minutos, 3 

via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de 03 (três) membros da Membros 4 

da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, dois (02) Membros do GT Plano de Bacia e 5 

enquadramento e convidados e 04 (quatro) convidados (conforme a relação de presença no final da 6 

ata), conduzida pelo Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – Victor 7 

Montes AGEVAP/UD2. Pauta: 1. Aprovação da ata da 68ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de 8 

Gestão. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Apresentação sobre a metodologia e informações 9 

necessárias para o enquadramento nas microbacias aprovadas no Alto da Piabanha, Quitandinha, 10 

Itamarati, Palatino e Poço do Ferreira (dados de outorga, cadastrados, monitoramento, CNAE, Lei de 11 

Uso e Ocupação do Solo e Planos Diretores, etc) Victor Montes (AGEVAP/UD2) apresentou o calendário 12 

2023. Julieta Paiva (Werner Tecidos) deu sua aprovação. Em seguida, Victor Montes passou a palavra 13 

para Jorge Bohrer Marques (AGEVAP/UD2) que iniciou cumprimentando a todos e comentando que a 14 

pauta se trata de uma continuidade sobre a discussão de ottobacias e estruturação de dados e que no 15 

dia anterior havia encaminhado um relatório como forma de consolidar e registrar por escrito a 16 

discussão sobre o tema para facilitar consultas e até o entendimento. Explicou que, com base na 17 

discussão anterior a estrutura da RH-IV, utilizaremos os níveis IV, VI e VII da base hidrográfica 18 

ottocodificada; definidos cinco microbacias como áreas prioritárias, que são no Alto curso do Rio 19 

Piabanha e áreas próximas à Unidade de Conservação, que coincidentemente é a região Central de 20 

Petrópolis. Em seguida disse que teriam que levantar a discussão de como dar continuidade a este 21 

trabalho; colocou uma apresentação que, com base no recorte definido, deveriam passar para uma 22 

discussão e organizar a estrutura de informações do recorte para subsidiar uma discussão de 23 

diagnóstico. Com base no material de referência da ANA explicou que, para o diagnóstico, a ANA 24 

propôs as 5 variáveis que vão subsidiar uma proposta de enquadramento e, que, no item ‘usos 25 

preponderantes’ ele pensou na possibilidade de utilizar informações de uso e cobertura do solo, 26 

identificar áreas urbanas e rurais, os dados do CNARH especificamente relativo à captação. A respeito 27 

da outra variável que a ANA sugere ‘Fontes de poluição’, Jorge disse que partiria também do uso e 28 

cobertura do solo e dados do CNARH (os dados de lançamento, no caso). Uma outra variável que tem 29 

que se levado em discussão: verificar fontes de poluição difusas, aqueles em que não se conseguem 30 

identificar de algum cadastro. Na variável ‘Qualidade da água’, entrariam os dados de monitoramento. 31 

Julieta Paiva informou que Petrópolis possui APA e que eles teriam que ver a legislação e quais as 32 



restrições para APA. Julieta Paiva comenta que passou para a UD um estudo dos anos 2000 do 33 

zoneamento da APA Petrópolis, informando o que contém nesse estudo. Sugeriu que tal material 34 

poderia ser útil para descobrir informações e poderia servir de base para terem por onde começar o 35 

trabalho, já que, ela entende que precisam partir do zero. Victor Montes salientou que, após conversa 36 

com Jorge Bohrer, ambos concluíram que se trata de um trabalho bem complexo para somente a 37 

Unidade fazer e que estavam pensando em selecionar esses materiais, pegar as sugestões e talvez 38 

subdividir a Câmara Técnica em grupos como os feitos no pró-pesquisa dividindo os temas para terem 39 

um auxílio da câmara técnica. Disse que podem trabalhar em um plano de trabalho e irem 40 

desenvolvendo isso, pois só os integrantes da unidade talvez não tenham a expertise que é necessária, 41 

e gostaria de saber o que os participantes achavam sobre isso. Julieta Paiva concordou, disse que 42 

poderia ajudar e sugeriu formas de trabalhar o enquadramento, o que mapear, como está sendo o 43 

uso do solo, etc. e passou a palavra para David Costa (IFF). Ele iniciou sua fala explicando que para essa 44 

etapa de diagnóstico já existe um bom material pronto. Sobre a identificação de usos preponderantes 45 

comentou que já os tem identificados, já possui mapas de uso do solo, que há um trabalho que uma 46 

aluna do José Paulo, chamada Camila, que passou uns formulários e que isso poderia ser refeito de 47 

forma mais sistemática para ver quais são os usos, mas que entende que a parte principal do 48 

enquadramento é o plano de ação. Disse que para a área urbana de Petrópolis não é necessário refazer 49 

um diagnóstico, pois já está feito e publicado em tese e em revista, pois ele mesmo publicou. Julieta 50 

