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Editorial

A Política Estadual de Recursos Hídri-
cos se fundamenta na gestão participa-
tiva, o que pressupõe interação, comu-
nicação e transparência. Com o intuito 
de reforçar esses aspectos, o Inea, por 
meio da Diretoria de Segurança Hídrica 
e Qualidade Ambiental (Dirseq), lança o 
Boletim Águas do Rio, com dados so-
bre arrecadação e investimentos nas 
regiões hidrográficas do Estado do Rio 
de Janeiro.

O informativo pretende ser um canal de 
comunicação direto com os usuários pa-
gadores da cobrança pelo uso de recur-
sos hídricos e com quem tenha interesse 
em informações sobre o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FUNDRHI), o Ca-

dastro Nacional de Usuários de Recursos 
Hídricos (CNARH), os comitês de bacia 
hidrográfica (CBHs) e as atividades de 
apoio técnico ao Sistema Estadual de 
Gestão dos Recursos Hídricos.

A proposta do Boletim Águas do Rio 
é oferecer um conteúdo objetivo, que 
possibilite ao leitor acompanhar mais 
de perto a evolução do cadastro, os va-
lores de arrecadação e de repasse de 
recursos, as ações e projetos financia-
dos pelo FUNDRHI, e também dicas e 
orientações sobre os nossos serviços.
O informativo será publicado semes-
tralmente (dependendo das condições 
de estrutura e pessoal disponíveis). A 
distribuição será por e-mail. 
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Em meio à 
pandemia, 
nós NÃO 
paramos!

Sem dúvidas, o ano de 2020 foi um 
desafio para todos. Mas nós não 
paramos. Adaptamos a nossa forma 
de trabalho e seguimos no apoio ao 
usuário de água e na busca por projetos 
para proteger e conservar os corpos 
hídricos do Estado do Rio de Janeiro. 
Mesmo em meio à pandemia, que 
ainda estamos vivendo, repassamos 
aos CBHs, diretamente e através 
de projetos, o montante de R$ 152 
milhões. Todo esse valor está sendo 
investido nas bacias hidrográficas, de 
acordo com as necessidades locais. Por 
isso, é importante que você, usuário 
de água, se regularize. Quando você 
faz isso, a qualidade de vida de todos 
que vivem no Estado do Rio de Janeiro 
melhora.

Você sabia?

- No ano de 2020 repassamos, 

através de recursos e projetos, 

R$152 milhões aos CBHs.

- O dinheiro proveniente da co-

brança pelo uso da água bruta 

vai para o FUNDHRI.

- 90% do que é arrecadado pela 

cobrança pelo uso da água bruta 

retorna, através de investimen-

tos, para a bacia hidrográfica.

- Para atender a todas as de-

mandas dos usuários das bacias 

é imprescindível que todos que 

fazem uso das águas brutas se 

registrem no CNARH.
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Cobrança e 
FUNDRHI

Todos aqueles que fazem uso da 
chamada água bruta, aquela que é cap-
tada diretamente de rios, reservatórios, 
açudes, barragens, nascentes, lagoas e 
poços, ou que lançam efluentes (esgo-
to residencial ou industrial) em corpos 
hídricos estaduais devem se regularizar 
junto ao Inea. Com a regularização, os 
usuários que recebem a Outorga de Di-
reito de Uso (ou seja, aqueles que utili-
zam uma grande quantidade de água) 
passam a ser cobrados.

Atenção!

Os usos abaixo do 

limite da Outorga (usos 

insignificantes) também 

devem ser regularizados. 

O usuário deve obter 

uma Certidão Ambiental 

de Uso Insignificante, 

mas não paga pelo

uso da água.

Os recursos provenientes da cobrança 
pelo uso da água bruta vão para o 
FUNDRHI. Sob a supervisão do Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI-RJ) e dos comitês de bacia 
hidrográfica, esses recursos são in-
vestidos em programas e projetos de 
despoluição, proteção e conservação 
dos corpos hídricos.

Fonte: FUNDRHI
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Para onde 
vai o seu 
dinheiro?

Saneamento e esgoto

CBH Baía da Ilha Grande 

Destino: saneamento em área rural.

Na Região Hidrográfica I, estima-se 
que cerca de 15.600 pessoas vivam na 
área rural, nas ilhas e em praias de difí-
cil acesso. Por isso, o comitê realizará 
estudos para determinar a melhor tec-
nologia para tratar o esgoto individual 
e/ou coletivo (quando possível). 
Duração: acompanhamento do estudo 
por 2 anos.

CBH Guandu 

Destino: esgotamento sanitário em Piraí, 
Queimados, Paracambi e Miguel Pereira.

Com o objetivo de melhorar a qualidade 
dos recursos hídricos de parte da Região 
Hidrográfica II, o comitê destinou recur-
sos para ações estruturais como a im-
plantação ou ampliação de sistemas de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário. 
Previsão de implantação: 4 anos.

