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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

A demanda de elaborar um Plano de Capacitação para o Comitê Piabanha teve origem a 

partir do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – 

PROCOMITÊS, criado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que tem como uma de suas metas a 

“aprovação de um Plano de Capacitação específico, baseado em competências, elaborado para o 

Comitê, de acordo com as suas necessidades e peculiaridades”.  

O Plano de Capacitação do Comitê Piabanha estabelece diretrizes para as ações de 

capacitação indicando os temas prioritários para o desenvolvimento do conhecimento dos 

membros e convidados do Comitê, visando potencializar o nível das discussões e trabalhos 

inerentes à gestão participativa dos recursos hídricos da área de atuação do Comitê. 

As atividades de capacitação propostas neste plano visam adequar as competências 

individuais dos representantes das instituições membros, titulares e suplentes, às competências e 

atribuições do Comitê Piabanha, como condição essencial para o atingimento dos objetivos do 

Comitê. 

Considerou-se na elaboração do Plano as necessidades identificadas a partir de pesquisa 

realizada junto aos atuais membros do Comitê, que buscou verificar o nível de conhecimento dos 

representantes em relação aos principais temas relacionados com gestão de recursos hídricos. 

As ações previstas neste Plano foram planejadas para serem executadas nos anos de 2020 

a 2023, e serão revisadas e atualizadas ao final de cada ano.  
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2. COMITÊ PIABANHA 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios 

Paquequer e Preto (Comitê Piabanha) é um órgão colegiado que tem como objetivo principal 

promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos em sua área de atuação, 

a Região Hidrográfica IV do Estado do Rio de Janeiro. 

A criação do Comitê foi aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) em 

13 de novembro de 2003, sendo reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual nº 38.235, de 14 

de setembro de 2005, cuja redação foi alterada pelo Decreto Estadual nº 45.461/2015. O Comitê 

faz parte do Sistema Estadual de Gerenciamento e Recursos Hídricos (SEGRHI), nos termos da 

Política Estadual de Recursos Hídricos Rio de Janeiro, instituída pela Lei Estadual n° 3.239/1999. 

A região de atuação do Comitê compreende a totalidade das bacias hidrográficas dos 

cursos d’água afluentes do Rio Piabanha que drenam os municípios de Areal, Paraíba do Sul, Paty 

do Alferes,  Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Três Rios, acrescida das áreas 

das bacias hidrográficas dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, pela margem direita, que drenam os 

municípios de Carmo, Sapucaia e Sumidouro, situados nas regiões Serrana e Centro-Sul 

fluminenses. 

O Comitê Piabanha possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas, em nível 

regional, e é composto por um plenário com até 36 instituições titulares e 36 instituições 

suplentes. As instituições membros são eleitas por meio de um processo eleitoral realizado a cada 

quatro anos. O Plenário do Comitê é composto por membros de três segmentos: 12 membros do 

Poder Público (10 municipais, 1 estadual e 1 federal); 12 membros da Sociedade Civil; e 12 

membros dos Usuários da Água. 

Compete ao Comitê Piabanha a coordenação, na sua área de atuação, das atividades dos 

agentes públicos e privados, relacionados aos recursos hídricos, compatibilizando-as com as metas 
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e diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), bem como todos os planos inerentes 

a sua atribuição e área de atuação, atendendo às peculiaridades de suas bacias hidrográficas. 

Dentre os objetivos do Comitê Piabanha, destacam-se: o reconhecimento da água como 

um bem de domínio público, limitado e de valor econômico; a identificação das causas e dos 

efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento 

dos corpos hídricos nas áreas urbanas e rurais; a compatibilização do gerenciamento dos recursos 

hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente; o estímulo e a 

promoção da proteção das águas a fim de evitar ações que possam comprometer o uso múltiplo 

atual e futuro; a proteção, recuperação e ampliação da cobertura florestal; a integração das ações 

de apoio aos municípios e sua população na ocorrência de eventos hidrológicos críticos, que 

ofereçam riscos à saúde e à segurança pública, assim como prejuízos econômicos e sociais. 

 

3. OBJETIVO GERAL DO PLANO DE CAPACITAÇÃO 

 

Este Plano de Capacitação tem como objetivo estabelecer ações de capacitação para os 

membros do Comitê Piabanha e público em geral, visando o aprimoramento do conhecimento e 

competências sobre gestão de recursos hídricos, indispensáveis ao pleno cumprimento das 

atribuições e responsabilidades assumidas ao serem indicados para realizarem a gestão das águas 

da área de atuação do Comitê.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Planejar sistematicamente as ações de capacitação, considerando as demandas 

organizacionais do Comitê Piabanha, visando à aquisição e ampliação de conhecimentos e 

competências para o desenvolvimento permanente dos membros e público em geral. 

