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Barra Arenosa da Lagoa de Imboassica é Aberta  

Com objetivo de contribuir para a renovação das espécies marítimas, balneabilidade e diminuição do nível da água, foi aberta no
dia 17 de novembro , a barra arenosa da lagoa de Imboassica. A liberação foi dada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica de Macaé
(CBH), formado pelas secretarias de Ambiente de Macaé e Rio das Ostras, Instituto Estadual de Ambiente (Inea), Núcleo em
Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé (Nupem/UFRJ) e sociedade civil.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 

De acordo com o Prefeito Dr. Aluízio, a ideia é que a abertura da barra seja
feita de forma regular e sustentável. "Com a ação será possível realizar um
trabalho intenso no monitoramento, verificação das ligações clandestinas
de esgoto, limpeza e reforço da educação ambiental da Lagoa de
Imboassica", destacou.
Segundo o Secretário de Ambiente, Gerson Martins, a abertura da barra
arenosa em lagoas costeiras contribuem para a preservação da fauna
aquática e diversidade. "Conforme levantamento feito pelo Nupem, a
abertura da barra evitará riscos eminentes de contaminação por
cianobactérias e problemas para saúde pública dos municípios de Macaé e
Rio das Ostras", disse. A ação contou ainda com o apoio das secretarias de
Limpezas Públicas e Defesa Civil.

Texto adaptado de:   www.macae.rj.gov.br Foto de :  João Barreto

Ações Ocorridas

http://www.macae.rj.gov.br/
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21  de Novembro de 2016 – Reunião Ordinária de Plenária do CBH Macaé  

Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 21 de Novembro de 2016 (segunda-feira), às 09:00h em primeira convocação e 10:00h
em segunda convocação, na REBIO UNIÃO, localizada na Rodovia BR 101, Km 185, Rocha Leão, Rio das Ostras/RJ. Para deliberarem
sobre os seguintes assuntos:

1.1 - Ata da reunião Plenária do dia 29/08/2016; 1.2 - Definição do Calendário Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral; 1.3 -
Continuidade do Projeto Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na Área de Proteção Ambiental do Sana; 1.4 -
Resolução que Dispõe sobre a participação do CBH Macaé no processo de avaliação da instalação de novos empreendimentos,
ampliação ou alteração de empreendimentos já existentes que possam interferir na Gestão de Recursos Hídricos da RH VIII; 1.5 -
Resolução que Altera a redação da Resolução 61/2016, aprovando a celebração de convênio entre o CILSJ e a AGEVAP, com a
interveniência do CBH Macaé e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; 1.6 - Resolução que Altera a
Resolução CBH Nº. 49, de 19 de novembro de 2013, que aprova a regulamentação do Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais da Região Hidrográfica VIII do estado do Rio de Janeiro;1.7 – Oficina de enquadramento;1.8 - Inclusão das concessionárias
de água e esgoto estarem sendo reguladas pela AGENERSA;1.9 – Resolução que altera o PPA destinando recursos para a realização do
enquadramento das águas superficiais;1.10 - Manifestação de concordância com o Regulamento do Programa PROCOMITÊS; e 1.11 –
Informe gerais.

Dentro da pauta deliberada para discussão, foram definidas as datas do calendário eleitoral Biênio 2017-2019 e os integrantes da
comissão eleitoral. O Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. Affonso Henrique, falou sobre a importância de manter o Projeto em
andamento devido ao verão ,e também, ao desejo da população de Sana em mantê-lo ativo.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 
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Foi discutido também, a possibilidade financeira de dar continuação ao projeto e o envolvimento da comunidade de Macaé em
relação a qualidade das Bacias Hidrográficas. Foi feita a proposta de realização de uma oficina de enquadramento para melhores
esclarecimentos sobre o assunto, com previsão para janeiro de 2017. O estudo da lagoa de Imboassica também foi objeto de
discussão, os participantes ressaltaram ser de importância dar continuidade aos estudos, mesmo já tendo um extenso banco de
dados relacionados a lagoa, ainda existem questões ambientais a serem analisadas. O Quadro de soma de peso de parâmetros para
pagamento por serviços ambientais, da região hidrográfica VIII do estado do RJ, foi exposto para aprovação. Os membros presentes
aprovaram a adesão do CBH Macaé ao Procomitês (Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas). A
Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), Sra. Adriana Saad, apresentou o resultado da avaliação do
CBH Macaé em relação a gestão da delegatária CILSJ, onde obteve-se um resultado positivo. A nota da avaliação anterior foi de 7,4 ,
sendo a nota final da nova avaliação de 8,2.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 
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• Cobrança na RH VIII
• SISTEMÁTICA OPERACIONAL DA COBRANÇA
• Metodologia de cobrança vigente no ERJ
• Exercício simulação da cobrança 

