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PARECER TÉCNICO 

ANÁLISE TÉCNICA SOBRE REQUERIMENTO DE OUTORGA - FLUXO MANUAL - 

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO - BARRAGEM - NO. CNARH: 

53.0.0287176/04 - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL - RJ - 

BOM JESUS DO ITABAPOANA - RIO ITABAPOANA 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão (CTIG) do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) do estado do Rio de Janeiro (ERJ), realizada em 

08/10/2019, na Cidade do Rio de Janeiro, foi apresentada uma demanda da Prefeitura de Bom 

Jesus do Itabapoana referente ao processo de implantação da PCH Saltinho do Itabapoana, que 

se encontra em fase de análise para concessão da outorga de direito de uso de recursos hídricos  

por parte da Agência Nacional de Águas (ANA), conforme processo 02501.005543/2018-35. Na 

ocasião foi relatado o envio à presidência do CERHI, representada pelo Setor Hidrelétrico, de um 

e-mail da Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana, da Associação de Desenvolvimento Rural e 

Urbano de Calheiros (ADRUC), no 2º distrito de Bom Jesus de Itabapoana, posicionando-se 

contrariamente à construção da PCH Saltinho e, ainda, um abaixo-assinado no mesmo sentido com 

mais de mil assinaturas. A partir da manifestação dos atores locais acerca dos impactos futuros 

associados ao empreendimento em questão, foi deliberada pela CTIG a criação de uma comissão. 

Tal comissão, composta por quatro membros, um de cada setor: Usuário/Hidrelétrico; Sociedade 

Civil (também na condição de Diretor-presidente do Comitê Estadual do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana – CBHBPSI); Poder Público (Superintendência do INEA da região de Itabapoana, ainda 

a combinar); e CBHBPSI (Diretor-administrativo do CBHBPSI - representante da Associação 

Fluminense dos Plantadores de Cana – ASFLUCAN,  Setor Usuário (Zenilson Coutinho - Baixo 

Paraíba do Sul de Itabapoana), tinha por objetivo avaliar a documentação juntamente com a 

Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana, de forma a emitir posição conjunta, com vistas à subsidiar 

o CERHI e posteriormente a ANA, tendo em vista ser o Rio Itabapoana de Dominialidade Federal. 

Na 89ª Reunião Ordinária do CERHI, o Diretor-presidente do CBHBPSI apresentou aos presentes 

o parecer da Comissão PCH Saltinho (conforme Ata da Reunião, linhas 63 a 77), o qual, entretanto 

foi  elaborado pela Diretoria do Comitê, sem a devida participação da prefeitura demandante e sem 

passar por seu Diretório e por sua Plenária. Em razão disso, o entendimento da então Secretária 

de Ambiente estadual e da maioria dos membros do CERHI presentes, foi o de que essa questão 

configurava assim um ponto delicado, que merecia avaliação posterior, obviamente antes do 

posicionamento final do Conselho para a ANA relativamente à viabilidade de concessão da outorga 

solicitada pelo empreendedor. 

A partir do impasse configurado com o poder executivo de âmbito local, o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana – CBHBPSI solicitou, a partir da Carta nº 

080/2020/CBH BPSI, de 02 de setembro de 2020, por sugestão do Diretor Administrativo Vicente 

Oliveira e com aprovação Diretório Colegiado, ao Instituto Federal Fluminense (IFF), a elaboração 

de um parecer técnico, a ser desenvolvido especificamente pelo corpo docente do Doutorado 

Profissional em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente aplicadas a Recursos Hídricos 



(AmbHidro), referente ao Processo 02501.005543-2018-35, que versa sobre o Requerimento de 

Outorga de Direito de uso de Recursos Hídricos da PCH Saltinho do Itabapoana, na Bacia do Rio 

Itabapoana, município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. 

Após o recebimento da Carta nº 080/2020/CBH BPSI, o Colegiado do AmbHidro/ IFF - programa 

de Pós-graduação em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente Aplicadas em Recursos 

Hídricos do Instituto Federal Fluminense estabeleceu uma equipe para elaboração deste parecer 

técnico composta por: 

✓ Daniela Bogado Bastos de Oliveira - Doutora em Sociologia Política, pela Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - UENF. Mestre em Direito, na área de concentração de 

Relações Privadas e Constituição, pela Faculdade de Direito de Campos - FDC/UNIFLU. 

Especialista em Direito Ambiental-UCAM. Graduada em Direito - FDC/UNIFLU - CV: 

http://lattes.cnpq.br/4015207912202588; 

✓ Maria Inês Paes Ferreira - Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (1985), com doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994) e Pós-doutorado em Gestão Integrada dos 

Recursos Naturais pelo Instituto de Pesquisa da Reserva da Biosfera Mount Arrowsmith da 

Vancouver Island University (como bolsista da CAPES) - 

http://lattes.cnpq.br/9655772685355986; 

✓ José Augusto Ferreira da Silva - Graduação (1998), mestrado (2001) e doutorado (2006) 

em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Presidente Prudente (SP) - 

CV: http://lattes.cnpq.br/2157216556092647; 

✓ Leonardo Bernardo Campaneli da Silva - Graduado em Ciências Biológicas, mestrado em 

Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

http://lattes.cnpq.br/9405634934690613; 

✓ Manildo Marcião de Oliveira - Graduado em Licenciatura em Biologia pela Faculdade da 

Região dos Lagos (1995), mestrado em Biologia (Biociências Nucleares) pela Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (2000) e doutorado em Biologia (Biociências Nucleares) pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009) - http://lattes.cnpq.br/4451609479717686; 

✓ Wagner Rambaldi Telles - Graduado em Matemática pela Universidade Federal 

Fluminense - UFF (2006), mestrado em Modelagem Computacional pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2009), doutorado em Modelagem Computacional pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2014) e pós-doutorado pela Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2015) como bolsista do CNPq - 

http://lattes.cnpq.br/9935262790232584; 

✓ Vicente de Paulo Santos de Oliveira – Graduado em Engenharia de Agrimensura (UFV -

1988), mestrado em Produção Vegetal (UENF - 1996) (onde trabalhou em sua dissertação 

com manejo de irrigação) e doutorado em Engenharia Agrícola (UFV - 2003) (onde trabalhou 

na Área de Concentração em Recursos Hídricos e Ambientais) - 

http://lattes.cnpq.br/5526683440534847; 

   

2. BASE DOCUMENTAL E LEGAL CONSULTADA 

2.1. MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CÂMARA TÉCNICA DE 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO - CT-IG E DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE GESTÃO - CT-IL - Data: 08/10/2019 - Hora: 
10:00h Local: Av. Venezuela, 110, Auditório 6º andar, Saúde, Rio de Janeiro – RJ - 
Aprovada na 58ª CTIG de 15/07/2020 e na 60ª CTIL de 29/07/2020: 

http://lattes.cnpq.br/4015207912202588
http://lattes.cnpq.br/9655772685355986
http://lattes.cnpq.br/2157216556092647
http://lattes.cnpq.br/9405634934690613
http://lattes.cnpq.br/4451609479717686
http://lattes.cnpq.br/9935262790232584
http://lattes.cnpq.br/5526683440534847


o 3° Item: Solicitação da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana referente ao 

abaixo-assinado sobre a PCH Saltinho do Itabapoana. A Sra. Maria Aparecida 

Vargas (ABRAGEL) manifestou-se, desta vez como presidente do CERHI-RJ e como 

representante do Setor Hidrelétrico, e informou que o CERHI-RJ recebeu um e-mail 

da Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana e da Associação de Desenvolvimento 