CBH Médio Paraíba do Sul 

Destino: coleta e tratamento de esgoto 
doméstico.

Vistos como essenciais à qualidade de 
vida e ao desenvolvimento econômi-
co-social das comunidades locais, os 
investimentos do CBH em serviços, 
infraestrutura e instalações opera-
cionais de abastecimento de água 
potável buscam melhorar a qualidade 
da água e aumentar o percentual de 
coleta e tratamento de efluentes na 
Região Hidrográfica III. 
Duração: contínua.

Educação ambiental

CBH Piabanha 

Destino: mobilização social e educação 
ambiental.

Além de ações de comunicação, marke-
ting e educação ambiental, o comitê mo-
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biliza atores sociais por toda a Região 
Hidrográfica IV, buscando construir uma 
gestão de recursos hídricos efetiva-
mente descentralizada e participativa. 
Duração: contínua. 

CBH Macaé e das Ostras

Destino: Projeto “Comitê nas Escolas”.

Voltado à capacitação (através de cur-
sos) de professores do ensino funda-
mental (da redes públicas municipal, 
estadual e federal), o projeto fomenta 
a educação ambiental nas escolas, com 
o objetivo de sensibilizar o público in-
fanto-juvenil quanto à importância da 
gestão e conservação dos recursos 
hídricos na Região Hidrográfica VIII. 
Duração prevista: 9 meses.

Reflorestamento de 
mananciais

CBH Lagos São João 

Destino: reflorestamento de manan-
ciais na sub-bacia do Rio São João.

O comitê da Região Hidrográfica VI des-
tina recursos à restauração da vegetação 
nativa das faixas marginais de proteção 
dos mananciais de abastecimento público 
da Bacia do Rio São João. A recomposição 
dessas importantes áreas de proteção dos 
corpos hídricos é feita através do replantio 
de espécies da Mata Atlântica. 
Duração prevista: 9 meses.

Infraestrutura verde

CBH Baía de Guanabara

Destino: infraestrutura verde.

Na Região Hidrográfica V, o CBH Baía 
de Guanabara investe na melhoria e 
requalificação de rios, em sinalização 
ecológica, na implementação de viveiros 
de mudas e no manejo florestal em áreas 
de preservação permanente (APPs) de 
matas ciliares. 
Duração prevista: 5 anos.
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Recuperação e proteção 
de APPs

CBH Rio Dois Rios 

Destino: Projeto “Diagnóstico e 
Intervenção”.

Por meio de ações de restauração flo-
restal, da reversão de tecnologias e 
da adoção de boas práticas de pro-
dução na Região Hidrográfica VII, o 
CBH Rio Dois Rios promove a con-
servação e recuperação de manan-
ciais de água prioritários. 
Duração prevista: 2 anos.
 

Controle de cheias

CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

Destino: avaliação e ações de controle 
de cheias.

Esse projeto contempla o levantamento das 
ações emergenciais envolvendo as áreas 
sujeitas a inundações presentes na Região 
Hidrográfica IX e prioriza a execução de 
obras e intervenções necessárias. 
Duração: Indeterminada

Quer mais ações como essa 
na sua região? 
Regularize sua situação se cadastrando 
no CNARH e obtendo a Outorga de Direito 
de Uso ou a Certidão Ambiental (CA) de 
Uso Insignificante:

> CNARH: http://www.snirh.gov.br/cnarh
> Outorga ou CA de Uso Insignificante:
http://portallicenciamento.inea.rj.gov.br
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Pontos de 
interferência 
cobrados no 
Estado do Rio 
de Janeiro

Aprendemos nesta edição que co-
nhecer as demandas e necessidades 
das bacias hidrográficas é impres-
cindível para a execução de proje-
tos como os apresentados nas pági-
nas anteriores. Por isso, o registro no 
CNARH é tão importante e faz parte 

da primeira etapa da regularização 
do uso da água. O conjunto de infor-
mações inseridas no CNARH serve de 
base, por exemplo, para estudos so-
bre a bacia, para a análise dos proces-
sos de outorga e usos insignificantes 
e para o cálculo da cobrança, con-
tribuindo para um amplo conhecimen-
to sobre os usos de recursos hídricos 
e sobre as bacias hidrográficas flumi-
nenses. No mapa abaixo, está repre-
sentada uma parte da base de infor-
mações do CNARH. São os pontos de 
captação e lançamento dos usuários 
cobrados pelo uso de recursos hídri-
cos de domínio estadual, distribuídos 
pelas nove regiões hidrográficas e 
identificados quanto à finalidade do 
uso. A leitura do mapa nos dá pistas 
sobre onde se concentram os princi-
pais usos estaduais e quais regiões 
são mais impactadas por esses usos.

Fonte: Inea e CNARH
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