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Nova coleta 
dá andamento 
à analise da 
água em corpos 
hídricos da região 
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Nova coleta dá andamento à
análise da água em mananciais 
Trabalhos foram feitos na Reserva Biológica União
e também no rio e na lagoa Imboassica

Foi realizada no fim de janeiro mais 
uma campanha de coleta de água para 
análise em corpos hídricos da região.

No dia 23, a coleta foi feita na Re-
serva Biológica União (Rebio), que 
abrange trechos de Rio das Ostras, 

Após realização de coletas, está prevista para junho apresentação de relatório sobre qualidade da água

Macaé e Casimiro de Abreu. Esta é a 
segunda campanha de coleta na Re-
bio.

No dia 22, foi feita a terceira cam-
panha de coleta no rio e na lagoa Im-
boassica,em Macaé.

A empresa especializada Oceanus 
é responsável pela coleta e análise 
da água. O relatório final indicando 
a qualidade da água nos ecossistemas 
está previsto para ser apresentado em 
junho.



Informativo / CILSJ / CBH Macaé [Fevereiro- 2020]

Diretoria realiza planejamento 
financeiro para exercício 2020 
Esteve em pauta a realização de obras de saneamento e
projetos de monitoramento da qualidade de corpos hídricos

A Diretoria Colegiada do Comitê se 
reuniu no dia 7 de fevereiro para tra-
tar do planejamento orçamentário e 
financeiro para o exercício 2020.

O encontro foi no Cine Teatro Meus 
Oito Anos, em Casimiro de Abreu.

Entre as prioridades para este ano 
está a implementação do programa 
de Pagamento por Serviços Ambien-
tais (PSA) e Boas Práticas da região 
hidrográfica VIII. Trata-se de uma 
premiação paga a proprietários rurais 
que conservam partes de suas proprie-
dades com o objetivo de produzir água 
para a bacia.

Também houve discussão sobre a 
realização de obras de saneamento e 
projetos de monitoramento da quali-
dade de corpos hídricos.

Foi debatido ainda sobre a retomada 
das oficinas temáticas do processo de 
Enquadramento dos Corpos Hídricos 
da região.

O enquadramento irá classificar rios 
e lagoas de acordo com as possibilida-
des de uso, obedecendo os padrões de 
qualidade definidos para cada classe. 
A proposta técnica de enquadramento 
foi elaborada pelo Comitê e consta no 
Plano de Bacia da região hidrográfica.

A primeira oficina, de “saber téc-
nico”, reuniu especialistas da área no 
último dia 29 de outubro, em Macaé

A proposta de enquadramento tam-
bém será avaliada em oficinas seto-
riais de “saber popular”, “saber cor-
porativo” e “saber político”.

A próxima oficina será a de “saber 
corporativo”, em data a ser marcada. Encontro foi no Cine Teatro Meus Oito Anos, em Casimiro de Abreu



Presidente do Comitê
participa de reunião com 
secretário estadual do Ambiente
Recuperação da Lagoa Imboassica 
esteve na pauta do encontro

Prefeitos da Baixada Litorânea e da 
Região dos Lagos e representantes do 
Consórcio Intermunicipal Lagos São 
João se reuniram no dia 17 de janeiro 
com o secretário estadual do Ambien-
te, Altineu Côrtes, em Iguaba Grande.

Na pauta do encontro esteve a recu-
peração ambiental da Lagoa Imboas-
sica, entre outros temas relacionados 
ao setor.

Participou do encontro o presiden-
te do Comitê de Bacia Hidrográfica 
dos rios Macaé e das Ostras, Rodolfo 

Coimbra.
O encontro, convocado pelo Con-

sórcio Lagos São João, foi na sede 
campestre da Associação Profissio-
nal dos Instrutores de Aprendizagem, 
Treinamento, Formação e Orientação 
Profissional do Estado do Rio de Ja-
neiro (Apierj).

Na ocasião, os prefeitos tiveram 
uma reunião de trabalho com o secre-
tário estadual do Ambiente, Altineu 
Côrtes, e o subsecretário da pasta, 
Marcelo Delaroli. Na sequência, o 

grupo acompanhou uma apresentação 
feita pela secretária-executiva do Con-
sórcio Lagos São João, Adriana Saad.

Segundo o presidente do Comitê 
Macaé, Rodolfo Coimbra, a realiza-
ção de parcerias é essencial.

- A perspectiva é dar continuidade 
aos projetos e ações em andamento e 
realizar novas parcerias com o gover-
no do Estado, para garantir o acesso 
universal à água de qualidade e em 
quantidade para toda população – afir-
ma Rodolfo.