Rural e Urbano de Calheiros (ADRUC), no 2º distrito de Bom Jesus de Itabapoana, 

contrária a construção da PCH Saltinho e, ainda, um abaixo-assinado no mesmo 

sentido com mais de mil assinaturas. Esse e-mail também foi encaminhado à 

Agência Nacional de Águas. Explicou que o rio de Itabapoana é de domínio da União 

e que não caberia ao CERHI-RJ trazer essa informação, e sim o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos. A Sra. Maria Aparecida Vargas expos que o Sr. Friedrich 

Herms colocou uma questão, pensando como Estado, que como não temos um 

Comitê de rio de domínio da União no rio Itabapoana, e sim o Comitê de rio do 

domínio do Estado, o Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, e o Comitê de 

Itabapoana no Espirito Santo, que seria interessante trazer essa discussão para 

o CERHI-RJ e analisar o que poderia ser feito em termos de contribuição e 

depois encaminhar para a ANA e para o CNRH. A Sra. Maria Aparecida Vargas 

(ABRAGEL) informou que ligou para a secretaria executiva do CNRH e fez uma 

solicitação desse processo da DNRH de Outorga para saber o andamento do 

processo, e que em seguida a Secretaria Executiva do CERHI-RJ formalizou a 

solicitação por e-mail e via e-protocolo (Sistema Eletrônico Protocolo da ANA). 

Informou que gostaria de ouvir a Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana, a empresa 

representada pelo Sr. Oswaldo Ramos nesta reunião, bem como saber do 

posicionamento do Comitê. A sugestão da Diretoria foi de criar uma comissão 

com quatro membros, um de cada setor: Usuário/Hidrelétrico (Maria Aparecida 

Vargas Pimentel – Abragel), Sociedade Civil (João Gomes Siqueira - UENF), 

Poder Público (Superintendência do INEA da região de Itabapoana, ainda a 

combinar) e CBH (Zenilson Coutinho - Baixo Paraíba do Sul de Itabapoana), para 

analisarem todos os documentos e analisarem junto com a Prefeitura de Itabapoana 

para, depois, marcarem uma reunião de Câmara Técnica conjunta para então essa 

Comissão apresentar o que foi analisado. Foi definida a comissão com os quatro 

membros e, também, o prazo para discutirem o assunto, que será até a próxima 

CTIG. 

o Encaminhamentos: A Sra. Maria Aparecida Vargas pediu, com relação ao item da 

PCH Saltinho, que fosse formalizada uma carta do CERHI-RJ para o Diretor de 

Regulação da ANA, Sr. Oscar Cordeiro Netto, ratificando o que já consta no processo 

da ANA, e informa-lo o que foi discutido nesta reunião “conjunta”, inclusive que foi 

criada uma comissão e que este assunto será colocado na pauta última reunião 

ordinária do CERHI-RJ deste ano 2020 para que o plenário possa emitir sua opinião 

antes de emitir a Outorga. 

2.2. ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CERHI-RJ de 13/12/2019 - Aprovada na 91ª R.O. 

CERHI-RJ, em 26/08/2020: 

o “3ºitem: Apresentação do parecer da Comissão PCH Saltinho. O Sr. João Gomes 
(UENF) informou que foi enviado para todos os membros o parecer elaborado pela 
comissão, e fez uma observação, para que, quem se sentisse desconfortável pelo 
que estava sendo apresentado, se manifestasse, pois não era a intenção de impactar 
os membros da área de Recursos Hídricos. Informou que a comissão não estava 
concordando nem aprovando a construção da PCH Saltinho. Observou que a 
intenção do comitê era dar um parecer sobre a DRDH, que foi apresentada e seria 
aprovada na Reunião de Diretoria da ANA (Agência Nacional das Águas) para a 
execução final da PCH Saltinho. Informou que a Diretoria do Comitê viu uma 



oportunidade de intervir positivamente em nome dos Recursos Hídricos de 
Itabapoana. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (CBH-MPS) pediu que esse item não fosse 
votado por falta de quórum e sugeriu que fosse feita uma discussão sobre o assunto. 
A Sra. Maria Aparecida Vargas (ABRAGEL) informou que fez um pedido ao Diretor 
da ANA em função do abaixo-assinado que o CERHI-RJ recebeu. Falou que foi 
acordado com o Sr. Oscar Cordeiro (ANA) um prazo, para que o CERHI-RJ 
analisasse esse assunto e que, no dia seguinte à reunião, seria entregue a 
manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A presidente do CERHI-
RJ observou que, nesta reunião, a Plenário iria encaminhar a manifestação dessa 
comissão de acompanhamento que analisou as informações sobre a PCH Saltinho. 
A Sra. Maria Aparecida Vargas (ABRAGEL) informou que o que foi acordado seria 
encaminhar o parecer e não fazer uma votação. A Sra. Maria Aparecida Vargas 
(ABRAGEL) e a Sra. Renata Bley (SEAS) sugeriram que a Plenária ouvisse a 
apresentação do parecer do Sr. João Gomes. O Sr. João Gomes (UENF) apresentou 
um slide com parecer 80 da Comissão PCH e foi detalhando os pontos principais do 
parecer. A Sra. Renata Bley (SEAS) fez algumas observações sobre o parecer. Falou 
que o parecer foi elaborado pela Diretoria do Comitê e que achava isso um ponto 
delicado, porque o parecer não passou pela plenária do Comitê. E o acordo que 
foi firmado não estava aprovado pela plenária do CBH. E o outro ponto delicado 
em sua visão sobre a elaboração do parecer era que a reunião com a ANA (Agência 
Nacional das Águas) foi feita para que fossem prestados esclarecimentos, e informou 
que de forma nenhuma a ANA (Agência Nacional das Águas) manifestou de acordo 
com o que foi apresentado. Ressaltou que a ANA iria receber o parecer e analisá-lo. 
Encerrou dizendo que esses pontos deixam o processo um pouco falho. A Presidente 
do CERHI-RJ falou que entendia a preocupação da Sra. Renata Bley e informou que 
a Comissão foi criada justamente para dar agilidade ao prazo que foi dado e observou 
que teve cuidado ao montar essa comissão com cada representante de cada 
segmento. Ainda informou que esse abaixo-assinado continha assinaturas repetidas 
e explanou que o mesmo tinha muitos problemas e que não iria citá-los para não 
perder tempo na reunião. Logo após a apresentação do Parecer da PCH Saltinho, a 
Sra. Maria Aparecida (ABRAGEL) perguntou à plenária do CERHI-RJ se poderia 
encaminhar esse Parecer para a ANA. Houve uma votação, que ficou da seguinte 
forma: 13 (treze) votos a favor e 3 (três) abstenções (Moema Versiani - INEA, Vera 
95 Lúcia Teixeira - CBH-MPS e Eloisa Torres– IBG). A Sra. Vera Lúcia Teixeira (CBH 
MPS) justificou que se absteve em função de não ter ouvido a plenária do Comitê do 
Baixo Paraíba do Sul; a Sra. Eloisa Torres (IBG) alegou o mesmo motivo. 