2) Indicar conteúdo de conhecimentos para a gestão de recursos hídricos na RH-IV. 
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3) Apresentar os temas prioritários e o conteúdo mínimo de cada tema a ser estudado, com 

indicação dos cursos e instituições que os fornecem. 

4) Ampliar e qualificar as discussões sobre os recursos hídricos e a gestão, com ênfase nos 

aspectos locais da Região Hidrográfica IV. 

 

5. PÚBLICO-ALVO 
 

Todos os representantes das instituições membros, titulares e suplentes, do Comitê 

Piabanha, que façam parte da atual composição do Plenário, da Câmara Técnica e dos Grupos de 

Trabalho, representantes que venham a ser membros nas próximas composições, assim como o 

público em geral.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Desenvolvimento, capacitação e qualificação dos membros titulares e suplentes; 

 Priorizar ações em função da relevância institucional; 

 Aumentar o engajamento dos membros titulares e suplentes aos objetivos do Comitê;  

 Indicar ações de capacitação de forma continuada; 

 Aumentar a produtividade com qualidade e eficiência nas atividades desenvolvidas pelo 

Comitê. 

 Alavancar o interesse de instituições em participar do Comitê. 

 

7. TEMAS PRIORITÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO 

 

Foram elencados abaixo os temas considerados pelo Comitê Piabanha como prioritários 

para capacitação: 

 Política Nacional de Recursos Hídricos; 
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 Política Estadual de Recursos Hídricos; 

 Os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos: Planos de Recursos Hídricos; 

Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água; Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; Cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; e Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 

 Monitoramento da quantidade e qualidade da água em rios; 

 Cadastro de usuários; 

 Saneamento e Qualidade da Água; 

 Recuperação de áreas degradadas; 

 Águas Subterrâneas; 

 Noções de hidrologia; 

 Educação Ambiental para Gestão de Recursos Hídricos; 

 Estudo de Redução de Vulnerabilidade a Eventos Críticos na Bacia. 

 

 

8. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a execução deste Plano de Capacitação está previsto o desenvolvimento de atividades 

de capacitação que envolvem a leitura dos cadernos de capacitação da Agência Nacional de Águas, 

das principais leis e normais aplicáveis à gestão de recursos hídricos, a participação em cursos de 

educação à distância também disponibilizados pela ANA, palestras sobre recursos hídricos em 

reuniões específicas sobre os temas, assim como a realização de seminários e/ou oficinas de 

capacitação pelo Comitê Piabanha para a capacitação dos membros, titulares e suplentes, e 

convidados. 

CADERNOS DE CAPACITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

A Agência Nacional de Águas elaborou oito cadernos de capacitação em temas 

relacionados à gestão de recursos hídricos, sendo fundamental que todos os membros e 

interessados no trabalho do Comitê leiam os oito volumes. 
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Os livros estão disponíveis no site da ANA e também no site do Comitê Piabanha, bastando 

acessar a aba “Biblioteca Digital” e em seguida a opção “Outros”. 

VOLUME 1: O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA: O QUE É E O QUE FAZ? 

VOLUME 2: O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA: PRÁTICA E PROCEDIMENTO 

VOLUME 3: ALTERNATIVAS ORGANIZACIONAIS PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

VOLUME 4: AGÊNCIA DE ÁGUA: O QUE É, O QUE FAZ E COMO FUNCIONA 

VOLUME 5: PLANOS DERECURSOS HÍDRICOS EENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

VOLUME 6: OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

VOLUME 7: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

VOLUME 8: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE ÁGUAS: CONHECER PARA DECIDIR 

 

8.1 CURSOS DE CAPACITAÇÃO ANA 
 

Os cursos foram selecionados de forma a permitir uma melhor qualificação em gestão de 

recursos hídricos. São gratuitos e oferecidos na modalidade EAD (Educação à Distância) pela 

Agência Nacional de Águas, sendo eles: 

 Agência de Água: O que é, o que faz e como funciona 
 Água como elemento interdisciplinar do ensino nas escolas  
 Água em curso - jovens  
 Água em curso - multiplicadores  
 Água na medida certa  
 Alternativas organizacionais para a Gestão de Recursos Hídricos  
 Avaliação de Equipamentos de Irrigação  
 Caminho das Águas  
 Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos  
 Codificação de bacias Hidrográficas pelo método Otto Pfafstetter  
 Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?  
 Comitê de Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos  
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 Comunicação e Gestão de Recursos Hídricos  
 Drenagem e Controle da Salinidade da Irrigação Gerenciamento Integrado dos Recursos 

