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Nova embarcação vai dar
suporte na fiscalização 
da Lagoa de Araruama



27 DE MAIO

DIA DA 
MATA ATLÂNTICA
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Comitê vai adquirir 
embarcação para dar
suporte à fiscalização 
na Lagoa de Araruama 

A aquisição de uma em-
barcação para fiscalização 
da Lagoa de Araruama foi 
aprovada durante a reunião 
plenária do Comitê Lagos 

São João no dia 15 de maio. 
A embarcação dará suporte 
às equipes que fiscalizam 
a lagoa e será adquirida 
com recursos do Fundo 

Estadual de Recursos Hí-
dricos (FUNDRHI).

Também foi aprovada 
a realização de um proje-
to de monitoramento da 

qualidade do pescado da 
Lagoa de Araruama. O 
encontro foi realizado por 
videoconferência.

Outra resolução aprovada 

27 DE MAIO

DIA DA 
MATA ATLÂNTICA

Comitê também aprovou a realização de um projeto de monitoramento da qualidade do pescado da lagoa
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deu andamento ao projeto 
de estudo hidrológico para 
o município de Silva Jar-
dim, visando a diminuição 
das enchentes. O estudo 
deverá identificar as áre-
as críticas e servir de base 
para ações de prevenção e 
mitigações das inundações 

por parte da Prefeitura Mu-
nicipal de Silva Jardim.

Em fevereiro, o Comitê 
Lagos São João realizou 
uma reunião aberta sobre 
o problema das enchentes 
em Silva Jardim. Produto-
res rurais e moradores de 
Silva Jardim participaram 

da audiência e relataram os 
problemas enfrentados. 

Estiveram no encontro 
a secretária executiva do 
Consórcio Intermunicipal 
Lagos São João, Adriana 
Saad, a procuradora de Jus-
tiça Denise Tarin, do MPRJ, 
o prefeito de Silva Jardim, 

Jaime Figueiredo, os vere-
adores Vivaldo Magalhães 
e Liés Abide, a vice-presi-
dente do GT Alerta do Co-
mitê, Dalva Mansur, além 
de secretários do governo 
municipal, representantes 
do Inea, ICMBio, CREA e 
ONGs locais.

Reuniões através de videoconferência são realizadas pelo comitê durante o período de pandemia do Covid-19
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R e g i ã o  H i d r o g r á f i c a  V I  -  E s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o –  
O Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João foi criado em 2004 e sua área de atuação 
abrange inteiramente os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 
Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim, e parcialmente os muni-
cípios de Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Maricá, Rio Bonito e Rio das Ostras. 
A área, que compreende as bacias do Rio São João, do Rio Una, da Lagoa de Araruama 
e da Lagoa de Saquarema, é chamada de Região Hidrográfica Lagos São João, com 
3.640 Km² de extensão, equivalente a 8% do território do Estado do Rio de Janeiro.   
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CT Pesca vai reformular projeto
de sinalização náutica na 
Lagoa de Araruama e Canal Itajuru

A Câmara Técnica de 
Pesca do Comitê Lagos 
São João decidiu reformu-
lar o projeto de balizamen-
to e sinalização de trechos 
da Lagoa de Araruama, em 
São Pedro da Aldeia e Cabo 
Frio, e do Canal Itajuru, em 
Cabo Frio, com o objetivo 
de reduzir custos e aprovar 

a realização do serviço. 
A CT Pesca entende que 

o projeto pode ser reduzido, 
em virtude da dificuldade 
de captar investimentos na 
atual crise financeira, para 
finalmente sair do papel.

Um escopo das reduções 
de custo será elaborado 
para a próxima reunião da 

Câmara Técnica, em data 
a ser marcada em junho. A 
nova proposta ainda deve 
tramitar e ser aprovada na 
plenária do Comitê, para 
ser enviada aos órgãos de 
análise.

Também foi deliberado 
na reunião online do dia 20 
de maio que o Comitê dará 

suporte às organizações 
pesqueiras da região, na 
elaboração de um projeto 
de ajuda financeira por par-
te da Prolagos. Se aprova-
do pela empresa, o recurso 
será destinado a Colônias 
e Associações de Pescado-
res do entorno da Lagoa de 
Araruama. 

Em reunião online, a Câmara Técnica de Pesca deliberou como o Comitê auxiliará pescadores na crise
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Subcomitê Lagoa de Saquarema 
vai abrir debate sobre Canal 
Salgado, Barrinha e Barra Franca

O subcomitê Lagoa de 
Saquarema deu andamento 
no dia 19 de maio, em reu-
nião online, aos projetos de 
saneamento, educação am-
biental e monitoramento 
programados para a cidade.

Foi definido ainda que o 
Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) será convida-
do para uma reunião com 
objetivo de tratar do projeto 
de dragagem do Canal Sal-
gado. O Ministério Públi-
co também será convidado 

para uma reunião sobre os 
projetos da Barrinha e da 
Barra Franca.

As datas para as reuniões 
por videoconferência serão 
marcadas com os órgãos 
convidados. No dia 13 de 
março, foi realizada uma 
reunião extraordinária do 
Subcomitê da Lagoa de Sa-
quarema, em conjunto com 
a Câmara Técnica de Sane-
amento e Dragagem.

No encontro foi aprova-
da a destinação de verba do 

Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos (FUNDRHI) 
para a implantação de rede 
de esgoto em Charquea-
do, no distrito de Sampaio 
Corrêa, com construção de 
biodigestor para tratamento 
do esgoto no próprio bairro.

A aprovação foi bastante 
comemorada pela comuni-
dade local, pois se trata do 
primeiro projeto de capta-
ção de esgoto na localidade.

Além de membros do Co-
mitê e do Consórcio Lagos 

São João, estiveram presen-
tes a secretária municipal 
de Obras, Priscilla Barro-
so Poubel, o secretário de 
Urbanismo, Danilo Goretti 
Villa Verde, e o diretor da 
concessionária Águas de 
Juturnaíba, Carlos Gontijo.

O encontro foi no Tea-
tro Municipal Mário Lago. 
Após a aprovação, será 
feito um estudo em Char-
queado para dimensionar a 
obra e realizar a captação 
do recurso. 

Reunião aprovou a destinação de verba do FUNDRHI para a implantação de rede de esgoto em Charqueado
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O rio Una é um dos prin-
cipais ecossistemas da Re-
gião Hidrográfica Lagos 
São João. Seu curso d’água, 
cujo uso predominante é a 
irrigação da agricultura 
familiar local, foi bastan-
te modificado nos últimos 
anos por obras de retifica-
ção e pelo desmatamento, 
o que causou impacto so-
bre a quantidade de água 
disponível.

Desde 2005, são realiza-
dos estudos para avaliar a 
possibilidade de direcionar 
efluentes tratados, atual-
mente destinados à Lagoa 
de Araruama, para a bacia 
do Rio Una, aumentando 
sua vazão e possibilitando o 
reuso da água, devidamente 
tratada, nos padrões de qua-
lidade estabelecidos para a 
finalidade de irrigação.

Com nascente no Morro 
de Igarapiapunha, no limite 
entre Iguaba Grande e Ara-
ruama, e foz na Praia de 
Unamar, em Tamoios, Dis-
trito de Cabo Frio (foto), 
o rio Una tem, no total, 23 
Km de extensão.

RIO UNA É
PATRIMÔNIO
NATURAL
DA REGIÃO 
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https://www.facebook.com/CBHLSJ.Oficial/

Foto: Lagoa
de Araruama

    @comitelagossaojoao