2.3. REGIMENTO INTERNO DO CERHI-RJ (Nova proposta aprovada em 17/03/2016 e, após 

parecer ASJUR/SEA, reajustada na 44ª R.O. CTIL, de 31/05/2016, e posteriormente 

apresentado e aprovado na 72ª R.O. CERHI-RJ, em 14/12/2016): Assinado em 25/9/2018) 

(http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/CERHI_Regimento-Interno.pdf): 

Art. 2º Compete ao CERHI-RJ, nos corpos d’água de domínio estadual:  

I - promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos, com os 

congêneres nacional, regional e dos setores usuários; 

VIII - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes nos 

Comitês de Bacias Hidrográficas cuja área de atuação esteja contida nos limites 

territoriais do Estado do Rio de Janeiro; 

IX - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos com 

repercussão sobre as Bacias Hidrográficas de rios de domínio do Estado do Rio 

de Janeiro;  

X - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas; 

http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/CERHI_Regimento-Interno.pdf


XIX - colaborar, de acordo com suas atribuições, para a efetividade das políticas 

de saneamento básico e segurança de barragens. 

§ 3º No caso dos parágrafos anteriores, o Presidente e o Secretário do Conselho 

poderão solicitar subsídios às Câmaras Técnicas ou propor a criação de Grupos 

de Trabalho, na forma deste regimento. 

§ 5º As matérias dos incisos III, IV, VIII, XIII e XIV serão analisadas pela Câmara 

Técnica para Assuntos Institucionais e Legais (CTIL) e decididas pelo Plenário. 

Art. 24 - Compete às Câmaras Técnicas examinar e relatar ao Plenário os 

assuntos de suas competências, bem como: 

I - emitir parecer sobre consulta que lhes for encaminhada, submetendo-o à 

aprovação do Plenário; 

III - relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos a elas pertinentes; 

Seção VII - Dos Grupos de Trabalho - Art. 28 – Poderão ser criados, por maioria 

simples do Plenário ou pelas Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalhos em 

assuntos relacionados a competência da câmara técnica. 

§ 2º - As reuniões dos Grupos de Trabalho serão públicas, devendo ser 

convocadas por seus respectivos coordenadores com, no mínimo, 7 (sete) dias de 

antecedência. 

Art. 29 – Os resultados obtidos do Grupo de Trabalho serão apresentados ao 

plenário, com a sugestão das medidas a serem adotadas pelo CERHI-RJ. 

Parágrafo Único - Poderão ser solicitados aos Grupos de Trabalho 

esclarecimentos e complementações, em função dos quais poderá sua existência 

ser prorrogada até que o solicitado seja atendido satisfatoriamente. 

Art. 31 - As Propostas de Resoluções e Moções deverão ser 

apresentadas, na forma de minuta, junto à Presidência, 

acompanhadas da devida justificativa de sua importância. 

§ 2º– A Presidência encaminhará a proposta para as Câmaras Técnicas com as 

devidas atribuições.  

§ 3º - As Câmaras Técnicas juntarão suas manifestações à proposta, bem como 

as encaminharão em meio digital para a Secretaria Executiva do CERHI-RJ. 

§ 4º – Ouvidas as Câmaras Técnicas, a Presidência encaminhará a proposta ao 

Plenário para votação. 

Houve a solicitação de atas de reuniões da Diretoria Colegiada do CBHBPSI realizadas 

nos meses de novembro e dezembro de 2019 para verificação sobre inclusão de pauta 

para apreciação do parecer da diretoria sobre PCH Saltinho em Bom Jesus do 

Itabapoana: 

Segundo setor administrativo do CBHBPSI, não ocorreram reuniões oficiais da 

Diretoria Colegiada nos meses novembro e dezembro.  

Foi enviada a ata da primeira reunião da Diretoria em 2020 (Ata da 1ª Reunião 

Extraordinária do Diretório do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

(CBHBPSI) no ano de 2020, realizada no dia 12 de fevereiro de 2020 (quarta-

feira), às 13h, na sala de reuniões do Comitê, localizada na UD4 (Prédio P5, ao 

lado do Bradesco) – UENF): Nesta reunião não foi incluída incluído na pauta 



nenhuma informação sobre os trabalhos do GT PCH Saltinho e nem sobre parecer 

emitido em nome da Diretoria. 

2.4. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO  HIDROGRÁFICA DO 

BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA – 

((http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/atactrh/regimento_interno_terceira_cbhbps.pdf): 

Art. 4° - São objetivos do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana: 

II – promover gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem 

dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos em sua 

área de atuação; 

III – promover a integração nas ações de defesa contra eventos hidrológicos 

críticos, que ofereçam riscos à saúde e à segurança pública, assim como prejuízos 

econômicos e sociais; 

VI – compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento 

regional e proteção do meio ambiente, adequando-o às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais de sua área de atuação; 

VII – estimular a proteção das águas contra ações e obras que possam 

comprometer o uso múltiplo atual e futuro; 

VIII – promover a maximização de benefícios econômicos e sociais resultantes do 

aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

assegurando o uso prioritário para abastecimento das populações; 

IX – promover a integração da gestão de recursos hídricos no âmbito federal, 

estadual e municipal, integrando as iniciativas regionais de estudos, projetos, 

planos e programas às diretrizes e metas estabelecidas para as bacias 

hidrográficas de sua área de atuação estabelecida no Art. 2°, com vistas à 

conservação e a proteção de suas águas; 

X – promover a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para as 

gerações presentes e futuras; 

Art. 6° - Compete ao CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana: 

I – promover o debate de questões relacionadas aos recursos hídricos de sua área 

de atuação; 

II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos, no âmbito de sua área de atuação; 

XVIII – ratificar convênios e contratos relacionados ao PBH Baixo Paraíba do Sul; 

XIX – propor ações conjuntas com organismo competente do Poder Executivo, em 

todos os níveis, visando à aplicação dos critérios de preservação e uso das faixas 

marginais de proteção dos rios, canais e reservatórios da sua área de atuação; 

XXI – promover a integração para os assuntos de interesse comum entre os 

usuários dos recursos hídricos; 

XXII – solicitar apoio técnico, quando necessário, aos órgãos que compõem o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

XXIX – articular a integração da gestão dos Sistemas Estadual e Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e seus respectivos instrumentos; 

http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/atactrh/regimento_interno_terceira_cbhbps.pdf


XXX – acompanhar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos na área 

territorial da Bacia Hidrográfica, formulando sugestões e oferecendo subsídios aos 

órgãos e às entidades participantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

Art. 10 - O Plenário, órgão máximo deliberativo do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 

composto por 30 representantes, titulares e seus respectivos suplentes, das entidades 

públicas e privadas que o integram, conforme disposto nos Arts. 8° e 9°. 

Art. 11 – Compete ao Plenário: 

III – propor o debate e aprovar a divulgação dos programas prioritários de serviços 

e obras de interesse da gestão de águas, tendo por base o PBH Baixo Paraíba do 

Sul; 

Art. 16 – A matéria a ser submetida à apreciação do Plenário poderá ser apresentada por 

qualquer um de seus membros e constituir-se-á de: 

I – Temas relativos às deliberações vinculadas à competência legal do CBH Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana; 

II – Manifestações de qualquer natureza, relacionadas com os recursos hídricos 

da área de atuação do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

§ 1° - A matéria que trata o inciso I deste artigo será encaminhada à Secretaria 

Executiva para inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a ordem 

cronológica de sua apresentação, obedecendo-se o prazo de antecedência de 

vinte dias corridos.  