Hídricos no Nordeste  
 Gestão territorial para recursos hídricos com software livre de código aberto  
 Gestão, Operação e Manutenção de Perímetros Irrigados  
 Governança da Água na América Latina  
 Hidrologia Geral  
 Introdução a Avaliação de Equipamentos de Irrigação  
 Introdução à gestão participativa  
 Introdução ao Manejo da Irrigação: como, quando e quanto irrigar  
 Lei das Águas  
 Manejo da Irrigação: como, quando e quanto irrigar  
 Medindo as águas: Noções de Pluviometria e Fluviométrica  
 Monitoramento da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios  
 Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos  
 Pagamento por Serviços Ambientais  
 Planejamento, Manejo e Gestão de Bacias  
 Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água  
 Práticas mecânicas de conservação de água e solo  
 Qualidade da água em reservatórios  
 Reflexões para Transformações Democráticas na Gestão das Águas  
 Reúso de Água Agrícola e Florestal  
 Sala de Situação: fique por dentro  
 Sistemas de Informação na Gestão das Águas: Conhecer para Decidir 
 

Tendo em vista a necessidade de nivelar o conhecimento dos membros do Comitê 

Piabanha para uma adequada gestão dos recursos hídricos, o Comitê recomenda que todos os 

representantes realizem os cursos: “Lei das Águas”, “Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o 

que faz?” e “Comitê de Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos”.  

 Além dos cursos listados no parágrafo anterior, sugere-se a realização de ao menos um 

curso por ano, dentre os recomendados neste Plano.  

Serão encaminhados comunicados às instituições membros e aos seus representantes 

sobre a importância das capacitações que estão sendo propostas neste Plano de Capacitação. 
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8.2 PALESTRAS E ESPAÇO DE DISCUSSÃO TEMÁTICA EM REUNIÕES DA CÂMARA 

TÉCNICA 

Com o objetivo de otimizar a participação em atividades de capacitação, serão promovidas 

palestras e criados espaços de discussão em reuniões da Câmara Técnica, abertas ao público em 

geral, sobre temas prioritários, ações e projetos desenvolvidos pelo Comitê, assim como trabalhos 

acadêmicos referentes à gestão de recursos hídricos, principalmente na RH-IV. Essa ação terá 

como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos participantes e ampliar o interesse de novos 

representantes e convidados em participar do Comitê.     

Os cursos e palestras serão priorizados de acordo com as ações desenvolvidas ao longo do 

ano, com critérios de escolha a serem definidos pelo Diretório Colegiado, propiciando foco nas 

discussões integradas de todos nos temas abordados pelo Comitê. 

O Comitê Piabanha emitirá certificados digitais de participação referentes aos temas 
abordados nas reuniões, oficinas e seminários.  

  
8.3 SEMINÁRIOS / OFICINAS 

 

Serão realizados eventos de capacitação, abertos a todos, sejam membros ou convidados, 

com ampla divulgação, cujos temas e serão definidos no ano anterior pelo Diretório Colegiado, 

dentre os prioritários listados neste Plano de Capacitação, definidos em agenda de eventos anual, 

cumprida a rigor como prioridade a outras oportunidades de eventos que se apresentem. 

Será realizada oficina de capacitação e integração pelo Comitê Piabanha destinada aos 

membros, no início do mandato de cada nova composição, com temas relacionados à gestão de 

bacias hidrográficas, competências e atribuições específicas do Comitê Piabanha. 

Os Seminários e Oficinas serão filmados e as gravações disponibilizadas para membros 

que não participaram e também ao público em geral. 
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9 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO 

O Diretório Colegiado será responsável por acompanhar a execução do Plano de 

Capacitação, monitorando e relatando os resultados, que irão subsidiar as diretrizes para o ano 

seguinte.  

 

10 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS 

É fundamental que todos leiam as Leis e Decretos Federais e Estaduais relacionados com 

recursos hídricos. Estão listadas abaixo as principais normas sobre o tema. Ressalta-se que é 

importante que se apropriem do Regimento Interno e das Resoluções do Comitê Piabanha, assim 

como das Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, que estão disponíveis no site do Comitê Piabanha, na aba Legislação. 