Paiva salienta que é preciso compilar, sistematizar de uma maneira que todos compreendam, 51 

apontando que há um trabalho a ser feito nesse sentido. David Costa sugeriu que deve ser produzido 52 

um documento do Comitê Piabanha, que vai ser a resolução que vai fazer um enquadramento e que 53 

nessa resolução vão ter todos os ‘considerando’ e assim começam com uma introdução sobre o que 54 

é a Bacia, uma etapa de diagnóstico mostrando todos os trabalhos que foram feitos, uma etapa de 55 

prognóstico explicando tudo que foi feito e o conteúdo que já consta em sua tese. Em seguida explicou 56 

que eles precisam se debruçar na elaboração das alternativas de enquadramento, pois em sua 57 

concepção as etapas técnicas já estão todas prontas. Em relação as alternativas de enquadramento, 58 

David falou da proposta de chegar em classe III na área urbana de Petrópolis, que é preciso reduzir a 59 

poluição em 37% e para chegar em classe II em 50% adicionais aos 37. Prosseguiu dizendo que o 60 

principal é juntar o acordo de cooperação técnica que foi feito com a Prefeitura de Petrópolis (com a 61 

câmara de vereadores), juntar Águas do Imperador, INEA e Ministério Público para uma reunião. 62 

Sugeriu um encaminhamento de uma reunião com todas essas partes para fazer um Plano de ação, 63 

como o Victor havia proposto, mas pactuar isso com essas entidades e depois que todos tiverem se 64 



apropriado do número de 37,5% de redução de carga na zona urbana, já fazerem as reuniões setoriais, 65 

o pacto, a articulação com o comitê para focar em redução da poluição e não focar mais em planilhas, 66 

modelo, diagnóstico e, dessa forma, encerra sua fala. Victor Montes agradeceu a contribuição de 67 

David e perguntou haveria este material para toda aquela área mostrada no mapa e ele responde 68 

dizendo que sim para a Bacia inteira, mas sugere que foquem na área urbana de Petrópolis, em um 69 

primeiro momento não indo até Pedro do Rio, iniciando o plano de ação até um pouco após o Palácio 70 

de Cristal, pois ali que está a carga e, em sua tese, ele mostra que são 25Km2 e, que, se conseguirem 71 

reduzir a poluição nesses 25km2, isso refletirá numa melhora da qualidade do Rio Piabanha inteiro. 72 

Pontuou que se colocarem até lá em Itaipava, vão ter que colocar mais empresas, e mais condomínios. 73 

Assim, sua proposta é focar nessa área urbana e depois que ela estiver pronta se estende mais um 74 

pouco. Ele explicou que existem alguns argumentos para isso ser feito: a parte urbana de Petrópolis 75 

tem muitos dados das empresas e aí vem as questões institucionais que são importantes além da 76 

técnica. Ressaltou que os argumentos para focar nessa área se dá pela presença da sede do INEA, sede 77 

do Ministério Público, sede da Prefeitura, sede da UD e as empresas, portanto, fácil de se reunirem, 78 

sem grandes deslocamento e além disso, o fato da carga de poluição estar ali. Complementou ainda, 79 

que, já possuem uma experiência e lembra que a única faixa marginal de proteção delimitada da 80 

Nascente à Foz do Estado do Rio de Janeiro é a faixa marginal do Rio Piabanha, que foi feita através 81 

de um projeto envolvendo Ministério Público, Prefeituras de Areal, Petrópolis e Três Rios, AGEVAP, 82 

Comitê Piabanha, INEA, Águas do Imperador, Defesa Civil. Julieta Paiva pediu a fala e comentou que 83 

podem começar pelo Centro de Petrópolis e falou sobre o Bingen onde tem a poluição difusa e que o 84 

elemento que existe em maior teor no sedimento do Rio Piabanha até a captação da Werner é o óleo 85 

vegetal, por isso é importante um trabalho de educação ambiental para que as pessoas parem de jogar 86 

óleo na pia da cozinha é que é importante a reunião porque só articulando mesmo com todo mundo. 87 