§ 2º - Poderá ser requerida urgência na apreciação pela Plenária do CBH-BPSI, 

de qualquer matéria não constante da pauta, com até 48 (quarenta e oito) horas 

de antecedência. Este requerimento deverá ser encaminhado por escrito, no início 

da ordem do dia, subscrito por 5 (cinco) ou mais membros e poderá ser acolhido 

por maioria simples da Plenária. 

Art. 18 – Poderá ser requerida urgência na apreciação pelo Plenário, de qualquer matéria 

não constante da pauta. 

1° - O requerimento de urgência deverá ser subscrito por um mínimo de cinco 

membros do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e poderá ser acolhido a 

critério do Plenário, se assim o decidir, por maioria simples do número de 

membros presentes. 

2° - O requerimento de urgência só poderá ser apresentado no início da Ordem 

do Dia, acompanhado da respectiva matéria. 

3° - Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer proposta apresentada conforme 

o disposto no Art. 6º, cujo regime de urgência for aprovado, devendo ser incluída 

obrigatoriamente na pauta da reunião ordinária seguinte, ou em reunião 

extraordinária convocada na forma do inciso II, do Art. 13, deste regimento. 

Seção II - DO DIRETÓRIO  

Art. 21 – O CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana será dirigido administrativamente por 

um diretório, composto por seis de seus membros, eleitos pelo Plenário, com mandato de 

três anos, sendo dois representantes dos usuários dos recursos hídricos, dois 

representantes da sociedade civil organizada e dois representantes do poder público do 

governo municipal ou estadual eleitos pelos seus pares. 



Art. 23 – Compete ao Diretor Presidente: 

III – representar o CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana em todas as instâncias 

governamentais e perante a sociedade civil, assinar atas, ofícios e demais 

documentos a ele referentes; 

IV – Assinar os atos administrativos do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

expressos no Art. 40 deste regimento; 

VI – Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;  

VII – designar relatores para assuntos específicos;  

VIII – decidir casos de urgência ou inadiáveis, em conjunto com a maioria dos 

membros do diretório; 

XII – solicitar dos órgãos e entidades representadas no CBH Baixo Paraíba do Sul 

e Itabapoana, todos os meios, subsídios e informações para o exercício das 

funções do Comitê e expedir pedidos de informações e consultas às autoridades 

municipais, estaduais e federais; 

XVI – assinar contratos, convênios, acordos ou ajustes, desde que aprovados pelo 

Plenário; 

Art. 24 – O Diretor Presidente poderá ser destituído do cargo, caso viole os termos deste 

Regimento, por dois terços dos votos do Plenário, regimentalmente convocado para 

apreciação do caso. 

Art. 34 – As Câmaras Técnicas Consultivas serão instituídas pelo Plenário do CBH Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana, mediante proposta do Diretório, ou de no mínimo um terço da 

Plenária por meio de Resolução que estabelecerá suas competências, modo de 

funcionamento, composição, prazo para instalação e diretrizes gerais para renovação de 

seus membros. 

Art. 35 – Competem às Câmaras Técnicas Consultivas, observadas suas respectivas 

atribuições: 

I – elaborar e encaminhar à Secretaria Executiva propostas de Diretrizes e ações 

conjuntas para solução de problemas pertinentes à área de atuação do CBH Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana; 

II – emitir parecer sobre a consulta que lhe for encaminhada; 

III – examinar os recursos administrativos interpostos, apresentando relatório à 

Secretaria Executiva; 

IV – convidar especialistas para assessorá-los em assuntos de sua competência; 

Art. 39 – Os atos administrativos do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana serão expressos 

sobre a forma de: 

III – Notas, de caráter técnico-científico ou administrativo em matéria sob 

apreciação do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; 

IV – Pareceres, de caráter jurídico ou técnico em matéria sob apreciação do CBH 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; 

V – Despachos, contendo decisões finais ou interlocutórias em processos de 

instrução do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; 



VI – Correspondências oficiais, de caráter institucional, técnico, administrativo e 

social. 

1º - As Resoluções, Atas, Notas, Pareceres e Despachos são prerrogativas do 

Diretório. 

2º - Sem prejuízo de outras exigências fixadas em legislação específica, serão 

necessariamente publicadas, no prazo de até cinco dias úteis, as Resoluções que 

aprovem ou modifiquem este Regimento Interno. 

Seção VIII - DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

Art. 40 – O processo decisório do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana poderá ser 

precedido de audiência pública com os objetivos de: 

I – recolher subsídios e informações; 

II – propiciar aos segmentos da sociedade envolvidos a possibilidade de 

encaminhamento de opiniões e sugestões; 

III – identificar, de forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à 

matéria objeto da audiência pública; 

IV – dar publicidade à ação do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Parágrafo Único – As audiências públicas necessárias, conforme a complexidade 

do assunto, serão convocadas na forma estabelecida pelo Diretório, em caso de 

recurso interposto por pelo menos dois terços dos membros do Plenário, e serão 

presididas pelo Diretor Presidente ou outro membro do Diretório, em caso de 

impedimento. 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47 – Na aplicação deste Regimento Interno, as dúvidas e casos omissos serão dirimidos 

pelo Plenário e anotados em livro próprio para futuras inclusões, se for o caso, no texto 

regimental. 

2.5. Lei 1431/2020 de 24/8/2020 - Ementa: Declara a Cachoeira da Fumaça, Patrimônio 

Histórico, Cultural, Turístico e imaterial do povo Bomjesuense.  

“Art. 1º - Fica declarado Patrimônio Histórico, Cultural, imaterial e Turístico a 

Cachoeira da Fumaça, localizado em Calheiros, 2º distrito de Bom Jesus do 

Itabapoana, RJ.” 

Art. 2º. O poder executivo fica autorizado a conceder incentivo e benefícios fiscais a estimular o 

desenvolvimento econômico e social das áreas contempladas, na forma prevista nesta lei; 

Art. 3º. O poder executivo poderá firmar convênios e instrumentos de cooperação com os órgãos 

Estadual e Federal, da Administração Direta e Indireta, Entidades Privadas e Organizações Não 

Governamentais objetivando estimular a implantação e produção de projetos de 

desenvolvimento econômico, ecoturístico, conservação ambiental e práticas esportivas no local, 

desde que não haja impacto ambiental.” 

2.6. Lei 1435 de 4/9/2020 – Altera a Lei 1431/2020 e dá outras providências 

Art. 1º - Altera o artigo 1º da Lei 1431/2020 que passa a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica declarado Patrimônio Histórico, Cultural, material, imaterial e 

Turístico a Cachoeira da Fumaça, localizado em Calheiros, 2º distrito de Bom 

Jesus do Itabapoana, RJ.” 