Uma publicação que o Comitê Piabanha recomenda é a “Base Legal para a Gestão das 

Águas do Estado do Rio de Janeiro”, que contém o conjunto de normativos para a gestão das águas 

em território fluminense. O livro está disponível no link:  

http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/baseLegal_4a-edicao_INTERATIVO.pdf 

 

10.1 LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

Decreto Federal nº 24.643/1934 

Decreta o Código de Águas. 

Lei Federal nº 6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação e dá outras providências. 

Lei Federal nº 8.001/1990 

Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 

7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 
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Decreto Federal nº 1.842/1996 

Institui Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP. 

Lei Federal nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Decreto Federal nº 2.612/1998 

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.984/2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei Federal nº 10.881/2004 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades 

delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de 

domínio da União. 

 Decreto Federal nº 6.591/2008 

Altera a denominação do Comitê instituído pelo Decreto Federal nº 1.842, de 22 de 

março de 1996, e acresce parágrafo único ao seu art. 1º. 

 Lei Federal nº 13.661/2018 

Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para definir as parcelas pertencentes aos 

Estados e aos Municípios do produto da Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos Hídricos (CFURH). 

 

10.2 LEIS E DECRETOS ESTADUAIS 

 

Lei Estadual nº 3239/1999 
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Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu 

Artigo 261, Parágrafo 1º, Inciso VII; e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 32.767/2003 

Dá nova regulamentação ao Artigo 47 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 

que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FUNDRHI e revoga o Decreto Estadual nº 30.203, de 13 de dezembro de 2001. 

Decreto Estadual nº 32.862/2003 

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado do Rio de Janeiro, 

instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, revoga o Decreto Estadual 

nº 32.225, de 21 de novembro de 2002, e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 4247/2003 

Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do 

Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 35.724/2004 

Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 47 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 

1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FUNDRHI, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 38.235/2005 

Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-bacias Hidrográficas dos 

Rios Paquequer e Preto, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Decreto Estadual nº 40.156/2006 

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para a regularização dos usos de 

água superficial e subterrânea, bem como para ação integrada de fiscalização com os 

prestadores de serviço de saneamento básico, e dá outras providências. 
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Lei Estadual nº 5234/2008 

Altera a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a cobrança 

pela utilização dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. 

 

Decreto Estadual nº 41.974/2009 

Regulamenta o Artigo 24 da Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e dá 

outras providências. 

Lei Estadual nº 5639/2010 

Dispõe sobre os Contratos de Gestão entre o órgão gestor e executor da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e entidades delegatárias de funções de Agência de Água relativos à 

gestão de recursos hídricos de domínio do estado, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 44.115/2013 

Dá nova redação ao Decreto Estadual nº 41.039, de 29 de novembro de 2007, que dispõe 

sobre o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Estadual nº 3.293, de 02 

de agosto de 1999, e determina outras providências. 

Decreto Estadual nº 44.820/2014 

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 45.461/2015 

Dá nova redação ao Decreto Estadual nº 38.235, de 14 de setembro de 2005, que instituiu 

o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha e Sub-bacias Hidrográficas dos Rios 

Paquequer e Preto, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Decreto Estadual nº 45.804/2016 
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Altera o Decreto Estadual nº 44.115, de 13 de março de 2013, que dispõe sobre o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei 

Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 46.143/2017 

Dispõe sobre a adesão do estado do Rio de Janeiro ao Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - PROCOMITÊS, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 7549/2017 

Estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de 

capacidades, a mobilização social e a informação para a gestão integrada de recursos 

hídricos no sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos. 

 

11. CRONOGRAMA 

Anexo. 



1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Seminários
Seminário sobre Monitoramento e Enquadramento dos Rios
IV Seminário de Saneamento "Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais" out
V Encontro de Pesquisadores do Comitê Piabanha
Seminário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seminário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seminário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seminário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seminário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oficinas de Capacitação e Integração
Oficinas de Capacitação e Integração (início do mandato)
Mobilização para renovação da composição do Comitê
Oficina sobre Indicadores de Políticas Públicas sobre Projetos de Educação Ambiental

Palestras e eventos técnicos nas CTs

Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tema da palestra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2023
Bimestres

A cada dois meses será agendada reunião da Câmara Técnica, aberta ao público, sobre temas prioritários, ações e projetos desenvolvidos pelo Comitê, assim como trabalhos acadêmicos referentes à gestão de recursos hídricos. Os temas serão 
definidos anualmente pelo Diretório Colegiado.

Bimestres Bimestres
2020 2021 2022

BimestresATIVIDADE / EVENTO


