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Apresentação:  

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios CBH-R2R é um colegiado participativo com 

competência político-deliberativa que tem, como uma de suas funções, a gestão dos recursos hídricos 

dentro de sua área de atuação. Neste sentido é fundamental que o CBH-R2R se aproprie de informações 

relacionadas com os recursos hídricos de sua bacia hidrográfica.  

Neste ano de 2018, o Comitê completa 10 anos de criação. Como parte de suas atividades  

comemorativas o colegiado realizará, no próximo dia 29 de agosto de 2018, o seu II Encontro Técnico do 

CBH-R2R. Com o objetivo de capacitar os participantes e os membros do CBH, além de promover o 

debate e a discussão de temas fundamentais na gestão dos recursos hídricos, será realizado o II Encontro 

Técnico do CBH-R2R, com o tema: Qual é o valor da água na bacia hidrográfica do Rio Dois Rios? Onde 

aspectos relacionados com o “valor” da água, no seu sentido mais amplo, serão debatidos. Ou seja, 

valores econômicos, ecológicos, culturais, filosóficos, social, dentre outros. 

  

II Encontro Técnico do CBH-R2R:  

O I Encontro Técnico do CBH-R2R foi realizado no ano de 2016 e teve como tema: o 

monitoramento e manejo de bacias hidrográficas. O evento, na ocasião contou com palestrantes de alto 

nível. E como resultado deste Encontro o CBH-R2R evoluiu na questão do monitoramento de suas águas, 

e principalmente no aspecto de manejo de bacia hidrográfica, onde áreas prioritárias dentro da região 

hidrográfica foram determinadas. 



O II Encontro Técnico tem como intenção discutir a questão do real valor da água da bacia 

hidrográfica. E para isso, palestras que abordam o funcionamento do Sistema Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos acontecerão, onde, os instrumentos previstos nas respectivas Políticas de Recursos 

Hídricos serão apresentados, principalmente a Cobrança e a Outorga. 

O entendimento da função e objetivo desses instrumentos é premissa fundamental para o 

entendimento da Política Nacional de Recursos Hídricos. E através desse entendimento, é possível 

avaliar o real valor que se cobra pelo uso deste recurso natural na Região Hidrográfica do Rio Dois Rios. 

Portanto, este II Encontro Técnico do CBH-R2R com a proposta de perguntar: Qual é o valor real 

da água em sua área? Servirá de base de discussão e capacitação do colegiado para deliberar no futuro 

sobre questões relativas ao tema. 

O II Encontro Técnico do CBH-R2R acontecerá no dia 29 de agosto de 2018, no município de 

Nova Friburgo, no auditório da Firjan/Senai localizado na rua Prefeito José Eugênio Muller n° 220, 

Centro. Estarão presentes como palestrantes o Coordenador de Sustentabilidade Financeira e Cobrança 

da Agencia Nacional de Águas ANA/Brasília e a Coordenadora de Governança da Águas da Secretaria 

Estadual do Ambiente SEA/INEA. O evento é gratuito e o público alvo são os membros do CBH-R2R, 

membros de outros comitês, técnicos e gestores de órgãos ambientais, estudantes e profissionais da 

área de gestão de recursos hídricos e a população em geral. 

 

Contextualização do tema do II ET-CBH-R2R: Qual é o real valor da água 
na bacia hidrográfica do Rio Dois Rios? 

Uma bacia hidrográfica possui uma quantidade de água, com determinada qualidade, que deve 

ter seu uso com base em um dos fundamentos da PNRH. O uso múltiplo! Ou seja, a gestão da bacia deve 

proporcionar água em quantidade e qualidade suficiente para as diversas atividades presentes na região 

que dependem deste recurso natural, como: saneamento urbano e rural, agricultura, pecuária, indústria, 

lazer, manutenção dos ecossistemas fluviais, geração elétrica, dentre outras. 

E todos que a utilizam, se beneficiam do uso de um bem público. Desta forma, contribuem com 

um pagamento que é revertido para a melhoria quali-quantitativa da água na bacia, e na sustentação do 

sistema de gestão de recursos hídricos. É neste sistema que ocorre a gestão de possíveis conflitos pelo 

uso da água. Outro objetivo da Cobrança pelo uso da água é promover o uso mais racional do recurso 

natural, evitando o seu desperdício. 

Mas qual é o valor dessa água? Será que a água em uma região que possui escassez deve ter o 

mesmo preço de uma região que a água é abundante? Será que uma água limpa possui o mesmo valor 

que uma água cheia de poluentes? Quais são os esforços necessários que a sociedade precisa ter para 

assegurar a disponibilidade em quantidade e qualidade de água para seu funcionamento pleno e 

sustentável? A população urbana tem consciência do quanto é dependente da água, e qual é o seu 

valor? São questões abertas que serão debatidas neste Encontro Técnico. 

 



Programação 29/08/2018 – Quarta Feira 
 

HORÁRIO ATIVIDADE PREVISTA 

13:00 as 13:30 Credenciamento 

13:30 as 14:00 

Abertura do evento 

Sr. VICENTE BASTOS RIBEIRO 
Diretor Presidente do CBH-R2R e demais Diretores 

14:00 as 15:00 

Apresentação 1: 

Palestrante: Sr. GIORDANO BRUNO BOMTEMPO DE CARVALHO 
Coordenador de Sustentabilidade Financeira e Cobrança 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/BRASÍLIA 

15:00 as 16:00 
 

Apresentação 2: 

Palestrante: Sra. MARCIA CHAVES 
Chefe de Serviço na Coordenadoria de Governança das Águas 

SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE - SEA/INEA 

16:00 as 17:00 

Mesa redonda: 

Qual é o valor da água na bacia do Rio Dois Rios? 
Participantes: Diretores do CBH-R2R e Palestrantes 

(Espaço para análises dos debatedores e de perguntas dos participantes) 

Após 17:00 Considerações finais e Encerramento 

 

Informações: 
Secretaria Executiva do CBH-R2R – Agevap-UD3 

Tel: (22)2523-4881 – cbhriodoisrios@agevap.org.br 

 

Ramon Porto da Mota Junior – Assistente administrativo – Agevap-UD3 

Tel: (22) 2523-4881 – ramon.porto@agevap.org.br 

 

André Bohrer Marques – Coordenador de Núcleo – Agevap-UD3 

Tel: (24) 9-8855-0359 - andre.bohrer@agevap.org.br 

 
 


