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 A Região Hidrográ�ca IX do 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 
agora conta com seu novo Plano de 
Bacia. O documento, que irá contri-
buir para a efetiva gestão integrada 
dos recursos hídricos norteando e 
instruindo as decisões do CBH-BPSI, 
foi aprovado pelo Comitê durante 
reunião do plenário que aconteceu 
em abril.
 De acordo com a Resolução 
nº 041 do CBH-BPSI que aprovou o 
Plano, “o trabalho que resultou neste 
Plano de Bacia possui uma forte inte-
gração com o Plano Integrado de 
Bacia do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS 
(CEIVAP)”. A Resolução destaca ainda 
a preocupação do Comitê com a 
elaboração do Plano no trecho que 
diz que “este colegiado participou 
intensamente da construção deste 
instrumento, inclusive com a criação, 
por meio de Resolução, de um Grupo 

de Trabalho para acompanhamento 
do processo de elaboração do Plano 
de Bacia”.
 O Plano de Bacia, um dos 
instrumentos de Gestão dos Recursos 
Hídricos, é um documento balizador 
que de�ne ações estratégicas em 
recursos hídricos de uma determina-
da região. Este plano, cujo prazo de 
vigência será de 15 anos a partir de 
2022, prevê uma integração ao Plano 
Integrado da Bacia Hidrográ�ca do 
Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS). 

 A construção dos Planos 
de Bacia dos a�uentes �uminen-
ses da Bacia Hidrográ�ca do Rio 
Paraíba do Sul foi, portanto, reali-
zada de forma concomitante 
devido à necessidade de integra-
ção entre as bacias a�uentes e a 
bacia federal.
 O Plano de Bacia aprova-
do passa a entrar em vigor a 
partir da homogolação do Conse-
lho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI-RJ).
 

PAPO COM A DIRETORIA
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 Nós nos sentamos com Inea, Agevap e com o Márcio de Araújo, especialista em 

João Gomes de Siqueira
Diretor Secretário CBH-BPSI

Enfim, ficou pronto o NOSSO plano!

recursos hídricos da ANA, com coordenação do Sérgio Ayrimoraes, e �zemos um trabalho 
de excelência. O próprio Sérgio Ayrimoraes, Superintendente de Planejamento de Recursos 
Hídricos da ANA, que coordenou os trabalhos dos planos, disse que o Plano Integrado da Bacia do Paraíba do Sul 
foi o melhor Plano do Brasil. Esse trabalho foi profundo, técnico e de uma extensão muito boa. A empresa Pro�ll, 
com seu diretor, Carlos Bortoli, teve um trabalho de destaque pela dedicação. A nossa o�cina presencial, antes da 
pandemia, lotou o auditório na UENF. Lá que foi dado um verdadeiro norte para a construção deste documento. 
 O nosso plano ainda não tem o zoom que a gente precisa – o Itabapoana, por exemplo. No entanto, mesmo 
assim houve uma integração entre as sub-bacias Feia, principalmente, e Paraíba do Sul, que não existia antes. As 
ações da Sala de Monitoramento foram de extrema importância e integradas ao plano. O Atlas também foi essen-
cial para a construção do nosso Plano de Bacia. 
 Nós da diretoria, representando os segmentos, procuramos não deixar de fora a pesca, agricultura, prefei-
tura, usos múltiplos, poder público, usuários de forma geral. As universidades foram fundamentais nessa constru-
ção, com os estudos técnicos. Foi muito importante essa construção ter acontecido de forma coletiva.
 Por �m, gostaria de dar destaque que nós não paramos nosso trabalho com a consolidação do plano. Essa 
vai ser uma responsabilidade de, pelo menos, 15 anos. Acho que esse foi um trabalho de maior importância do 
Comitê nos últimos tempos.

Olha só como foi...

“ 

”



O que você
 gosta de fazer

no tempo livre?

Como foi 
escolhida sua
carreira?

O que o motivou
a participar do

Comitê?

Qual a importância 
de fazer parte 
do Comitê?

Ler (em primeiro lugar – costumo ler mais de 20 livros por ano), ir ao cinema, me 
encontrar com meus amigos e quando estou de férias, viajar.

Atualmente tento acompanhar as alterações a nível de legislação ambiental. 
Gosto de pedalar no tempo livre. 

Isso depende, em função da pandemia. Meu principal hobbie, viajar, está 
impossibilitado no momento. Por isso, tenho buscado ler e assistir séries e filmes.

O fato de realizar pesquisas sobre hidrologia e recursos hídricos.

A maior motivação em participar do Comitê passa por acompanhar na prática a 
gestão desse importante recurso. 

O Comitê é um espaço que agrega pessoas com diferentes origens e interesses, algo que faz com que o
 pesquisador acadêmico tenha uma visão mais realista de como os representantes dos diferentes segmentos pensam 

e agem em relação à água e ao ambiente como um todo. Além disso, trata-se de um espaço em que os 
representantes da academia também têm muito a contribuir, tanto com o seu conhecimento técnico, quanto com os 

dados de suas pesquisas. 

Fazer parte desse processo é importante para a prática da integração. Todos os segmentos estão 
interligados e demandam  o mesmo recurso hídrico, basta saber acessar.

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um espaço democrático de discussão das 
questões hídricas e formulações de políticas relacionadas aos recursos 

hídricos em geral.

Influência de uma amiga do meu bairro de origem que já era graduada em Geografia.