Victor Montes se dirigiu a David Costa dizendo que, se todos concordarem, ele gostaria de antes da 88 

etapa de articulação, marcar um dia para organizar tudo o que já existe e pensar uma minuta de 89 

resolução para ser o diagnóstico e para consolidar isso. Dessa forma já podem iniciar com o material 90 

que já existe, já vão consolidando e então depois se reuniriam para fechar um documento e em 91 

seguida marcam as reuniões. David Costa se colocou à disposição. Jorge disse que a proposta na 92 

Câmara Técnica seria, realmente, de definir um Plano de ação para atuarem de forma mais ativa. David 93 

Costa defendeu que deveriam começar com os parâmetros: DBO, Oxigênio dissolvido, Nitrogênio, 94 

Fósforo e coliformes essencialmente focando em DBO e que é preciso ter um fluxo institucional que 95 

as pessoas se acostumem. Elena Welper sugeriu que no primeiro parágrafo do plano esteja descrito o 96 



foco da proposta. David Costa complementou a fala como: deixar as expectativas claras desde o início 97 

para que se entenda que o enquadramento é progressivo. David e  Julieta comentaram sobre a 98 

presença elevada do cádmio ao longo do Piabanha. Elena sugeriu uma apresentação dos dados como 99 

é o IPCC, evidenciando a participação de cada entidade envolvida no processo, para que através da 100 

colaboração de cada uma das partes possa-se chegar a um determinado resultado em um 101 

determinado tempo, chamando a atenção para a proposta estar feita, mas o resultado vai depender 102 

da adesão de todos os envolvidos. 3 - Planejamento para discussões e proposições sobre as diretrizes 103 

de cobrança e outorga Julieta colocou que, o número de funcionários do INEA para analisar a pilha de 104 

pedidos de outorga continua muito pequeno, e que o que interessa é contratar alguém para ajudar ao 105 

INEA para fazer isso, pois ali que está o gargalo. Victor Montes disse que no Plano de Bacia tem 106 

algumas diretrizes para melhoria da questão da outorga e da cobrança informando as páginas e explica 107 

que na última reunião apresentou todas as diretrizes para a Câmara Técnica e citou que são dez 108 

diretrizes de cada instrumento, ficando complicado para o Comitê discutir tudo e, por isso, 109 

hierarquizaram as diretrizes por importância: 1º Avaliar a necessidade de aprimoramento no sistema 110 

para emissão de Outorga, a fim de deixá-lo mais independente, robusto e moderno (OUTORGA); 2º 111 

Realizar campanhas de incentivo à solicitação de outorga para os setores de irrigação e criação animal 112 

(OUTORGA); 3° Revisar os usos insignificantes da bacia e também aqueles não sujeitos à outorga 113 

(OUTORGA); 4° Estimular, ou se necessário, implementar o sistema de outorgas coletivas em regiões 114 

de conflito pelo uso da água, a fim de melhorar a gestão dos recursos hídricos (OUTORGA) Discutir a 115 

possibilidade de revisão do mecanismo de cobrança atualmente vigente na RH-IV (COBRANÇA). Victor 116 

Montes mostrou o que o Plano de Bacia diz de cada um: sobre avaliar a necessidade de 117 

aprimoramento no sistema para emissão de Outorga, a fim de deixá-lo mais independente, robusto e 118 

moderno (OUTORGA): Observou-se que o INEA não possui um portal na internet em que o processo 119 

de solicitação e acompanhamento possa ser realizado de forma eletrônica. Além disso, também se 120 

observou que o INEA apresenta poucos dispositivos legais que regulamentem a outorga ou 121 

estabeleçam os procedimentos operacionais para acompanhamento e fiscalização da mesma. Julieta 122 

Paiva perguntou como deveriam acessar o INEA para falarem sobre a intenção de financiar um 123 

programa novo para a questão das outorgas e como documentar as atribuições, obrigações de cada 124 

lado? Victor Montes sugeriu agendar uma reunião somente com os comitês e depois com o INEA. 125 

Elena Welper ressaltou a seriedade da negligência com a outorga. Victor Montes apresentou um outro 126 

quadro e abordou a revisão dos usos insignificantes da bacia e também aqueles não sujeitos à outorga. 127 

Sugeriu que seja adotada como diretriz aos instrumentos de gestão a avaliação da necessidade de 128 



revisão dos critérios definidos para usos insignificantes, visando determinar diretrizes específicas para 129 

cadastramento e outorga de parte desses usos considerados como insignificantes. Atualização do 130 

quadro de demandas hídricas; Refinamento das disponibilidades hídricas; Balanços hídricos na RH-IV. 131 