2.7. Decreto Nº1675/2020 de 7/8/2020  - Dispõe sobre o tombamento da Cachoeira da 

Fumaça: 

Considerando que a preservação de locais com valor histórico é dever intrínseco do Poder 

Público, nos termos da CF, artigo 216 e seus parágrafos; 

Considerando que a Lei Orgânica Municipal dispõe no seu artigo 234, que o município poderá 

utilizar, inclusive, do instrumento de tombamento para assegurar as funções sociais da cidade 

ou distrito ou da propriedade; 

Considerando que compete ao município o enriquecimento do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Turístico Imaterial, objetivando proteger, por todos os meus meio ao seu alcance, obras, objetos, 

documentos e imóveis de valor histórico, artístico, cutural e paisagístico, nos termos do artigo 

204, da Lei Orgânica; 

Considerando a necessidade de defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico Imaterial 

da comunidade bom-jesuense, representada por seus elevados valores arquitetônicos; 

Considerando o valor histórico bem como características naturais cênicas, com potencial de 

potencial de Ecoturismo e Turismo da Cachoeira da Fumaça, os quais devem ser defendidos;  

DECRETA: 

“Art. 1º. Fica tombada, em caráter definitivo, a Cachoeira da Fumaça.” 

 

2.8. Lei Complementar n° 01, de 06 de novembro de 2006 - Institui o Plano Diretor 

Participativo do Município de Bom Jesus do Itabapoana em cumprimento ao Estatuto da 

Cidade e dá outras providências.  

TÍTULO II – DAS POLÍTICAS SOCIAIS  

Capítulo I – Do Turismo e da Cultura  

Art. 6 º - São diretrizes para a política de Turismo e Cultura no município de Bom Jesus do 

Itabapoana:  

II – Recuperação/pavimentação das vias de acesso às cachoeiras; 

III – Realização de Plano de Estudos visando criação de Unidades de conservação nas áreas 
de interesse ecoturístico; 

V – Incentivo ao turismo rural e ao turismo de eventos; 

Capítulo V – Do Meio Ambiente:  

Art. 15 - São diretrizes para a política de Meio Ambiente:  

I - Despoluição do Rio Itabapoana e seus afluentes; 

 II - Arborização nas áreas de encostas da cidade;  

III – Recuperação das matas ciliares, em especial a vegetação na margem do Rio Itabapoana e 
afluentes;  

IV – Criar projeto de reflorestamento de áreas degradadas, em especial o reflorestamento nas 
áreas de nascentes e córregos;  

V – Política de conservação das cachoeiras da região alta. 

Art. 16 - São ações prioritárias para a política municipal de Meio Ambiente:  



I - Definir e implantar o zoneamento ecológico-econômico em todo o Município;  

II - Exigir Estudos de Impacto Ambiental para o licenciamento de projetos que possam 
acarretar impacto ao meio ambiente, em especial usinas hidrelétricas e de álcool;  

 V - Criar parcerias que permitam implementar o Parque Interestadual Cachoeira da Fumaça 
e Cachoeira do Inferno e a Unidade de Conservação do Município de Bom Jesus do 
Itabapoana, situado ao lado da Hidroelétrica de Rosal; 

VI - Regular, fiscalizar e compatibilizar a captação de água na época das secas e o 
funcionamento das Usinas Hidrelétricas, implantadas e em implantação.  

VIII - Educação ambiental, em especial conscientização quanto à importância da proteção das 
nascentes, córregos, olhos d’água, mananciais e microbacias. 

Art. 41 - A Zona Prioritária para a Proteção Ambiental corresponde: 

I - A faixa determinada pela legislação Federal nas margens do Rio Itabapoana, e seus 
afluentes, onde não serão parcelados os terrenos. 

 II – Áreas de Estudo para instalação de Unidades de conservação;  

III – Cachoeiras; 

IV – Outras áreas de preservação permanente, como topos de morro, nascentes, mananciais, 
olhos d’água, microbacias e fragmentos de florestas.  

 

3. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Estudos de Disponibilidade Hídrica: 

Tudo que consta no processo está correto e de acordo com a boa prática de licenciamento 

ambiental de empreendimentos desta natureza. Segundo este estudo a área do reservatório será 

de 5500 m², o que é muito pequeno (menos e 1,0ha); 

Seguem abaixo algumas considerações no documento como um todo: 

o Não ficou claro na Tabela 6 qual o modelo matemático usado para preencher as 

lacunas que os dados obtidos na ANA e no NOS possuem. 

o Foi utilizada a fórmula matemática Q1= A1/A2.Q2 para prever as vazões do ponto de 

construção da futura PCH Saltinho do Itabapoana sem que, no entanto, houvesse 

uma tentativa de validação dos dados existes com base em medições no local do 

Saltinho do Itabapoana, ainda que as amostragens para validação do modelo 

matemático a ser adotado fossem feitas por um curto período de tempo. 

o Teria sido também importante tentar outros métodos de determinação de vazão, 

como, por exemplo, com base em regressão múltipla a partir dos outros 3 pontos da 

calha do Rio Itabapoana levantados, para ver qual método (seja da fórmula Q1= 

A1/A2.Q2 ou seja da regressão múltipla) melhor se ajusta ao caso concreto e utilizar 

o método que foi melhor ajustado para inferir-se sobre a vazão deste rio em tempos 

pretéritos e chegar-se a curva chave. 

o A grande perda trazida por este empreendimento deve-se-á concretizar no campo da 

restrição de acesso das pessoas a este local o que é mais um aspecto sócio-

ambiental que de impacto à calha do Itabapoana, já que as pessoas que hoje 

desfrutam desta cachoeira (Saltinho) não poderão acessar a este ambiente como 

antes. 



o Importante destacar que, conforme documentos enviados, a outorga de 

disponibilidade hídrica ainda não foi dada, ela foi apenas requerida e está sendo 

analisada pela ANA.  

o Para que o Parecer Técnico do IFFluminense tenha peso junto à ANA e ao IBAMA, 

sugerimos que ele seja protocolado junto ao Ministério Público Federal, pois se for 

encaminhado pelo Procurador Federal à ANA e ao IBAMA estes órgãos não poderão 

ignorá-lo. 

3.2. Estudos de Monitoramento Ecotoxicológico:  

A ecotoxicologia é uma ciência que estuda os impactos de compostos considerados xenobióticos 

(estranho a vida), podem causar nos ecossistemas incluindo o homem (WALKER et al., 2012). Para 

isso, a ecotoxicologia faz uso de diferentes níveis biológicos (comunidades, populações, indivíduo, 

tecido, células e moléculas) para diagnosticar a qualidade do ambiente em questão (ZAGATTO et 

al., 2008). No Brasil, as resoluções CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11 dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos (CONAMA 2005; CONAMA 2011). A 

aplicação de biomarcadores e modelagem matemática também são sugestões promissoras quanto 

ao monitoramento preventivo de impactos a qualidade da água (BARKA et al, 2020; FAHD et al., 

2017) 

Na questão dos reservatórios oriundos de barragens, a qualidade da água deve sofrer impacto 

devido ao tempo de permanência ter sido alterado possibilitando maior acúmulo de poluentes 

provenientes de efluentes industriais e domésticos, lixiviados do solo com matéria orgânica, 

agrotóxicos e metais (DA SILVA et al., 2015). Em estudo realizado no rio Tietê, em um sistema de 

reservatórios cascata criados por barragens, mostrou uma alteração nos parâmetros limnológicos 

e toxicológicos indicando degradação da qualidade da água no médio e baixo Tietê (RODGHER et 

al., 2005). Em outro estudo, realizado na barragem em Coromandel, Minas Gerais, três pontos 

foram amostrados e avaliados usando parâmetros fisico-químicos (DBO, OD e sólido totais 

dissolvidos) e ecotoxicológicos (Testes com Artemia salina e Danio rerio) apresentando em dois 

pontos perda de qualidade de água pela não conformidade dos parâmetros físico-químicos e 

toxicidade nos organismos usados nos testes (DE CAMPOS JÚNIOR et al., 2020). 