Os recursos hídricos estão muito presentes na vida de todos. Estar no comitê 
discutindo as questões relativas à gestão hídrica e os impactos desse segmento 
na vida da agropecuária foi a minha principal motivação.
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COMITÊ ENTRELINHAS

Universidade Federal Fluminense
Campos dos Goytacazes - RJ

Adriana Filgueira  
CEDAE
Campos dos Goytacazes - RJ

Vanuza Mota
Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes
Campos dos Goytacazes -
RJ 

Alberto Mofati

Iniciei minha formação na área de química e acompanho esse solvente universal em suas 
ligações, reações e por último, suas relações, como bióloga. 

Eu sou engenheiro agrônomo. Sou filho de produtor rural e, desde pequeno, criei vínculos com o 
segmento rural. Deste modo se deu a escolha da profissão e carreira. Hoje, inclusive, estou na secretaria 

de agricultura de Campos. 



 
 Em 22 de abril o Comitê do 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 
realizou a reunião plenária que definiu os 
novos membros e nova Diretoria para o 
triênio 2021-2024. O representante da 
Associação Fluminense dos Plantadores 
de Cana (ASFLUCAN), Zenilson do 
Amaral Coutinho, foi eleito Diretor 
Presidente. O ex-Diretor Administrativo 
foi escolhido por unanimidade e estará 
no cargo principal do CBH-BPSI pelos 
próximos 3 anos. Também foram 
escolhidos novos Diretores 
Administrativos, Diretor Vice-Presidente 
e Diretor Secretário. O processo eleitoral 
aconteceu de forma remota, em respeito 
às medidas de distanciamento social em 
virtude da pandemia da Covid-19.
 A reunião plenária teve início às 
16h e homologou a definição dos novos 
titulares e suplentes do plenário do CBH 
BPSI. Em seguida, foi iniciada a 
definição do novo Diretório do Comitê. A 
fim de garantir representatividade 

NOSSAS AÇÕES 

 Dando continuidade à entrega da versão 
impressa do Atlas BPSI, nos dias 12 e 26 janeiro a 
distribuição ocorreu para membros do Comitê na 
sede do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 
localizada na Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense (UENF).

 A programação de distribuição do Atlas inclui 
escolas, instituições de ensino superior, bibliotecas 
entre outras instituições. O documento traz informa-
ções e dados da Bacia Hidrográ�ca do Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana. 

 

Eleita nova composição para o triênio 2021-2024

igualitária, as vagas são ocupadas por 2 
integrantes de cada segmento, assim 
formando uma diretoria composta por 6 
membros. 
 Confira a composição da nova 
diretoria:
Diretor Presidente: Zenilson Coutinho do 
Amaral Coutinho (Usuários de Água);
Diretor Vice-Presidente: Juarez Noé 

(Poder Público);
Diretor Secretário: João Gomes de 
Siqueira (Sociedade Civil);
Diretor Administrativo: Luiza Salles 
(Sociedade Civil);
Diretor Administrativo: Fernando 
Costa (Usuários de Água);
Diretor Administrativo: Maurício 
Zanon (Poder Público).

A nova composição pode ser acessada no site: https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/composicao-diretorio.php
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BPSI dá continuidade ao cronograma de entrega dos Atlas 

Acesse aqui
a versão digital
do Atlas!

Reunião plenária do CBH-BPSI que de�niu os novos membros e nova Diretoria para o triênio 2021-2024.
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Expediente
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Diretores: Luiza Figueiredo Salles
                  Fernando Costa
                  Maurício Silva Zanon 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

 Em comemoração ao Dia Mundial da Água, os 
Comitês de Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 
Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realiza-
ram, em conjunto, um seminário virtual. Com o tema 
"Proteção e Recuperação de Mananciais", o Webinar 
ocorreu no dia 25 de março e foi transmitido pelo 
canal do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 
Hidrográ�cas (FFCBH) no Youtube. 
 Foram realizadas três apresentações. A primei-
ra foi com o integrante do Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Desastres (CEPEDES/UERJ), Helton Santos de 
Souza, com o tema "Análise Geomorfométrica Como 
Subsídio à Identi�cação de Áreas Prioritárias Para 
Proteção e Recuperação de Mananciais”. A segunda 
apresentação foi com a Chefe de Serviço de Gestão 
Ecossistêmica do INEA, Laís Costa, que discutiu acerca 
das "Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação 
de Mananciais (AIPMs) nas Regiões Hidrográ�cas MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI". A terceira e última apresentação 
�cou por conta da Coordenadora do Grupo de Traba-

Comitês realizam juntos Webinar pelo Dia da Água

Assista aqui
 ao Webinar!

lho Mananciais do Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográ�ca do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Silvia 
Marie Ikemoto, que expôs o tópico "Base legal e inicia-
tivas para proteção e recuperação de mananciais na 
bacia do rio Paraíba do Sul: PRO-PSA e Programa 
Mananciais". 
 O vídeo está disponível no canal do Fórum 
Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográ�cas 
(FFCBH) no Youtube.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Comitê recebe resultado de monitoramento de canais

 O especialista em Recursos Hídricos do CBH-BPSI, 
Ednaldo Oliveira, recebeu em mãos no dia 11 de fevereiro o 
resultado do monitoramento nos canais Antônio Resende, 
Itereré, Major, Quintiguta, São Bento, Tocos e Vigário, realiza-
do pela empresa MapearGeo.
 A observação, utilizando-se de drone, tornou possí-
vel a veri�cação de pontos de obstrução por vegetação nos 
7 corpos hídricos, estratégicos para a captação de água nos 
municípios próximos. 
 A partir desse serviço, o monitoramento dos canais 
da Região Hidrográ�ca IX, trabalho fundamental do Comitê 
do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, torna-se ainda mais 
e�ciente.

Realização:

Representante da empresa MapearGeo entrega resultado do monitoramento nos canais ao Especialista em recursos hídricos do CBH-BPSI, Ednaldo Oliveira.


