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II Oficina de Planejamento Participativo define ações
prioritárias para o PAP 2018/2022
O Comitê Rio Dois Rios (CBH-R2R) promoveu, no dia
6 de junho, sua II Oficina de Planejamento
Participativo. O encontro, realizado no município de
Nova Friburgo (RJ), contou com a participação de
membros do Comitê e da equipe técnica da
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). Teve
por objetivo agregar informações para subsidiar a
elaboração do plano de aplicação dos recursos do
CBH R2R para o quadriênio 2018/2022.
De forma mais específica, o encontro procurou
realizar um balanço do contexto atual das ações do
CBH, definir critérios para seleção de projetos para o
quadriênio e identificar programas e ações
estratégicas para atender os propósitos do Comitê.

Com base no relatório, foi elaborada uma minuta de
resolução do PAP, que será submetida ao plenário
para aprovação. A previsão para o quadriênio
2018/2022 é de que sejam investidos R$4.287.429,29
reais na gestão hídrica da área de atuação do Comitê
Rio Dois Rios.
Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
O PAP é o instrumento de planejamento e orientação
de desembolsos a serem executados com recursos
da cobrança pelo uso da água. O Plano tem por
objetivo o planejamento de médio prazo para
alocação de verbas oriundas da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos que propicie investimentos em
ações visando à otimização da aplicação dos
recursos no aperfeiçoamento da gestão, qualidade e
disponibilidade da água na bacia.

Ana Carolina Duarte/AGEVAP

Para André Bohrer, coordenador de núcleo da
unidade da AGEVAP que atende ao comitê, a oficina
proporcionou uma ampla discussão sobre o
planejamento estratégico financeiro do CBH-R2R e
definiu ações prioritárias até 2022, tais como a

implantação e operacionalização do Escritório de
Projetos, manutenção das estações de
monitoramento de água, ações de educação
ambiental e cursos de capacitação.

ampliar saneamento

R$ 2.235.000,00

Fortalecer a estrutura de gestão
R$ 1.180.000,00

ampliar a base de dados

R$ 630.000,00

Fortalecer ações de capacitação
R$ 75.000,00

Desenvolver estratégias de monitoramento
R$ 70.000,00

Desenvolver ações de educação ambiental
R$ 70.000,00

Desenvolver projeto de proteção de mananciais
R$ 60.000,00
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Câmara Técnica aprova proposta de campanha
de cadastramento do CNARH
O Comitê Rio Dois Rios, por meio de
sua Câmara Técnica, aprovou e
encaminhou para o Diretório a
proposta para realização de uma
campanha de adesão ao Cadastro
Nacional de Recursos Hídricos
(CNARH). A campanha tem o objetivo
de registrar os usuários hídricos que
não possuem o documento precursor
para a obtenção da outorga da água,
o CNARH.
Pelo CNARH é possível verificar
informações sobre a vazão utilizada,
local de captação, denominação e
localização do curso d'água,
empreendimento do usuário, sua
atividade ou a intervenção que
pretende realizar – como derivação,
captação e lançamento de efluentes.
O registro é obrigatório para pessoas
físicas e jurídicas.

cadastro, as informações serão
centralizadas na sede do CBH-R2R e
validadas pelo Instituto Estadual do
Meio Ambiente do Rio de Janeiro
(INEA).
Essa iniciativa será de grande
benefício, não somente para o
Comitê Rio Dois Rios, mas também
para as instituições parceiras e
usuários de água. As instituições
treinadas, a par tir do projeto,
poderão ofertar o ser viço
gratuitamente para a sociedade
como um todo, os usuários serão
regularizados e, por fim, o Comitê Rio
Dois Rios terá um quadro realista do
uso da água na bacia, o que implicará
uma maior qualificação nas tomadas
de decisão referentes à gestão hídrica
em sua área de atuação.

O projeto da campanha compreende
toda a região hidrográfica do Comitê
e consiste em estabelecer parcerias
com instituições, como prefeituras,
associações e cooperativas da região
que serão treinadas para orientar os
usuários de água na realização do
cadastro. Após o preenchimento do

Status do Projeto
Durante o mês de maio deste ano, a AGEVAP, na qualidade de
Secretaria Executiva do Comitê, consultou e acolheu 9 instituições
para realizar a 1ª reunião de apresentação do projeto de
cadastramento do CNARH. A reunião aconteceu no dia 13 de junho e
contou com uma apresentação detalhada da ação. Até o momento já
foram contactados como potenciais parceiros do projeto: o Instituto
Estadual do Meio Ambiente (INEA), a Associação Comercial Industrial
e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) de Nova Friburgo, Conselho dos
Dirigentes das Organizações de Agricultores Familiares de Nova
Friburgo (CONRURAL), AGEVAP UD3 e as prefeituras de Bom Jardim,
Macuco, Trajano de Moraes e Nova Friburgo. As parcerias estarão
condicionadas apenas a uma verificação com relação ao
atendimento das necessidades operacionais para a execução do
procedimento.

Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios

Caminho das águas: documentário sobre a região
hidrográfica do CBH-R2R
Acervo AGEVAP UD3

Fruto de uma parceria entre o Comitê Rio Dois Rios e
a TV Luau, o documentário “O Caminho das águas”
registra o trajeto feito pelas águas do Rio Grande e
Negro desde a cabeceira até a foz do rio. O projeto
que tem a participação da pesquisadora de história
regional, Janaína Botelho, e da equipe da AGEVAP
UD3 tem o objetivo de apresentar as características
econômicas, sociais, históricas e geográficas de cada
município integrante da Região Hidrográfica do Rio
Dois Rios, tendo como fio condutor da história o
caminho percorrido pelas águas. O documentário,
ainda em fase de produção, reúne imagens e
entrevistas coletadas a partir de expedições
realizadas em municípios pertencentes à região
hidrográfica do Comitê. A produção deve se
estender até o final deste ano e o lançamento está
previsto para 2018.

Entrevista com morador de São Sebastião do Paraíba,
Cantagalo, realizada durante a 4ª expedição

Votorantim se compromete a adotar medidas de compensação
ambiental em Cantagalo

Participantes do GT discutem sobre o plano de trabalho do
grupo

A fábrica de cimento assumiu a responsabilidade de
criar um Grupo de Trabalho (GT) de Apoio ao
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a
pa r t i c i pa ç ã o d o G r u p o d e A p o i o Té c n i c o
Especializado (Gate/MPRJ), do Comitê de Bacia
Hidrográfica Rio Dois Rios e do Instituto Estadual do
Meio Ambiente (INEA). O objetivo é elaborar
medidas de compensação para a qualidade
ambiental da área.
Reunião do GT de Apoio ao MPRJ

No dia 11 de julho, a fábrica de cimento da
Votorantim assinou um termo de compromisso com
o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ). No termo, a cimenteira comprometeu-se a
adotar medidas para a proteção do meio ambiente
no distrito de Euclidelândia, no município de
Cantagalo (RJ), onde está localizada.

Nas primeiras reuniões do GT de Apoio, realizadas
nos dias 20 de julho e 10 de agosto, foi definido o
plano de trabalho do GT, que visa estabelecer as
ações de compensação ambiental e de mitigação
dos impactos ambientais relativos à implantação e
funcionamento da Votorantim.

O acordo, firmado com o MPRJ, prevê medidas como
a reutilização da água na produção, o
aprimoramento do sistema de monitoramento das
emissões de gases oriundos das chaminés dos
fornos e a implantação de melhorias na estação de
qualidade do ar no entorno da fábrica. O contrato
estabelece também a elaboração de planos de
contingência e emergência para desastres e áreas
contaminadas.

Projeto de Diagnóstico de Microbacias
O Diagnóstico de Microbacias é um projeto de
identificação, mapeamento de aspectos e
representação das microbacias da região
hidrográfica do Comitê Rio Dois Rios. O programa
prevê uma análise ampla acerca das microbacias e
sua importância no que tange a conservação dos
recursos hídricos na região.
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V ECOB reúne cerca de
300 participantes
Aconteceu entre os dias 28 e 30 de agosto, o
Encontro Estadual dos Comitês de Bacias
Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB-RJ). Em sua 5ª
edição, o evento, realizado na cidade de Paraty,
c o n to u c o m a p re s e n ç a d e c e rc a d e 3 0 0
participantes.
Com o tema “Gestão Costeira e a Integração com os
recursos hídricos”, o encontro dispôs de uma
programação diversificada com visitas técnicas,
rodas de conversa, debates, apresentação de casos
de sucesso na gestão das águas nas esferas públicas
acerca da gestão hídrica.

No dia 3 de julho, a Agência Nacional de Águas
(ANA) promoveu uma oficina com o intuito de
apresentar o Programa Nacional de Fortalecimento
dos Comitês – PROCOMITÊS. Realizado na cidade do
Rio de Janeiro, o encontro contou com a participação
d e re p re s e n t a n t e s d o s C o m i t ê s d e B a c i a
Hidrográfica.
O PROCOMITÊS é um projeto de incentivo aos
Comitês que vai pactuar os conjuntos de indicadores
e metas compatíveis com os diferentes estágios de
implementação da gestão de recursos hídricos no
âm bi to dos di ferentes C om i tês de B aci as
Hidrográficas estaduais.
Na ocasião, os Comitês presentes foram orientados
em relação ao preenchimento da planilha de
informações sobre os indicadores e as metas a serem
atingidas ao longo dos cinco anos de execução do
Programa.
Acervo AGEVAP UD1

Marcelo Alves/AGEVAP

Durante o último dia de evento, aconteceu a
Assembleia Geral do FFCBH, que contou com a
participação dos comitês fluminenses. Na reunião,
foram discutidas questões relativas ao ECOB, bem
como à definição da próxima edição do encontro
que será realizada na cidade de Maricá (RJ).

Oficina apresenta programa
PROCOMITÊS

Fotos da 5ª edição do ECOB

Representantes de Comitês em oficina realizada na cidade do
Rio de Janeiro

Pedro Leite

XIX ENCOB acontece em Aracaju

Visão aérea panorâmica da cidade de Aracaju (SE)

O XIX Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas
(ENCOB) já está com data marcada. A 19ª edição
acontecerá na cidade de Aracaju (SE), de 7 a 10 de
novembro. Realizado pelo Fórum Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas, o ENCOB visa
promover o debate sobre os cenários atual e futuro
da gestão de recursos hídricos no país.
Com o tema “Os Comitês no fortalecimento do
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, o
evento reúne representantes do poder público,
usuários, ONGs, universidades, municípios e todos
aqueles interessados no tema. A programação será
divulgada no site do evento: www.encob.org.br.