3.2.1. Conclusão referente aos Estudos de Monitoramento Ecotoxicológico: 

Diante do apresentado, sugerimos que o empreendedor apresente um plano de monitoramento 

Ecotoxicológico a montante e a jusante da barragem, acompanhados de parâmetros limnológicos 

e químicos que auxiliem na interpretação dos primeiros. Estes dados podem auxiliar o gestor 

ambiental na tomada de decisões sobre os aportes que o manancial possa suportar tendo em vista 

a preservação da qualidade de água do ambiente aquático. 

3.2.2. Bibliografia: 
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3.3. Usos Múltiplos da Água: 

Estabelecida pela Lei 9433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) apresenta como 

um dos seus fundamentos que “a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas” (Art. 1°, Inciso IV), destacando-se ainda como diretrizes “a adequação da 

gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 

culturais das diversas regiões do País”; “a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental”; e “a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo” (Art. 2°, Incisos 

II, III e V, respectivamente), cabendo aos Comitês de Bacia Hidrográfica “arbitrar, em primeira 

instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos” (Art. 37, Inciso II). 

Nos itens 5.1.2 e 5.1.3 do RELATÓRIO DE ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA PCH 

SALTINHO DO ITABAPOANA elaborado por Wenergy Participações, os usos consuntivos 

considerados quando da realização de estudos de aproveitamentos hidrelétricos na região foram o 

abastecimento urbano (cidades, vilas e povoados), abastecimento rural, consumo agroindustrial 

(pequena escala), dessedentação animal (rebanhos), pesca profissional e esportiva. Já os usos 

não consuntivos considerados foram a manutenção de biodiversidade fluvial, geração hidrelétrica, 

assimilação de esgotos ou diluição de efluentes e mineração (extração de areia), com destaque ao 

fato do rio Itabapoana não possuir Plano de Bacia até o momento da elaboração do estudo.  

Destacamos que, por estar associada ao baixo curso da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, para 

efeitos de gestão participativa e descentralizadas das águas, as questões relativas à porção 

fluminense do rio Itabapoana ainda não estão contempladas a nível de diagnóstico (contemplando 

cadastro de grandes, médios e pequenos usuários atualizado), cenários futuros, e consequente 

modelagem de disponibilidade hídrica, uma vez que um Caderno de Ação específico ainda 

encontra-se em fase de planejamento para elaboração. 

Como no caso da Bacia do Paraíba do Sul, os diversos Cadernos de Ação compõem em seu 

conjunto um documento que cumpriria a função de Plano de Bacia (que é o primeiro instrumento 

de gestão das águas citado no Art. 5° da PNRH) e como o rio Itabapoana como um todo dispõe 

apenas “de um programa iniciado em 1997 denominado Manajé que visou subsidiar, por meio de 

pesquisas, propostas e ações concretas, o desenvolvimento sustentável da região da Bacia em 

questão”, não há um documento base oficial para caracterizar os usos múltiplos da água à jusante 

da pretendida PCH. O relatório em avaliação encontra-se incompleto ao citar que “O principal uso 

da água no rio Itabapoana a jusante do local da PCH Saltinho do Itabapoana é a captação de água 

para abastecimento da população das sedes municipais de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom 



Jesus do Norte (ES) e a geração de energia”, desconsiderando portanto que o barramento previsto 

no projeto impactará outros usos omitidos para a área à jusante,  mas presentes segundo o relato 

dos atores municipais locais, a saber: pesca artesanal, captação para propriedades rurais e usos 

recreativos diversos, com destaque ao enorme potencial turístico representado pela “Cachoeira da 

Fumaça”, principal atrativo da região, que motivou em 2009 a criação de uma APA Municipal (Lei 

Municipal 885 de 26/08/2009). 

A APA Municipal da Cachoeira da Fumaça, Unidade de Conservação de Uso Sustentável (de 

acordo com Lei do SNUC/2000) expressa a expectativa da sociedade local em conservar os bens 

e funções ecossistêmicos da região, de forma a gerar trabalho e renda para as comunidades locais 

por meio do turismo sustentável, que seria inviabilizado pelo barramento e pelo trecho de vazão 

reduzida. Lembrando que a própria PNRH estabelece que a gestão de recursos hídricos seja 

integrada à gestão ambiental, adequada às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais regionais e articulada com a do uso do solo (de competência 

municipal), a outorga de direito de uso da água para implantação da PCH Soltinho inviabilizaria 

usos à jusante não caracterizados no estudo da Wenergy Participações apresentado à ANA. Se 

concedida, acirraria conflitos pelo uso dos recursos hídricos do único trecho fluminense do rio 

Itabapoana que continua livre de barramento e cercearia o direito de acesso à água de atores 

locais, o que contraria um dos objetivos da outorga apresentados na PNRH, a saber: “O regime de 

outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo 

e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água” (Art. 11). 

Tendo em vista que a bacia em questão não possui dados de vazão e diagnósticos de uso 

atualizados por um Plano de Bacias (ou documento com função análoga), impossibilitando ao CBH-

BPSI avaliar com clareza quais seriam as vazões de referência, a vazão reduzida outorgável e o 

balanço hídrico no trecho, de modo a garantir os usos múltiplos e mediar conflitos de uso nas áreas 

diretamente afetadas e de influência do empreendimento, recomenda-se ao CBH-BPSI que, 

valendo-se dos princípios da prevenção e da precaução que norteiam a política ambiental brasileira, 

posicione-se contrariamente à outorga em questão, até que a porção fluminense da bacia do rio 

possua um balanço hídrico atualizado, baseado em medições de vazão e coleta de dados 

primários. Entende-se também que se houver manifestação contrária do órgão municipal 

responsável pela gestão da APA da Cachoeira da Fumaça, a outorga contaria as vocações de 

desenvolvimento que a sociedade local aponta para a região, e que tal tipo de manifestação reforça 

ainda mais a inviabilidade de aproveitamento hídrico por parte do empreendimento em análise. 

 

3.4. Participação Social: 

 
Segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. O inciso I do § 1º informa que “Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público” deve “I – preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”. 

 
Já a LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos define nos seus 
fundamentos que “a água é um bem de domínio público” (inciso I do Art. 1º), que “a gestão dos 
recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas” (inciso IV do Art. 1º) e que 
“a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades” (inciso VI do Art. 1º). Já o Art. 30 desta lei no seu inciso 
IV define que “Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes 
Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência” devem “promover a 
integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”. 



 
     Além disso, dentre as diretrizes da Lei nº 10257/01, que instituiu o Estatuto da Cidade, 
objetivando o pleno desenvolvimento das funções socioambientais da cidade, consta no art. 2º, 
incisos I, II, XII e XIII: a garantia do direito a cidades sustentáveis com equidade intergeracional; a 
gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; bem como audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente 
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. 
 