21  de Novembro de 2016 – Oficina Cobrança pelo Uso da Água 

Após a Reunião Ordinária de Plenária do CBH Macaé, ocorreu a Oficina de Cobrança pelo Uso da Água, ministrada pela Sra. Moema
Acselrad (SECOB-INEA), que esclareceu como o recurso do Comitê de Bacias chega na conta do fundo estadual de recursos hídricos,
como é feita a cobrança, cálculo de valores, emissão de boletos e todas as questões administrativas relacionadas ao sistema de
cobrança e o papel do comitê de bacias nesse processo. Os assuntos discutidos foram :

• Mananciais de domínio da União, dos Estados e do DF
• Cobrança pelo uso da água bruta
• A cobrança pelo uso da água no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro
• BASE LEGAL: Cobrança de águas estaduais no ERJ
• Quantidade de usuários inseridos no sistema de cobrança estadual
• FUNDRHI: acompanhamento da arrecadação
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Ações Previstas

06 e 07 de Dezembro de 2016 – Reunião do Colegiado Coordenador do FNCBH

06/12/2016 – Horário : 13:30 às 18:00.

07/12/2016 - Horário : 09:00 às 18:00. 

• Pauta:  

1. Aprovação da Pauta;
2. Ata das reuniões anteriores (Brasília e Aracaju);
3. Critérios para indicação da pessoa jurídica encarregada da execução e busca de patrocínio para o XIX Encob 2017;
4. Planilha de custos e Projeto do XIX Encob 2017;
5. Programação do XIX Encob 2017; 
6. 8º Fórum Mundial da Água; 7. Assuntos Gerais. 

• Local : Sede da ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, Setor Ferroviário - Parque 
Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária, Sobreloja - Ala Norte, CEP: 70631-900 Brasília – DF.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 
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28 e 29 de Novembro de 2016 – Curso de Perícia Ambiental 

Ocorrerá nos dias 28 e 29 de Novembro de 2016 (segunda-feira e terça-feira) , nos horários de 08:30 h às 12:00 h e das 13:30 h às
18:30 h , curso de perícia ambiental, com carga horária: 20 horas/aula , a ser realizado no Auditório do CREA-RJ - Rua Buenos Aires,
40, Centro no Rio de Janeiro/RJ. A realização do curso terá como objetivo capacitar os profissionais para a atuação como Peritos
Judiciais e Assistentes Técnicos na área ambiental através do conhecimento dos procedimentos, práticas e aspectos legais
aplicáveis. Tendo como público alvo, profissionais e estudantes com formação na área ambiental e afins como Químico; Biólogo;
Geólogo; Geógrafo; Arquiteto; Arquiteto e Urbanista; Engenheiros de todas as modalidades: Ambiental, Agrônomo, Sanitarista,
Agrícola, Florestal, Civil, Químico, de Minas, de Pesca, de Petróleo; Médico Veterinário; Gestor Ambiental, Advogados, Técnico em
Meio Ambiente, Técnico Agrícola, entre outras formações relacionadas à área ambiental. Tendo como Conteúdo Programático:
Fundamentos da Perícia Ambiental; Legislação aplicada à Perícia Ambiental; Como vir a ser Perito Ambiental; Quem pode ser Perito
Judicial Ambiental; Mercado de trabalho para o Perito e para o assistente técnico; Nomeação do Perito; Funções do Perito e do
Assistente Técnico; Remuneração da Perícia e proposta de honorários; Noções de Responsabilidade Civil e Criminal; Formulação e
resposta aos quesitos; Procedimentos para realização de Perícia Ambiental; Dano ambiental: classificação e características;
Impedimentos e suspeição; Roteiro para Elaboração de Laudo Pericial Ambiental; Metodologia para elaboração de documentos
técnicos periciais; Simulação de Perícia Ambiental. O curso disponibilizará material didático e certificado conclusivo. Inscrições
através do site : www.maxiambiental.com e informações através do e-mail : cursos@maxiambiental.com

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 

http://www.maxiambiental.com/
mailto:cursos@maxiambiental.com
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Ocorrerá entre os dias 20 e 24 de março de 2017, a Conferência Internacional no Brasil sobre Ecohidrologia para a sustentabilidade
global dos ecossistemas aquáticos, tendo como objetivo reunir as comunidades científicas e educativas internacionais para, em
conjunto com os setores institucional e socioeconômico, debater as boas práticas existentes e as soluções necessárias para garantir
a segurança das massas de água e a sustentabilidade dos bens e serviços fundamentais que proporcionam. O evento será sediado
no centro de convenções da UENF (Universidade Estadual Norte Fluminense), localizada em Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro. Através do site http://www.ehconferencebrazil.com/ , você poderá obter mais informações sobre o evento.

20 a 24 de Março de 2017 - Conferência Internacional no Brasil sobre Ecohidrologia para a sustentabilidade 

global dos ecossistemas aquáticos

Eventos

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 
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Comitê na Rede Virtual

Para mais informações , curta nossa página no 

Facebook e acesse nosso site ! 

http://cbhmacae.eco.br/site/

www.facebook.com/cbhmacae

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 32/2016] [29/11/2016] 
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