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Resumo 

1. INTRODUÇÃO 

Durante o ano de 2018 ocorreram muitos eventos, alguns de âmbito nacional e outros 
de âmbito estadual, que dificultaram o funcionamento normal desta CT, seja pela 
superposição de datas, seja pela dificuldade de formação de quorum em suas reuniões. Entre 
esses eventos, o Fórum Mundial das Águas e o Fórum Alternativo Mundial das Águas, 
durante o mês de março; o ENCOB, o ECOB, o Fórum Fluminense. A Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas - CT-AS do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro 
- CERHI realizou 3 (três) reuniões, duas ordinárias e um durante o ano de 2018. 

2. Reuniões 
2.1.  1ª Reunião - 35ª Reunião Ordinária da CT- AS  - 08/03/2018  

Principais  assuntos tratados: Discussão e fechamento da minuta de Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Órgão  Gestor de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro e a 

Superintendência do Departamento Nacional da Produção Mineral do Estado do Rio de Janeiro 

para a gestão compartilhada das águas minerais  e os recursos hídricos subterrâneos em 

consonância com a Resolução Nº 76 /2007 do CNRHI; Preenchimento de vagas em aberto na 

CT por ausências regimentais. 

MINUTA DE GESTÃO COMPARTILHADA DAS ÁGUAS MINERAIS - Os membros da CT realizaram 

a leitura e edição na redação do documento. O representante do DNPM Sr. Willians Carvalho 

informou que a qualquer momento a Presidência da República irá sancionar a medida 

provisória que transforma o DNPM em Agência Nacional de Mineração, modificando a redação 

final da minuta. Manifestou sua preocupação sobre as informações que tem que ser 

disponibilizadas pois o DNPM não as têm cadastradas num banco de dados. Foram feitas 

correções e complementações à minuta apresentada e ficou decidido que o Coordenador da 

CT e a Sra. Elisa Bento irão revisar e terminar a composição do documento de Acordo de 

Cooperação Técnica entre o Órgão Gestor de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro e a 

Superintendência do Departamento Nacional da Produção Mineral e apresentar na próxima 

reunião desta Câmara Técnica. Será feito também uma minuta de Resolução que será 

encaminhada ao CERHI-RJ sobre o item discutido nesta reunião informando quais foram os 

pontos abordados e aprofundados para apreciação e encaminhamentos do Conselho. 

Substituição de Membros da CT - O coordenador informou sobre as vagas em aberto nesta CT, 

com as desistências do representante da Prefeitura de Barra do Piraí e do CBH Guandu, às 

quais se somam a do representante do Sindicato dos trabalhadores rurais de Cachoeira de 

Macacu, Sr Rolf Dieringer, por ausências regimentais. Dessa forma fica promovida a entrada do 

representante do INEA,  Sr. Thiago Telles Alvaro. No lugar da Prefeitura de Barra do Piraí. 
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2.2 - 2ª Reunião – 36ª Reunião Ordinária da CT-AS – 14/09/2018 

1º Item: Programa de trabalho para 2018 e 2019.  
1) Conclusão da minuta da Resolução sobre gestão compartilhada das águas minerais e 
águas subterrâneas (colocar sob forma de Resolução e encaminhar ao CERHI e outras CT);  
2) Aprimoramento da legislação de gestão e outorga de águas subterrâneas com a 
atualização do: 
3 enquadramento do uso insignificante (declarações e certidões).  
4 Revisão do procedimento do perfil hipotético do poço,no caso do passivo ambiental do 

estado ; 
5 hiato entre a autorização da perfuração e a outorga dos poços; - Revisão do procedimento 

das 
6 informações voluntárias do CNARH no caso do uso insignificante; 
7 o lugar das empresas de perfuração de poços como ator na atividade de perfuração de 

poços x gestão, etc. O 
8  Integração da gestão de águas subterrâneas com as de superfície.  informou que este 

terceiro item já está nas metas da ANA e do CNRH. Os membros 
 

Encaminhamentos: 1) O Aderson Martins (ABAS) informou aos membros sobre o pedido 

de saída do Sr. Décio Tubbs Filho (CBH GUANDU) como membro desta Câmara Técnica, 

devido a outros compromissos de trabalho; 

2.3  3ª Reunião  Extraordinária daCT-AS 19/10/2018 

Assuntos tratados:  

2.3.5 5ª Reunião 35ª Reunião Ordinária da CT-AS 20/12/2017 
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