A concepção para a gestão da água prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos exige 
uma mudança de mentalidade, comportamentos e atitudes. Trata-se de democratizar a gestão dos 
recursos hídricos, de compartilhar o poder de decidir, e isto requer do poder público determinação 
para compartilhar responsabilidades com os usuários e com a sociedade civil. Portanto, a gestão 
deve ser descentralizada e participativa, tendo como base a bacia hidrográfica e incluindo os 
múltiplos usos da água. 
 
3.4.1 Dos Fatos: 

A partir de informações contidas no Processo 02501.005543-2018-35 junto a ANA – Agência 
Nacional de Águas - REQUERIMENTO DE OUTORGA - FLUXO MANUAL - APROVEITAMENTO 
HIDROELÉTRICO - BARRAGEM - NO. CNARH: 53.0.0287176/04 - AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL - RJ - BOM JESUS DO ITABAPOANA - RIO ITABAPOANA - 
DENOMINAÇÃO PONTO: BARRAGEM PRINCIPAL; E considerando que informações fornecidas 
pelo CBH-BPSI a partir do seu setor administrativo, CERHI-RJ a partir da sua Secretaria Executiva, 
a partir do regimento interno destas instituições, além de informações fornecidas pela Secretaria 
de Agricultura Meio Ambiente de Bom Jesus do Itabapoana  foram identificados os seguintes fatos: 
 

1. O Processo 02501.005543-2018-35 foi iniciado junto a ANA – Agência Nacional de Águas 

em 06/12/2018 com Requerimento de Outorga - Documento nº 00000.072273/2018-93; 

2. O processo foi aberto pela Wenergy Participações S.A., responsável pelo empreendimento 

em 11/12/2018, posteriormente o investimento foi transferido para Monex Geração S.A.; 

3. A partir de uma consulta formal a partir do Ofício nº 12/2019/SER-ANA da Superintendência 

de Regulação da Agência Nacional de Água ao Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura e Recursos Hídricos de Bom Jesus do Itabapoana em 11/01/2019 foi respondido 

pela secretaria municipal pelo Oficio n° 018/2019 de 25 de fevereiro de 2019 informando que 

a Cachoeira da Fumaça se encontra em Área de Proteção Ambiental (APA) a partir da Lei 

Municipal Nº 885, de 26 de agosto de 2009, cujo objetivo é proteger o ecossistema, o patri-

mônio paisagístico e natural da área delimitada, de qualquer atividade humana que seja 

prejudicial a sua integridade;  

4. Por outro lado, consulta formal a partir do Ofício nº 13/2019/SER-ANA da Superintendência 

de Regulação da Agência Nacional de Água ao Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, 

Turismo e Antidrogas de São José do Calçado em 14/01/2019 foi respondido em 13/2/2019 

pela secretaria municipal pelo Ofício Nº 023 – SEMETCA que “não há qualquer tipo de uso 

turístico da área e tampouco das corredeiras existentes. Sendo assim, consideramos que 

não há nenhum óbice a esse aspecto que impeça a construção da usina PCH Saltinho do 

Itabapoana, a ser instalada no Rio Itabapoana”; 

5. Parecer em 05 de abril de 2019 da Procuradoria-Geral Federal Procuradoria Federal Espe-

cializada Junto à Agência Nacional de Águas Coordenação de Estudos e Pareceres - Cota 

nº 00038/2019/COEPA/PFEANA/PGF/AGU questionando o fato se a ANEEL “Não está 

claro, contudo, se a ANEEL em sua decisão avaliou o fato do Município no qual se localiza 



o potencial de energia hidráulica ser contrário à construção da PCH, tendo em vista  consi-

derar a região como de alto potencial turístico local e estar localizada dentro da Área de 

Proteção Ambiental da Cachoeira da Fumaça, criada pela Lei Municipal nº 885/2009”; 

6. O empreendedor, Wenergy Participações S.A. propôs um Plano de Visitação a Cachoeira 

da Fumaça e celebrou um “Termo de Compromisso para Implantação do Programa de Pro-

moção à Visitação da Cachoeira da Fumaça Celebrado entre Wenergy Participações S.A. e 

o Município de Bom Jesus do Itabapoana (Estado do Rio de Janeiro), visando dinamizar a 

economia local através de oferta de serviços durante a temporada de visitação” em 

12/6/2019; 

7. A ANA emite Parecer Técnico Análise de Outorga Nº 66/2019/COREG/SER onde se con-

cluiu “pelo estabelecimento de uma regra de operação em que o empreendimento pare de 

derivar as águas do rio Itabapoana, com consequente paralisação da geração de energia, 

aos sábados, domingos e feriados, das 10:00 às 17:00h, quando a vazão da cachoeira será 

igual a vazão afluente”; 

8. Manifestação em 30/7/2019 da Associação de Calheiros – ADRUC com abaixo-assinado 

contra construção da PCH Saltinho com 1068 assinaturas. O abaixo-assinado informa que 

a bacia do Rio Itabapoana “não mais suporta a construção de nenhuma PCH” e que a co-

munidade se manifesta “...contrários à construção da PCH Saltinho do Itabapoana na Área 

de Proteção Ambiental da Cachoeira da Fumaça...”; 

9. Ofício CERHI-RJ/SEAS nº 228  de 11 de outubro de 2019 para Diretoria da Agência Nacional 

de Água – ANA relatando o abaixo-assinado da Associação de Desenvolvimento Rural e 

Urbano de Calheiros contrário ao empreendimento e que foi formado um criado um Grupo 

de Trabalho no âmbito do CERHI composta de representantes dos 4 segmentos do Conse-

lho, a saber – Poder Público, Usuário Hidroeletricidade, Sociedade Covil e CBH, sendo todos 

eles membros do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, região hidrográfica onde se loca-

liza o pedido de instalação da PCH Saltinho do Itabapoana; 

10. Carta sem número do CBH-BPSI de 13/11/2019 para Presidência do CERHI e a Agência 

Nacional de Água – ANA do Diretor Presidente do CBH BPSI, em nome da Diretoria, que 

encaminha “Parecer deste comitê no que se refere à análise e manifestação sobre o pro-

cesso em epígrafe, no que se refere à minuta de DRDH da PCH Saltinho do Itabapoana, 

inserida no âmbito da área de atuação de nosso CBH”. O parecer do CBH BPSI, entre outras 

considerações, cita que “A ADRUC se manifesta contrária à construção da PCH Saltinho do 

Itabapoana e cita como argumentos a PCH estar localizada na Área de Proteção Ambiental 

da Cachoeira da Fumaça criada pela Lei Municipal 885/2009”, e afirma que “para o Comitê 

já seria o suficiente para entender como atendida a demanda”, sugerindo, “conforme apre-

sentado e justificado” pela Wenergy Participações S.A.  a “Paralisação da geração da PCH 

aos domingos das 10:00 às 16:00h, para garantir a visibilidade turística da Cachoeira da 

Fumaça, com vazões no TVR iguais às afluentes”; 

11. OFÍCIO CERHI-RJ/SEAS nº 242 Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019 de Maria Apare-

cida para Ilmo. Sr. Oscar Cordeiro Netto - Diretor Agência Nacional de Água – ANA: No ofício 

a Presidente no CERHI-RJ, representante do setor hidrelétrico e parte integrante do GT PCH 