Em seguida, José Paulo Azevedo sugeriu fazer a reunião do CTIG com representantes dos outros 132 

comitês e criar um fórum para discutir as coisas que são comuns. Victor Montes apresentou o PPU de 133 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro para o exercício de 134 

2023, PPU (R$ 0,06270). Elena Welper disse que acha interessante saberem o valor do metro cúbico 135 

que Águas do Imperador cobra e outros informações. Deborah informou que essas discussões estão 136 

no relatório da Comissão Especial da Câmara e que assim que recebê-lo irá disponibilizar para todos. 137 

José Paulo explicou que o valor da cobrança da água tratada é cerca de cem vezes maior do que os 138 

valores praticados e que isso é um fator que poderia servir para um “marketing”, comunicação do 139 

Comitê e que para o Comitê ser conhecido ele precisa divulgar mais e ter resultados concretos para 140 

que não tenha resultado contrário. Victor Montes informou como última diretriz definida a 141 

implementação do sistema de outorgas coletivas e que depende de uma discussão com o órgão 142 

gestor, pois caberá a ele conceder e operacionalizar essas outorgas. Em relação a atualização dos 143 

mecanismos de cobrança, disse que o plano de bacias sugere a utilização de um estudo que foi feito 144 

pela AGEVAP dos Usos Múltiplos e Proposta de Revisão de Metodologia de Cobrança pelo Uso da Água, 145 

em que pegaram cada região para poder sugerir uma fórmula para cada tipo de uso e que também cai 146 

na questão de convencer o INEA a aderir a uma nova metodologia e ver como operacionalizar. Julieta 147 

Paiva recomendou a simplificação da fórmula. José Paulo sugeriu não entrarem no debate da 148 

simplificação da fórmula, mas que, deveriam pegar o São Francisco (em que houve mudanças na 149 

fórmula) e os agricultores, e, que, além desse documento, ele traria pra conversarem na CTIG e, que, 150 

o INEA tem que obedecer e/ou implementar que for decidido e trazer especialistas para ajudar nessa 151 

discussão. Disse que é preciso avançar no enquadramento, que ele tem que ser considerado na hora 152 

de se cobrar também e sugere que em relação ao agrotóxico um caminho que não seja o de cobrar, 153 

mas aproveitar que um representante do segmento (lá de Teresópolis) entrou no Comitê e solicitar 154 

que ele ajude a fazer uma educação sobre a dose que o produtor deve usar, da disposição das latas, 155 

etc. Comentou que na UD não há o cadastro desses usuários e o quanto cada um coleta para que 156 

possa ser feita uma simulação pelo Comitê. Ressaltou que é melhor educar as pessoas para fazerem 157 

uso correto do que querer ganhar dinheiro com a cobrança. Julieta Paiva disse que há o cadastro sim, 158 

pois o INEA o repassa; porém ele não reflete a realidade dos consumos e sugere que poderiam 159 

aproveitar o PRISMA em Vieira para tentar compilar o máximo de informações nesse sentido, embora 160 



não saiba se há mão de obra para tal. Helena solicitou o cadastro e Victor informou que solicitou ao 161 

INEA recentemente, que ele está atualizado e irá enviá-lo. Victor Montes seguiu dizendo que para 162 

concluir o assunto no que se refere a ‘revisar os usos insignificantes’ a sugestão que faz é estudar na 163 

CTIG esses valores, consolidar os dados de usos cadastrados enviados pelo INEA (analisar a planilha), 164 

propor novos valores, ver a questão da alteração e, que, ele vai resgatar todas as informações que o 165 

José Paulo disse que já também foram discutidas. Além disso Victor Montes demonstrou o que foi 166 

apresentado na reunião do GT Implementação, informando que já existe uma proposta de atuação 167 

conjunta para as diretrizes de outorga como um todo, só que lá eles não hierarquizaram como o 168 

Comitê Piabanha fez, mas que daria pra aproveitar aquele Plano também.  4. Interface com GTs do 169 

CEIVAP sobre: Plano de gerenciamento de risco considerando mudanças climáticas e disponibilidade 170 

hídrica; Status da implementação do Plano de Bacia; Estudo de disponibilidade hídrica em toda a bacia; 171 

Demandas e balanço hídrico; tempo que tem levado para contratação no CEIVAP e pesos de técnica e 172 

preços praticados; Maior integração com SEAS no plano de segurança hídrica José Paulo disse que o 173 

‘Plano de Gerenciamento de Risco’ é uma contratação que a ANA já fez e, que, devem acompanhar e 174 

ver o que no Piabanha está em risco e para que ele esteja bem representado. Quanto a 175 

