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RESOLUÇÃO CBHLSJ N° 64, DE 23 DE AGOSTO DE 2017. 

 
 
 
 

Discrimina nova metodologia para o 
monitoramento e avaliação biogeoquímica do 
ambiente lagunar de Araruama. 
 

                                                                  
 
 
O Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São 

João e Una, reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual n° 36.733 de 08 de dezembro de 
2004 - Atos do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Federal n° 
9.433, de 08 de janeiro de 1997 e na Lei Estadual n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, estabelece 
a Resolução nº 64 de 2017, aprovada em reunião plenária no dia 23 de agosto de 2017, no uso 
de suas atribuições; 

 
Considerando que o Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João tem como objetivo 

promover o princípio da gestão descentralizada e participativa; 
  
Considerando a importância da participação social como um direito fundamental;  
 
Considerando o disposto no artigo 19, do capitulo III, do regimento interno deste Comitê; 
 
Considerando o Programa de Monitoramento atualmente aplicado à Laguna Araruama, que 

segue o estabelecido na Licença de Operação de tratamento de esgoto, embora marco inicial, 
necessita de alteração para maior eficiência; 

 
Considerando o estudo técnico contratado para avaliar o resultado do monitoramento 

implantado desde 2003 e, como resultado propôs nova metodologia para esse trabalho; 
 
Considerando a apresentação de proposta com vistas ao aumento de eficiência e 

finalidade a proporcionar maior avaliação e entendimento dos processos biogeoquímicos que 
ocorrem no ambiente lagunar; 

 
Considerando que a Câmara Técnica de Monitoramento do Comitê de Bacia Lagos São 

João avaliou a proposta e por unanimidade aprovou com a implantação imediata; 
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RESOLVE: 
 
 
Art. 1º.  Fica adotada a Metodologia de Monitoramento da Lagoa Araruama, conforme programa 
apresentado e aprovado por unanimidade na Câmara Técnica de Monitoramento do Comitê de 
Bacia Hidrográfica Lagos São João, em 18/07/2017, de acordo com o Anexo desta resolução. 
Art. 2º. O INEA deve atender ao determinado pelo CBHLSJ, nesta resolução, com vistas à 
alteração das condicionantes relacionadas ao monitoramento das Licenças de Operação do 
sistema de esgotamento sanitário. 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da aprovação pelo Plenário do Comitê Lagos São 
João e sua publicação em Diário Oficial ou nos sítios virtuais do Comitê Lagos São João ou nos 
respectivos sítios virtuais dos subcomitês ou resumo em jornais de circulação nas respectivas 
sub-regiões. 
 

 
São Pedro da Aldeia, 23 de agosto de 2017 

 
 
 
 
 

Leandro Coutinho Mattos 
Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas 

Lagos São João – CBHLSJ 
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ANEXO 

 
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA LAGUNA ARARUAMA 2017 

  
As amostras devem ser coletadas na superfície (quando em estação com menos de 100 cm de 

profundidade ou nos rios) e, se possível, em superfície e no fundo quando em estação com mais de 100 cm 
de profundidade. Será analisado nas estações H (na Lagoa) e R (em afluentes) os seguintes parâmetros:  
 

1) Salinidade e temperatura: H e R 
2) Ph: H e R 
3) Eh: H e R 
4) Oxigênio dissolvido: H e R 
5) Turbidez (NTU): H e R 
6) Disco de Secchii: H 
7) Material particulado em suspensão (MES): H e R 
8)  DBO5: H e R 
9) Formas de nitrogênio dissolvido, nitrato, nitrito e amônio: H e R. 
10) Fosfato: H e R. 
11) Nitrogênio e fósforo total (nos filtros): H e R. 
12) Clorofila a e feopigmentos: H e R 
13) Carbono orgânico particulado: H e R.  
14) Identificação de espécies fitoplanctônicas tóxicas (utilizando arrasto em rede de plâncton de 

10 μm de abertura): H. 
15) Índices de diversidade: número de espécies (S); número total de indivíduos (N); riqueza de 

Margalef (d); equitabilidade (J’); diversidade de Shannon (H’); dominância das espécies (λ’) 
16)  Colimetria: Em praias – realizado pelo INEA. 
17) Metereologia - a instalar estação meteorológica em Praia Seca, para medir parâmetros 

pluviosidade, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade relativa e evaporação. 
Será instalado ainda radiômetro na estação meteorológica. Todos estes equipamentos devem 
dispor de datalogger com capacidade de estocagem de no mínimo um mês de dados. 

18) Hidrologia medir a vazão dos quatro rios, na altura das estações de coleta de água.  
 
Na hipótese de mortandade de peixes:  

1) Medições dos parâmetros hidroquímicos acima nas estações que abrangem a área da 
mortandade. Pode ser amostrada também uma estação controle (em área onde não haja 
mortandade) 

2) Nas mesmas estações será feita a coleta em rede de plâncton e análise do fitoplâncton, 
incluindo os índices ecológicos. 

3) Devem ser feitas coletas de peixes mortos, a serem analisados quanto à presença de algas nas 
guelras (com microscopia). Os tecidos músculo e fígado deverão ser analisados por HPLC e 
GC para toxinas de microalgas, particularmente oriundas de Cianobactérias e 



 Comitê das Bacias Hidrográficas  
das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una 

 
 
 

www.lagossaojoao.org.br  
 

Primnesiofíceas. Além disso, deverão ser preparados extratos do músculo e fígado para 
bioensaios. 

 
Monitoramento diário:   

1) Manter monitoramento diário, com amostragens pela manhã e à tarde às margens da laguna, 
verificando os parâmetros salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido e turbidez. 

2) As estações amostrais deverão ser modificadas, buscando piers ou outras estruturas costeiras, 
onde a amostragem possa ser feita a alguma distância da margem, sem que o operador entre 
na água. Onde não houver disponibilidade, este tipo de estrutura poderá ser construído um 
pequeno pier com esse objetivo específico de coleta. As estações também deverão estar 
distanciadas de drenagens, esgotos ou qualquer tipo de entrada de água doce na laguna. 

 
 
 
 

 
LEANDRO COUTINHO MATTOS 

Diretor Presidente 
Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema 

  
 