Saltinho criada pelo CERHI-RJ, relata a 89ª reunião ordinária do CERHI-RJ, que aconteceu 

nos dias 12 e 13/12/2019. Segundo o ofício, na reunião houve uma discussão ampla com o 

Presidente do CBH BPSI e na oportunidade foi apresentado o parecer da diretoria, além de 

responder a questionamentos que surgiram. O Presidente do CBH BPSI foi questionado pela 

subsecretária da SEAS e Secretária Executiva do CERHI quanto ao parecer do CBH BPSI 

ter sido aprovado ou não em plenária ou somente pela diretoria (mesmo questionamento 

inicialmente feito pelo Superintendente de Regulação da ANA na reunião da Comissão por 

vídeo conferência). O Presidente respondeu que para cumprir o tempo acordado no âmbito 

do CERHI-RJ não tiveram tempo de passar em plenária, mas que a diretoria representa 

e garante a participação dos quatro segmentos do CBH. A decisão do CERHI, a partir 



do parecer feito pelo CBHBPSI, propõe com regra operativa a paralisação da geração da 

PCH aos domingos das 10:00 às 16:00, para garantir a visibilidade turística da Cachoeira da 

Fumaça, com vazões no TVR iguais às afluentes, o que contraria o parecer técnico da ANA. 

A conclusão do ofício destacando que se foi questionado o parecer não ter passado em 

plenária do CBH, o mesmo passou, foi discutido, analisado e votado pela aprovação em 

plenária do CERHI, órgão máximo do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos do Estado 

do Rio de Janeiro, com o quórum de votação superior ao estabelecido em seu Regimento 

Interno, minimizando o fato do parecer não ter sido submetido a aprovação da Diretoria e/ou 

da Plenária do CBHBPSI;  

12. Resposta (parecer) da Agência Estadual de Recursos hídricos do ES em 17/2/2020 sobre 

consulta relativa a declaração de reserva e disponibilidade hídrica da PCH Saltinho de Ita-

bapoana no rio Itabapoana, onde “afirma que a presença dos empreendimentos hidrelétricos 

no rio Itabapoana é responsável por desencadear conflitos socioeconômicos e ambientais 

na região. Além desses impactos, a conformação sequencial das hidrelétricas nesse rio é 

responsável por impactar diretamente o regime hidrológico e consequentemente a manuten-

ção do ecossistema aquático desse corpo hídrico”; 

13. PARECER TÉCNICO Nº 17/2020/COREG/SER da ANA alterou Regra operativa “Não há 

óbice técnico para alteração da proposta de regra de operação sugerida no Parecer Técnico 

nº 66/2019/COREG/SRE, para alterar a paralisação da geração para todos os domingos das 

10:00 às 16:00 hs.”, que considerou o parecer do CBH BPSI aprovado no CERHI; 

14. Publicação no DOU do Ato Nº 1.475, de 8 de julho de 2020 - ANA que “resolveu emitir a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos à: Monex Geração de Energia S.A, rio Itaba-

poana, Municípios de Bom Jesus do Norte/ES e Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Aproveita-

mento Hidroelétrico PCH Bom Jesus.” 

 
3.5. Parecer: 

A partir dos fatos relatados no 3.4.1. e da base legal supracitada neste documento, seguem 

considerações sobre a participação social: 

➢ A manifestação em 30/7/2019 da Associação de Calheiros – ADRUC com abaixo-assinado 

contra construção da PCH Saltinho com 1068 assinaturas é legítima e deveria ser 

considerada no processo de outorga de direito de uso de recursos hídricos em favor da 

Monex Geração de Energia S.A., rio Itabapoana; 

➢ Foi criado um Grupo de Trabalho no âmbito do CERHI composta de representantes dos 4 

segmentos do Conselho, a saber – Poder Público, Usuário Hidroeletricidade, Sociedade 

Covil e CBH, sendo todos eles membros do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. A partir 

deste GT foi elaborado um parecer em nome do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do 

Itabapoana – CBH-BPSI, sem aprovação formal do Diretório Colegiado e /ou da Plenária do 

Comitê, ferindo frontalmente o Regimento Interno do CBH-BPSI (Art.11 – III); 

➢  O parecer da ANA propôs uma regra de operação em que o empreendimento pare de 

derivar as águas do rio Itabapoana, com consequente paralisação da geração de energia, 

aos sábados, domingos e feriados, das 10:00 às 17:00, quando a vazão da cachoeira seria 

igual a vazão afluente. Entretanto o parecer do CBHBPSI propõe uma regra mais restritiva 

ao uso da comunidade, limitando a paralização da geração de energia somente aos 

domingos das 10:00 às 16:00, decisão em favor do empreendedor - Monex Geração de 

Energia S.A., mais uma vez ferindo o Regimento Interno do CBH-BPSI (Art. 4º - II, III, VI, VII, 

VIII, IX e X); 

➢ O Parecer do CBHBPSI, aprovado na 89ª reunião ordinária do CERHI-RJ, que foi 

encaminhado à ANA, sendo contrário o Parecer Técnico nº 66/2019/COREG/SER - ANA, foi 

decisivo para alterar a decisão da regra operativa da paralisação da geração de energia para 



todos os domingos das 10:00 às 16:00, atendendo frontalmente os interesses do 

empreendedor - Monex Geração de Energia S.A. 

➢ É necessário, com base nos princípios da prevenção e do desenvolvimento sustentável, 

tanto incorporar o componente ambiental para conservação dos recursos hídricos, quanto 

considerar o direito à natureza e de acesso ao patrimônio natural, potencializando e não 

minimizando sua beleza cênica e o direito ao lazer, tendo em vista inclusive a importância 

do Sistema de Espaços Livres Públicos, especialmente os de caráter ambiental, para con-

servação e valorização do meio ambiente. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

O processo claramente possui uma série de erros de encaminhamento e de competência, ferindo 

frontalmente princípios previstos na Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (Lei 

9.433/97) e nos regimentos do CERHI e do CBH-BPSI, assim, recomendamos em caráter de 

urgência que o Diretório Colegiado do CBH-BPSI formalize internamente ao CERHI, a ANA 

manifestação para impugnar processo de direito de uso de recursos hídricos à: Monex Geração de 

Energia S.A. 

Recomendamos a apresentação do presente documento à Diretoria Colegiada e à Plenária do CBH 

BPSI, de forma a subsidiar a aprovação da manifestação final do CBH ao CERHI e a ANA quanto 

à inviabilidade ambiental da outorga requerida, tendo em vista estar clara a posição do município 

acerca da questão 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

✓ Seguem imagens da Cachoeira da Fumaça em Calheiros, 2º Distrito de Bom Jesus do 

Itabapoana – RJ: 

 
a – Vista lateral da Cachoeira da Fumaça 

 
b – Vista superior da Cachoeira da Fumaça 

 
c – Vista panorâmica das corredeiras da 

Cachoeira da Fumaça 

 
d – Vista panorâmica das corredeiras da 

Cachoeira da Fumaça 

 
e – Vista lateral das corredeiras da Cachoeira 

da Fumaça 

 
f – Vista do ambiente preservado (APP) da 

Cachoeira da Fumaça 

 


