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expediente

No dia 22 de março de 2021, o CEIVAP completa 25 anos. Ins-
tituído em 1996, pelo Decreto Federal nº 1.842, o Comitê é um 
dos pioneiros no sistema de gestão hídrica, atuando para viabilizar 
programas de gerenciamento, recuperação e proteção dos recursos 
hídricos na área da bacia. As atividades englobam elaboração de 
estudos, planos e projetos, intervenções para preservação e con-
servação de mananciais, além de ações de comunicação, educação 
ambiental e mobilização.

Entre os principais marcos, destaca-se a atuação do CEIVAP como 
o primeiro Comitê do Brasil a implementar a metodologia da cobrança 
pelo uso da água, em 2002, e  como peça fundamental na criação da 
primeira Agência de Bacia instituída no país, a AGEVAP, sua secretaria 
executiva até os dias de hoje. São 25 anos de muito trabalho, sempre 
guiado pela ética e executado por pessoas comprometidas com o 
propósito do Comitê.

mural

25 ANOS DE
GESTÃO E HISTÓRIA
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Inauguração da primeira sede do Comitê

Acompanhe nossos canais de 
comunicação que materiais 
comemorativos serão divulgados.
CEIVAP: o movimento das águas
nos inspira a realizar.
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programas e projetos

MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA SÃO 
CONTEMPLADOS PELO PROTRATAR III

OBRAS QUE SERÃO FINANCIADAS PELO PROTRATAR III

Olaria, São Sebastião da Vargem Alegre, Mar de Espanha e Maripá de Minas já
receberam 70% do recurso para início das obras

Os projetos para execução das 
obras de sistema de esgotamento sa-
nitário nos municípios de Olaria, São 
Sebastião da Vargem Alegre, Mar de 
Espanha e Maripá de Minas foram se-
lecionados na terceira edição do Pro-
grama de Tratamento de Águas Re-
siduárias (PROTRATAR) do CEIVAP. O 
resultado final do edital do Programa 
foi divulgado em novembro de 2020, 
e o repasse de 70% do valor total de 
cada projeto foi feito em dezembro, 
por intermédio da secretaria executiva 
do Comitê, a AGEVAP. 

Criado em 2017, o PROTRATAR é 
uma iniciativa que prevê o aporte de 
recursos ou financiamento para a im-
plantação/implementação/ampliação 
de sistemas públicos de esgotamen-
to sanitário nos municípios da área da 
bacia do rio Paraíba do Sul. Na terceira 
edição, o CEIVAP está destinando cerca 
de R$ 30 milhões para seis projetos nos 
municípios inseridos na Zona da Mata, 
no estado de Minas Gerais. Todos os 
recursos disponibilizados pelo Comitê 
são provenientes da cobrança pelo uso 
da água na bacia do Paraíba.

O esgoto de 82% da população da 
bacia é coletado, mas apenas 40% 
recebe algum tipo de tratamento, 
de acordo com dados do Sistema 
Nacional de Saneamento Básico 
(SNIS). Ao todo, 53 municípios da 
bacia do rio Paraíba do Sul já pos-
suem Estações de Tratamento de 
Esgoto, representando s 28% dos 
municípios da área de drenagem.

Por que o CEIVAP
investe em saneamento?

MUNICÍPIO UF OBRA
REPASSE

DO CEIVAP
CONTRAPARTIDA

VALOR DO
INVESTIMENTO 

Olaria MG
Sistema de esgotamento

sanitário de Olaria
R$ 3.404.838,95 R$ 1.000.000,00 R$ 4.404.838,95

São Sebastião de 
Vargem Alegre 

MG
Sistema de esgotamento
sanitário de São Sebastião

de Vargem Alegre 
R$ 7.787.548,15 R$ 1.197.318,71 R$ 8.984.866,86

Mar de Espanha MG
Sistema de esgotamento

sanitário de Mar de Espanha
R$ 7.773.928,32 R$ 1.000.000,00 R$ 8.773.928,32

Maripá de Minas MG
Sistema de esgotamento
sanitário na Comunidade

Rural da Grota 
R$ 739.488,96 R$ 110.498,35 R$ 849.987,31

Maripá de Minas MG
Sistema de esgotamento

sanitário no bairro Darcy José
da Costa (Pedra Branca)

R$ 1.016.480,56 R$ 165.473,58 R$ 1.181.954,14

Maripá de Minas MG
Sistema de esgotamento

sanitário da área central de
Maripá de Minas 

R$ 8.399.962,19 R$ 1.145.449,39 R$ 9.545.411,58

Total R$ 29.122.247,13 R$ 4.618.740,03 R$ 33.740.987,16
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O CEIVAP encerrou o ano de 2020 
com a sua 1ª Reunião Ordinária, 
realizada por videoconferência 
em 27 de novembro, transmitida 
ao vivo pelo canal no Youtube. 

