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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 

“SUBCOMITÊ DO RIO SÃO JOÃO” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 93/2019 de 23 de setembro de 2019 

Data: 09/10/2019     hora: 10h 
Local: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CÉLIO SARZEDAS; 

Avenida Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo Alegre - Barra de São João 

Presentes: Ezequiel Moraes dos Santos (P.M.S.J); Gisele Santos de Souza (Ass. Raízes);  Gabriela 
Negreiros Coutinho (CAJ); Keila Ferreira (Prolagos); Jorge Carmo de Mello e Irene Alves de Mello (ALA); 
Liana Sant’ana (Ass Raízes); Wellinson Peixoto (Ass. Raízes); Eliane Moraes (PMSJ); Tatiana Figueira 
(ICMBio);  Roberta Leocádio Dias (ICMBIO); Sulamita Rangel de Oliveira (Observação); Paulo da Silva 
Penna (SMA de Rio Bonito); Laís Costa (Inea); Fabio Fabiano (ALA); Vanessa Quintal (SAP-Casimiro de 
Abreu); Mauro Paes;  Renan Ventura (CILSJ) e Luís Fernando Faulstich  (CBHLSJ/CILSJ). 
 

Pauta: 

1. Aprovação da Minuta de Sinopse de reunião do dia 26/06/2019; 

2. Palestra: Programa Pacto pelas águas, por Laís Costa (Inea); 

3. Assuntos gerais. 

 

Resumo: A reunião iniciou-se com o Sr. Ezequiel agradecendo a presença de todos do Subcomitê São 
João e a cessão do espaço pela prefeitura de Casimiro de Abreu. Em seguia, o Diretor leu o ofício de 
convocação obtendo aprovação da pauta, salientou que nos assuntos gerais iria abordar novamente o 
tema sobre a criação da Câmara Técnica de Restauração Florestal. Passando para o item de pauta 1- 
Leitura e aprovação da ata de reunião do dia 26 de junho de 2019, Ezequiel perguntou se todos os 
membros tinham recebido, por e-mail, a minuta por antecedência e se havia alguma contribuição a ser 
feita, como não houve contribuição a Sinopse foi aprovada. Passando para o item 2  Palestra: 
Programa Pacto pelas águas, por Laís Costa (Inea);  o diretor convidou a Senhora Laís (servidora do 
Inea do setor de Geoprocessamento) para fazer a apresentação intitulada:  POLÍTICA DE PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PACTO PELAS 
ÁGUAS. A Srª Laís iniciou sua apresentação falando sobre o Programa Pacto pelas Águas do Governo do 
Estado, que desenvolve ações visando à recuperação dos mananciais fluminenses e destacou a 
CARTILHA PROGRAMA PACTO PELAS ÁGUAS; GEOPORTAL DO PROGRAMA PACTO PELAS ÁGUAS e o 
ATLAS DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Laís explicou 
que o programa tem coordenação do INEA e objetiva apoiar iniciativas para a proteção e recuperação 
do meio ambiente e dos recursos hídricos de mananciais de abastecimento público. Destacou ainda 
que o Programa fundamenta-se nos seguintes pilares: Estudos e subsídios para o planejamento e 
ordenamento territorial; Proteção e recuperação de mananciais; Pagamento por Serviço Ambientais 
(PSA); Adequação ambiental de imóveis rurais e Destinação de obrigação de restauração em áreas de 
mananciais. Em seguida, falou um pouco sobre o papel do Atlas para o ordenamento territorial 
fluminense; voltado ao planejamento estratégico da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 
Segundo Laís, o Atlas preconiza estabelecer bases conceituais, metodológica e legal; delimitar as áreas 
de mananciais, levantamento dos mananciais estratégicos para abastecimento no ERJ, buscando áreas 
de interesse para proteção e recuperação de mananciais, denominadas (AIPMS).  Busca também 
critérios para seleção e priorização das AIPMS delimitando áreas prioritárias para intervenção e 
restauração. O programa busca também subsidiar a concepção de programas e projetos caracterizando 
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as áreas de mananciais e os recortes temáticos de sistemas de abastecimento. Em seguida destacou 
outo importante programa, em especial para os municípios produtores de água da RH-VI, o PSA 
(Pagamento por Serviços Ambientais); contextualizou o histórico no Estado mostrou que saltou de 1 
projeto em 2014 para 9 projetos em 2018, totalizando 78,9 milhões de reais investidos. Atualmente no 
ERJ possuem 6.764 ha conservados por este programa; 1.233 ha restaurados e 301 proprietários 
beneficiados. A apresentadora destacou ainda o Geoportal do programa Pacto Pelas Águas que pode 
ser acessado em: www.inea.rj.gov.br/mananciais; o portal busca aproximar o usuário às informações e 
traz em seu conteúdo um acervo digital com várias Publicações, Normas, Resoluções Técnicas e Mapas 
digitalizados. O Portal apresenta diversas temáticas que contribuem tecnicamente com informações de 
Recursos Hídricos; Projetos e Parceiros; Bases Cartográficas; Download; Biodiversidade, Áreas 
Protegidas; Monitoramento e Uso do Solo, enfatizou Laís. Por fim, foram apresentados alguns mapas 
sobre as áreas de AIPMS na RH-VI que podem ser acessados pelo Portal, sendo eles: INDICADOR DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL NAS AIPMs; INDICADOR DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO E PERDA DE SOLOS; 
INDICADOR DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL e HIERARQUIZAÇÃO FINAL DAS 
AIPMs PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL VISANDO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS. Laís 
finalizou sua apresentação agradecendo o convite ao Diretor Ezequiel por poder falar de temais muito 
importantes para a região e em especial para os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São João por 
deterem bastantes áreas a serem restauradas. Passando para o último item de pauta Assuntos gerais, 
o Diretor Ezequiel salientou - após a apresentação realizada pelo Inea -  a importância de criar a 
Câmara técnica de restauração florestal no âmbito do CBHLSJ; relembrou que a proposta partiu em 
reuniões anteriores do Subcomitê que a ideia inicial era reativar os trabalhos da CT de Microbacias  
porém foi descoberto que a referida CT não tinha sido homologada por resolução e deste modo, 
deveria então ser criada a CT de Restauração Florestal e destacou ainda que havia  verba aprovada 
para reflorestamento e que os membros deveriam “colocar a mão na massa” para executar o 
reflorestamento no âmbito do CBHLSJ, sendo amplamente aceito pelos membros presentes. Não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Diretor agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião.  


