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 SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião Ordinária do Subcomitê do Rio Una” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 161/2020 de 05 de agosto de 2020 

Data: 20/08/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Renato Gullo (CAJ); Gilton Souza (STTR-CF); Amanda Bulhões (PROLAGOS); Luiz Carlos 

Teixeira (P.M.C.F);  
 

Convidados: Arnaldo Villa Nova (Viva Lagoa); Leandro Coutinho (Colônia Z-29/Iguaba Grande); Sandra 

Barbara (IPEDS); Elisabete (INEA/SUPLAJ); Valéria (SEMA/AC); Marianna Cavalcante (CILSJ); Luís 

Fernando Faulstish (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ);  

Pauta:  

1 – Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião Anterior (11/11/2019); 

2 – Dragagem para revitalização do Rio Una; 

3 – Estudo sobre Transposição dos efluentes tratados para a bacia do rio Una; 

4 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
O Sr. Gilton Souza, Diretor do Subcomitê Rio Una, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos, e solicitou que fosse feito a leitura dos itens de pauta e da minuta de sinopse de reunião do 

dia 11/11/2019. Em seguida, questionou aos membros se havia alguma ressalva a ser feita na 

minuta de sinopse. Não havendo manifestações contrárias, a minuta foi aprovada pelos membros 

presentes. Prosseguiu-se para o item 2 - Dragagem para revitalização do Rio Una, o Sr. Luís 

Fernando, do CILSJ, informou que foi retomado o trabalho para a solicitação de verba do 

CBHLSJ ao INEA para ser utilizada no projeto que visava à mitigação nos pontos assoreados e 

retirada de vegetação marginal excedente no Rio Una. Afirmou que estaria concluindo a síntese de 

Termo de Referência para solicitação da verba, utilizando como base os sete pontos mais críticos 

do Rio Una, identificados pelo Sr. Gilton Souza. Acrescentou que foi deliberado na resolução do 

CBHLSJ N° 102/2019, no item “limpeza do leito do Rio Una”, o valor de R$ 62.000,00 (sessenta 

e dois mil reais) para a execução da ação. O Sr. Leandro Coutinho, Presidente do CBHLSJ, 

questionou sobre o processo de licenciamento da dragagem. O Sr. Luís Fernando explanou que, 

no momento, estavam em processo de solicitação do recurso, porém, como se tratava de uma 

intervenção em corpo hídrico, poderia ser exigida uma licença, o que acarretaria no atraso da 

execução do projeto, devido aos transmites administrativos. Sugeriu um projeto de baixo impacto, 

utilizando uma retroescavadeira de braço estendido, e que talvez, não precisaria de licença. A Sra. 

Marianna Cavalcante corroborou com a fala do Sr. Luís Fernando, e acrescentou que deveria ser 

averiguada a possibilidade de acesso da retroescavadeira pela marginal, pois, em margens 

preservadas, não seria possível o acesso. A Sra. Sandra Barbara solicitou que enviasse aos 

membros o mapa com a demarcação dos pontos que seriam trabalhados. Sendo assim, o Sr. Luís 

Fernando informou que seria disponibilizado. O Sr. Leandro Coutinho sugeriu que fosse solicitado 

o apoio da Secretária do Meio Ambiente do Estado, relembrando o projeto “Limpa rio”, na qual 

foi cedido uma retroescavadeira para desassoreamento dos rios do município de Iguaba Grande. 

Dessa forma, o CBHLSJ poderia reduzir os gastos com o projeto para o Rio Una. A Sra. Marianna 
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Cavalcante destacou o projeto de dragagem dos rios do município de Silva Jardim, já aprovado 

pelo Comitê, com a rubrica de “Ações emergências”, em que, depois de recebido o projeto básico 

da prefeitura, com o envio dos pontos da dragagem, entrariam em contato com o setor do “Limpa 

rio”, do INEA, verificando a viabilidade de parceria com os mesmos ou a contratação direta do 

equipamento por uma empresa. Concluiu que poderiam proceder da mesma maneira para a Bacia 

do Rio Una. Não havendo mais colocações por parte dos presentes, passou-se para o item 3 - 

Estudo sobre Transposição dos efluentes tratados para a bacia do rio Una, a Sra. Marianna 

Cavalcante fez a leitura dos slides com as conclusões do “Estudo de disposição final dos efluentes 

tratados das ETE’s São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Jardim Esperança, Estado do Rio de 

Janeiro”, apresentado pela PROLAGOS, salientando que eram resultados da empresa e não um 

posicionamento do CILSJ. O Sr. Arnaldo Villa Nova, da Associação Viva Lagoa, ressaltou que o 

primeiro estudo apresentado pela PROLAGOS, “Modelagem da qualidade das águas da bacia do 

Rio Una após reversão dos efluentes tratados de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo 

Frio”, mostrou conclusões diferentes do segundo estudo. Relembrou do projeto de transposição do 

Governo do Estado, que colocou tubos de esgoto, que transportaria os efluentes da margem direita 

do Canal Itajuru, para a margem esquerda, direcionando-os para a ETE Jardim Esperança, e que 

havia uma proposta de remodelagem da ETE Jardim Esperança, convertendo-a para uma ETE 

terciária, com previsão de execução em 2014. Entretanto, até hoje não havia sido feita. Por fim, 

pediu que fosse considerada a possibilidade de reuso dos efluentes tratados para a agricultura. O 

Sr. Leandro Coutinho externou que os estudos geraram dúvidas e preocupações por parte dos 

membros do Comitê, e deveriam ser mais bem discutidas e esclarecidas dentro do Grupo de 

Trabalho Transposição. A Sra. Sandra Barbara destacou que o leito do Rio Una, na sua maior 

parte, era retificado, o que facilitava os transbordamentos, independente de esgoto e transposição, 

e devido a isso, as margens dos rios eram áreas preservadas, e não poderiam ser ocupadas. Por 

fim, afirmou que a barragem localizada no Rio Una não era licenciada. O Sr. Luís Fernando, em 

complementação com a fala da Sra. Sandra Barbara, ressaltou que os transbordamentos no Rio 

Una ocorriam a milhares de anos de forma natural, e uma intervenção drástica nesse sentido 

poderia ser um desserviço ambiental. Como sugestão do Sr. Gilton Souza, ficou decidido que os 

(as) Srs.(as) Gilton Souza, Luís Fernando, Leandro Coutinho e Sandra Barbara iriam visitar os 

pontos que seriam trabalhados na Bacia do Rio Una, a fim de analisar a viabilidade dos locais, e 

também, analisar a ETE Jardim Esperança. Não havendo mais manifestações por parte dos 

membros, sobre o assunto, abordou-se o item 4 – Assuntos Gerais, a Sra. Sandra Barbara 

questionou sobre a formalização, via ofício, da resposta da SECMA de Cabo Frio, referente às 

informações das obras realizadas nas proximidades do Canal Maribondo, abordado na reunião 

deste Subcomitê, realizado no dia 30/09/2019 e reiterado na reunião do dia 11/11/2019. O Sr. Luís 

Fernando informou que faria o levantamento da informação e, em breve, daria um retorno. Não 

havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Gilton Souza agradeceu a participação de todos e 

encerrou a reunião. 
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São Pedro da Aldeia, 26 de agosto de 2020. 
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Relatora: Samara Miranda, revisado por Luís Fernando Faulstich CILSJ/CBHLSJ  

GILTON SOUZA DE LUNA 

Diretor do Subcomitê do Rio Una do 

CBHLSJ 
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