Com realização anteriormente prevista para 
março, o encontro teve que ser adiado, con-
siderando o cenário de pandemia e as reco-
mendações de prevenção à Covid-19. Entre 
os assuntos tratados, estavam a aprovação 
do planejamento para execução de proje-
tos na bacia durante o ano de 2021, que já 
conta com R$ 64,8 milhões comprometido 
em ações, e a eleição e posse da presidência 
do CEIVAP, assumida pela representante da 
Secretaria de Estado do Ambiente e Susten-

tabilidade (SEAS) do Rio de Janeiro, Ana Asti.
Na ocasião, o CEIVAP aprovou a cele-

bração do novo Contrato de Gestão com a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento 
(ANA), o aporte de recursos para apoio a 
projetos de educação e pesquisa na bacia 
no âmbito de editais do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e a proposta do Programa de 
gerenciamento e controle de perdas em 
Sistemas de Distribuição de Água e detec-
ção automática de vazamentos na rede de 
distribuição através do uso de inteligência 
artificial como nova linha de investimento 
de seu plano de aplicação. 

A pauta contou ainda com a aprovação 

da criação do Grupo de Trabalho para Acom-
panhamento da Elaboração do Plano de Ge-
renciamento de Risco da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (GTPGR), a renovação 
do prazo de duração do Grupo de Trabalho 
Resíduos Sólidos, a revisão do Grupo de Tra-
balho Regularização de Vazões nas Bacias 
dos Rios Pomba e Muriaé, e a ampliação do 
Grupo de Trabalho para Acompanhamento 
da Revisão do Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
e Bacias Afluentes.

Para finalizar o encontro, houve a apresen-
tação das atividades do Comitês durante a 
gestão em 2019 e dos recursos desembol-
sados em ações e projetos no ano de 2020.

em destaque

ENCERRAMENTO DE CICLO
E EXPECTATIVAS PARA GESTÃO
Comitê fecha 2020 com balanço dos projetos, atualização de grupos de 
trabalho, eleição e posse da nova presidente e aprovação do PAP 2021

Cerca de 60 pessoas participaram da videoconferência, entre membros e convidados

https://www.youtube.com/watch?v=WaKqdrjoBBk
https://www.youtube.com/watch?v=ifPpLkBQmxI
https://www.youtube.com/watch?v=ifPpLkBQmxI
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ESTRUTURA DO NOVO PAP 2021
FINALIDADE NOME DA FINALIDADE NOME DO PROGRAMA

1
GESTÃO DE
RECURSOS
HÍDRICOS

Planos de Recursos Hídricos (PRH)
Enquadramento dos corpos d'água 

em classes segundo usos
preponderantes

Outorgas dos direitos de uso
de recursos hídricos 

Sistema de informações
sobre recursos hídricos 
Cobrança pelo uso dos

recursos hídricos
Fiscalização dos usos
de recursos hídricos 

Monitoramento Hidrometeorológico
Segurança hídrica
e eventos críticos

Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão

de recursos hídricos
Gestão dos recursos hídricos

subterrâneos 
Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

2 AGENDA SETORIAL

Recuperação da qualidade da água
Gestão da demanda 

Proteção e conservação
dos recursos hídricos

3 APOIO AO COMITÊ 
Suporte ao funcionamento do 
comitê de bacia hidrográfica

4
MANUTENÇÃO DO 

COMITÊ E ED

Manutenção do comitê
de bacia hidrográfica

Manutenção e custeio administrativo 
da entidade delegatária

GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS
Realização de ações com vistas à 
implementação dos instrumentos 
de gestão e ao fortalecimento 
institucional do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH).

AGENDA SETORIAL 
Programas de execução finalística 
e que têm elevada dependência de 
articulação com um ou vários setores 
de usuários.

APOIO AO COMITÊ DE 
BACIA HIDROGRÁFICA 
Prover ao comitê de bacia 
hidrográfica condições necessárias 
ao desenvolvimento de sua agenda 
de trabalho e cumprimento de suas 
atribuições legais.

MANUTENÇÃO DO COMITÊ 
DE BACIA HIDROGRÁFICA 
E DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 
Manutenção do custeio administrativo 
do comitê de bacia hidrográfica e da 
entidade delegatária, com os recursos 
da cobrança.

“Eu me sinto honrada em dar continuidade a esse trabalho 
que vem sendo tão bem desempenhando. Vou colocar toda 
a minha energia e experiência para viabilizar as demandas. 
Estou aqui para servir, agregar, apoiar e me coloco à 
disposição de todos. As águas são o que nos une. 
Podem contar comigo!”

