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Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

 

 SINOPSE DE REUNIÃO  

Assunto 02: 

O Segundo assunto foi a criação de um Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São 

João , tendo em vista que o atual não é considerado um Plano de Bacia e tem suas informações 

muita defasadas pois se tratar de um documento feito pelo consórcio em meados de 2006 onde 

o CBHLSJ ainda estava em formação. Foi sugerido que fosse investido R$ 700.000,00 da 

Rubrica prevista da Resolução CBH-Lagos São João n.º 71/2018 que conta com um montante de 

R$ 2.414.631,78 para o monitoramento de corpos Hídricos. Todos os componentes da Câmara 

Técnica concordaram com a sugestão. 
 

 

Assunto 03: A Sra. Silvana Peres fez uma apresentação que reunia a consolidação de dados da 

água do reservatório de Juturnaíba e seus contribuintes. Os estudos conta com dados coletos 

pelo Consórcio , UFF, Projeto Aqua e dados semestrais das concessionarias. O estudo ainda não 

havia sido concluído e será enviado a todos os integrantes da câmara técnica para análise de 

todos e iniciar conversas sobre o tema de modo que todos tenham o conhecimento da água 

naquele local. 
 

“Câmara Técnica de Monitoramento do CBHLSJ” 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 11 de 06 de fevereiro 2019 

Data: 08/02/2019     hora: 9h Local: Horto Escola Artesanal. – São Pedro da Aldeia/RJ 

Pauta:  

1. Apresentação sobre resultados do monitoramento (Dra. Maria Helena Campos 

Baeta Neves); 

2. Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e inclusão de ponto na praia 

do Siqueira; 

3. Monitoramento das bacias hidrográficas do CBHLSJ; 

4. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São 

João. 

Resumo: 

 

A reunião desta câmara técnica foi realizada para apresentação dos resultados sobre o monitoramento da 

Lagoa de Araruama, sobre o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento na praia do Siqueira, a 

criação de um Plano de Recursos Hídricos para o CBHLSJ e um levantamento do monitoramento de 

toda a Bacia Hidrográfica do CBHLSJ. 

Assunto  01: 

A primeira apresentação foi feita pelo  Dra. Maria Helena Campos Baeta Neves que detalhou todos os 

resultados obtidos com o monitoramento da lagoa, suas estáticas , e situações atuais, todas demonstradas 

em gráficos e em levantamentos mensais da situação dos setores da lagoa. Após a apresentação foi 

sugerido um aperfeiçoamento do monitoramento em outra parte da lagoa e a inclusão de ponto na praia 

do Siqueira, que foi aceita por todos os membros da Câmara Técnica. 
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Conclusões:  

O projeto de criação Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João foi aprovado 

por todos os membros bem como a implementação de um ponto de monitoramento na praia do Siqueira.   

 

Representação fotográfica: 

  
Relator: Renan Ventura Correia – Estagiário CILSJ 

 

 

São Pedro da Aldeia, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

ARNALDO VILLA NOVA 

Coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento 

 