‘Implementação do Plano de Bacia’ é aquela conversa que a Nathália e a Luísa ajudaram a colocar 176 

todos os documentos organizados, ter uma planilha e, dar mais transparência aos documentos que 177 

tem a ver com o plano (isso vale para os outros). ‘Estudo de disponibilidade hídrica em toda a bacia’ é 178 

uma contratação que a ANA já fez, que é importante o comitê ter isso, para colocar em planilha, para 179 

considerar como base de dados e acompanhar. ‘Demandas e balanço hídrico’ é outro tema que está 180 

nessa interação com a ANA. Quanto ao tempo que tem levado para contratação no CEIVAP, é 181 

importante discutir isso com a AGEVAP para que tenham mais agilidade. A questão dos editais do 182 

CEIVAP tem um peso de técnica bem maior do que se tem utilizado no estado do Rio. Julieta Paiva 183 

solicita à Deborah que explique como ficou a questão de uma determinada empresa ter colocado um 184 

preço muito baixo, ao ponto de que as pessoas questionassem se ela teria condições de prestar o 185 

serviço. Deborah explicou que o edital foi lançado com base em um preço médio global fornecido 186 

pelas próprias empresas. A empresa vencedora do ato convocatório mandou uma cotação com um 187 

valor bem maior e na hora do ato convocatório ela jogou o preço para baixo, por isso caiu na questão 188 

da inexequibilidade, teve que ser pedido uma comprovação. Eles mandaram, isso teve que ser 189 

analisado, ser emitida uma nota técnica; então a Água e Solo entrou com recurso contra a 190 

comprovação da exequibilidade, precisa fazer outra nota técnica e isso requer tempo, realmente. 191 

Julieta complementou o assunto dizendo que, neste caso, a confiança fica em risco e perguntou como 192 



ficou a questão da contratação do monitoramento. Deborah explicou que será essa empresa mesmo 193 

que ficará responsável pelo monitoramento e que é a empresa que está fazendo o monitoramento na 194 

Baía de Guanabara, tem um contrato vigente, a Oceanus. José Paulo disse que o que terá que ser feito, 195 

então, é o acompanhamento desse monitoramento e que o mais importante dentro de tudo isso é 196 

avançar na melhoria das práticas nos Comitês do Rio a partir do Paraíba do Sul porque lá tem a ANA 197 

junto e a disposição do Márcio de trazer especialistas e perguntou se existe obrigatoriedade de ter o 198 

grupo de acompanhamento do plano perante o plano integrado. Victor respondeu que o Comitê pode 199 

indicar um representante de qualquer instância para estar acompanhando e que foi definido que todas 200 

as reuniões do CTIG e GT Plano serão juntas. Jose Paulo solicitou o envio desta reunião para os 201 

membros. Victor respondeu que iria enviar. 202 

5) Informe: Reunião com CPRM sobre proposta de réguas linimétricas ou outro método de medição 203 

Encaminhamentos: 1) Agendar reunião com David Costa para consolidar os documentos que 204 

fundamentarão o diagnóstico e prognóstico do enquadramento, o plano de ações e posteriormente 205 

agendar reuniões com as instituições para início da formalização de enquadramento 2) Agendar 206 

reunião com os Comitês para tratar das diretrizes de outorga e cobrança. 3) Encaminhar planilha de 207 

cadastro de usuários para os membros.  208 

Reunião encerrada às 11 horas e 53 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 209 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 210 

 211 

Petrópolis, 16 de dezembro de 2022. 212 

Ata aprovada na XXª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia XX de XXXX de 2022, via 213 

plataforma de videoconferência Google Meet. 214 

 215 

Original assinada 216 

Julieta Laudelina de Paiva 217 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 218 



Lista de presença: Membros da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão: (Werner Fábrica de Tecidos) 219 

Julieta Laudelina de Paiva – Coordenadora, (Águas do Imperador S/A) Fabiano Sutter de Oliveira, 220 

(ACAMPAR) Vera de Fátima Martins Membros do GT Plano de Bacia e enquadramento: (COPPE/UFRJ) 221 

José Paulo Soares de Azevedo, (IFF) David Costa; Membros do Comitê Piabanha: (ATT) David Miller, 222 

(AMAC) Elena Monteiro Welper; Convidados AGEVAP/UD2: Victor Machado Montes, Deborah 223 

Monteiro Gama, Jorge Bohrer Marques, Gabrielle Silveira dos Reis. 224 

 225 

 226 