Ana Asti
Presidente do CEIVAP

Ac
er

vo
 p

es
so

al



6  ANO 22  |  EDIÇÃO 46  |  NOV/DEZ/JAN 2020/21

gestão integrada

PANORAMA PAP 2017-2020: 
AVANÇOS NA GESTÃO DA

BACIA DO PARAÍBA DO SUL
Quer saber mais sobre os desembolsos 
do PAP CEIVAP 2017-2020?
ACESSE AQUI.

http://ceivap.org.br/conteudo/ceivap_panorama-pap.pdf
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Desde 1996 atuando na viabiliza-
ção de programas de gerenciamento, 
recuperação e proteção dos recursos 
hídricos na área da bacia do Paraíba 
do Sul, o CEIVAP vem cumprindo seu 
papel em prol da preservação e con-
servação dos mananciais da bacia. De 
2004 até os dias de hoje, o Comitê to-
talizou investimentos de quase de R$ 
177 milhões, provenientes da cobrança 
pelo uso da água.

Entre os anos de 2017 e 2020, o CEI-
VAP desembolsou R$ 85.800.571,49. 
Entre as ações promovidas no período, 
destacam-se a elaboração de Planos de 
Saneamento Básico e Planos de Resí-
duos Sólidos para os municípios da ba-
cia, o investimento em obras de esgo-
tamento sanitário com o PROTRATAR, 
a recuperação de nascentes, a criação 
do Sistema de Informações Geográficas 
e Geoambientais da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul (SIGA-CEIVAP), a 
retirada de macrófitas, o financiamento 
de pesquisas e de diagnósticos acerca 
de diversos temas relevantes e estra-
tégicos para a gestão. 

D e s d e  2 0 1 2 ,  o  C o m i t ê  c o n t a 
com o Plano de Aplicação Plurianu-
al (PAP). Instituído pela deliberação 
nº 199/2012, o PAP funciona como 
instrumento de planejamento e orien-
tação dos desembolsos a serem exe-
cutados com recursos da cobrança, 
propiciando investimento em ações 
para otimizar a aplicação dos recursos 
e o aperfeiçoamento da gestão para 
melhoria da qualidade e disponibilida-
de da água na bacia.

O acompanhamento de todos os 
projetos na bacia pode ser feito pelo 
SIGA, no site do Comitê, ou pelo aplica-
tivo do CEIVAP, disponível nas versões 
IOS e Android.

Investimentos CEIVAP
de 2004 até 2020:
R$ 177 MILHÕES
Desembolsos CEIVAP entre
os anos de 2017 e 2020:
R$ 85.800.571,49

• Elaboração de Planos de Saneamento Básico
   e Planos de Resíduos Sólidos
• Obras de esgotamento sanitário com o PROTRATAR
• Pagamento por Serviços Ambientais com foco em  
   recursos hídricos 
• Criação do SIGA-CEIVAP
• Retirada de macrófitas
• Financiamento de pesquisas e de diagnósticos
• Programa de Educação Ambiental
• Implantação da ISO 9.001 na AGEVAP

Acesse o SIGA
CLIQUE AQUI.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.saltambiental.ceivap&hl=en
https://itunes.apple.com/br/app/ceivap/id1246861018?mt=8
http://www.sigaceivap.org.br/siga-ceivap/projetos
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descubra a bacia

Cidade histórica, tranquila e hospitaleira. Localizada na 
região Centro Sul Fluminense, Vassouras é considerada o 
berço da diversidade cultural e tem se consolidado como 
importante destino turístico no estado do Rio de Janeiro. 
Possui um rico legado histórico-cultural, dos tempos áu-
reos do café no Vale do Paraíba, impresso pelo conjunto 
urbanístico e paisagístico existente até os dias de hoje e 
tombado pelo IPHAN. Já foi conhecida como Princesinha 
do Café, herança de um tempo no qual a cidade era intitu-
lada como a maior produtora de café do mundo. Vassou-
ras abriga 35 mil habitantes.

CONHEÇA VASSOURAS
Vista aérea da cidade de Vassouras

Hotel Fazenda Galo Vermelho, Hotel Mara 
Palace, Hotel Santa Amália, Pousada Vale das 
Palmeiras, Pousada Morada Verde, Pousada e 
Apart Vila Hibisco, Vassouras Eco Resort.

Onde se 
hospedar:

Fazendas Histórias, Museu Casa da 
Hera, Memorial do Trem, Centro Cultural 
Cazuza, Mirante Imperial, Museu do Café, 
Alambique União Carvalheira, Parque 
Estadual Serra da Concórdia.

O que 
visitar:
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CEIVAP VAI APOIAR PROJETOS E PESQUISAS DO CNPQ
Em reunião plenária, realizada em novembro de 2020, o 

Comitê aprovou o aporte de recursos para apoio a projetos 
de educação e pesquisa na Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
âmbito de editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). De acordo com a deliberação 
nº 292/2020, documento que aprova a iniciativa, o CEIVAP irá 
destinar cerca de R$ 100.000,00, valor que poderá ser utiliza-
do como contrapartida a bolsas de estudo ou financiamento 
de projetos de pesquisa, em conformidade com a Resolução 
Normativa nº 08/2018 do CNPq.
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