O secretário Altineu Côrtes e o presidente do Comitê Rodolfo Coimbra: recuperação da Lagoa em pauta
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Grupo teve reunião de trabalho com Altineu Cortes e acompanhou apresentação de Adriana Saad

Na ocasião, os prefeitos tiveram 
uma reunião de trabalho com o se-
cretário estadual do Ambiente, Alti-
neu Côrtes, e o subsecretário da pas-
ta, Marcelo Delaroli. Na sequência, 
o grupo acompanhou uma apresen-

tação feita pela secretária-executiva 
do Consórcio Lagos São João, Adria-
na Saad. Segundo o presidente do Co-
mitê Macaé, Rodolfo Coimbra, a rea-
lização de parcerias é essencial.

– A perspectiva é dar continuidade 

aos projetos e ações em andamen-
to e realizar novas parcerias com o 
governo do Estado, para garantir o 
acesso universal à água de qualidade 
e em quantidade para toda popula-
ção – afirma Rodolfo.
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Membro do Comitê faz 
estágio para o mestrado 
no Consórcio Lagos São João
Especialização é feita pelo ProfÁgua, um programa de
pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

O membro da diretoria do Comitê 
Macaé, Hallison Marques, analista 
de sistema da CEDAE, realizou es-
tágio para o mestrado durante o mês 
de fevereiro no Consórcio Intermu-
nicipal Lagos São João. Hallison é 
graduado em administração e está 
fazendo mestrado profissional em 
Rede Nacional em Gestão e Regula-
ção de Recursos Hídricos.

O mestrado é feito pelo ProfÁ-
gua, um programa de pós-graduação 
stricto sensu em Gestão e Regulação 
de Recursos Hídricos recomendado 
pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) do Ministério da Educa-
ção / ANA - Agência Nacional de 
Águas.

Segundo Hallison, a opção de 
executar o estágio profissional no 
Consórcio Intermunicipal Lagos 
São João se deu pelo fato do mes-
mo atuar como Agência Delegatá-
ria para o Comitê de Bacia Hidro-
gráfica Lagos São João e Comitê 
de Bacia Hidrográfica dos rios Ma-
caé e das Ostras.

– O fato de atualmente ocupar a 
diretoria do Comitê de Bacias Hi-
drográficas do Rio Macaé e do Rio 
das Ostras permitiu que eu pudes-
se me aproximar da Agência Dele-
gatária deste Comitê e vir a prestar 
meu estágio profissional de forma 
a contribuir com o meu enrique-
cimento profissional e acadêmico. 

Isto porque pude conhecer as rotinas 
administrativas e operacionais do 
dia-a-dia da agência em tela, como 
também pude levar conhecimento do 
meu projeto de curso, em formato de 
treinamento para os analistas que lá 
prestam serviços para os Comitês 
atendidos – afirma ele.

Para Hallison, ficou constatado 

que o período de estágio atingiu seu 
objetivo. 

– Em termos práticos, houve a 
oportunidade de integração entre os 
atores da gestão de recursos hídricos 
e atores usuários dos recursos hídri-
cos, fato que é engrandecedor para o 
sistema de gestão de recursos hídri-
cos como um todo – explicou.

Hallison com equipe do Consórcio durante estágio realizado em fevereiro
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Entrevista aborda ações do 
Comitê em programa de TV
 
Marianna Cavalcante falou sobre 
Diagnóstico Ambiental e o PSA

A coordenadora de Projetos do 
Consórcio Lagos São João, entidade 
delegatária do Comitê Macaé, Ma-
rianna Gullo Cavalcante, participou 
nesta quarta-feira do programa Bem 

Marianna Gullo Cavalcante falou sobre o Diagnóstico Socioambiental do alto curso do Rio Macaé durante o programa

Assim com Andréa Morais.
Na entrevista, Marianna falou so-

bre o Diagnóstico Socioambiental 
do alto curso do rio Macaé, projeto 
custeado com recursos do Progra-

ma Produtor de Águas, da Agência 
Nacional de Águas (ANA), etapa 
preliminar ao Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA), que o 
Comitê pretende iniciar ainda este ano. 



UM NOVO PLANO 
PARA O FUTURO

O Comitê de Bacia irá financiar 
a revisão do Plano de Saneamen-
to de Macaé. Com a ajuda da po-
pulação, o documento terá metas 
para os próximos 20 anos. É a 
gestão das águas contribuindo 
para a preservação do que temos 
de melhor: o meio ambiente.
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Comitê na internet

www.cbhmacae.eco.br/site/
www.facebook.com/cbhmacae/

Curta nossa página no Facebook e acesse o nosso site!


