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Um dedo de prosa sobre 
Segurança Hídrica

Canais da Baixada Campista 

O estudo que apresenta alternativas que irão colaborar com a regularização da oferta de água na região 
atendida pelos canais da Baixada Campista foi avaliado por nós aqui do CBH BPSI, pela equipe técnica e 
diretoria. As contribuições foram levadas ao GT Vazões, do Ceivap, e a Água e Solo incorporou as nossas 
solicitações. A empresa contratada inclusive deu maior atenção ao que analisamos sobre a recuperação do 
canal Campos-Macaé que é icônico para a cidade pela sua importância histórica e também urbana. Isso é 
fantástico, é um grande paradigma da nossa gestão de recursos hídricos da Baixada Campista. 

Sala de Monitoramento 

A Sala de Monitoramento, com sua equipe técnica, teve grande destaque durante o período chuvoso – em 
janeiro deste ano. O CBH-BPSI reforçou o apoio à prevenção de enchentes com o fornecimento de 
informações úteis para a tomada de decisão. Pudemos, por exemplo, junto à Defesa Civil, prever com 
antecedência de 24 horas que o Rio Paraíba do Sul em Campos atingiria sua cota de transbordo e 
ultrapassaria essa cota em 60 cm. Então isso é uma ação de gestão. Foi um caso de sucesso da nossa Sala 
de Monitoramento. 

Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

O Simpósio é o maior evento da bacia do Paraíba do Sul. O destaque é o viés acadêmico deste Simpósio, que 
está confirmado para novembro. É um evento que o CBH- BPSI tem a honra de capitanear e organizar. 
Tivemos um apoio incondicional do Instituto Federal Fluminense, do Campus Centro de Goytacazes, que 
inclusive é o único em âmbito nacional que tem doutorado em modelagem de recursos hídricos em seu 
arcabouço acadêmico. Então certamente vai ser um evento de grande destaque na gestão de recursos 
hídricos na bacia do RPS. 

Nós tivemos a oportunidade de participar bastante do Plano de Bacia do Rio Paraíba do Sul e também 
construímos junto com a empresa Profil o Plano de Bacia do BPSI e ficamos contemplados com as ações 
descritas e planejadas no Plano. Estamos prestes a aprovar o nosso PAP adaptado, revisto, em função das 
ações descritas no Plano. Com isso, nesse segundo semestre já será possível implementar as ações do 
Plano. 

Plano de Bacia 

POR JOÃO G. SIQUEIRA, DIRETOR SECRETÁRIO CBH-BPSI João G. Siqueira

Fotos: Arquivo AGEVAP
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Contato com a natureza, ler e conhecer experiências culturais diferenciadas, que sejam 
capazes de agregar valor às nossas vivências. 

O CBH foi a primeira porta que procurei quando percebi a importância do fortalecimento do CBH como ferramenta 
fundamental na gestão dos recursos hídricos de nossa Bacia Hidrográfica. Acompanhei esse processo desde o início, duas 
vezes na diretoria, e hoje posso afirmar a importância das atividades executadas no âmbito local para proteção da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 
  

Principalmente, é estar consciente do meu dever como cidadã participativa, de colaborar para melhor gestão dos recursos 
hídricos da RH-IX, através da interação com outras instituições de níveis públicos, usuários ou de representação da 
sociedade civil, e do fortalecimento de sinergias positivas para o fortalecimento da Lei 9.433 e do Sistema Nacional de 
Gestão de Recursos Hídricos. 

Futebol, jogar e assistir. 

Sou funcionário público municipal. E a carreira pública me jogou para área ambiental 
e também turismo, chegando a gestor das pastas por diversas ocasiões. 

Dedico meu tempo livre à família, viagens de lazer e à pesca esportiva.

Jovem ainda, trabalhava na pesca artesanal. Tive oportunidade de me qualificar como 
técnico em Desenho Naval. Cursei faculdade de Engenharia, passei por área comercial de 
alimentos e, serviço público, na área de Planejamento, projetos, gestão de Pesca e 
Aquicultura. Sempre envolvido e ativista em demandas sócio ambientais, com soluções de 
sustentabilidade implementadas. 

Quero aprender mais, com os que já estão nestas lutas,  e somar dentro do CBH-BPSI, 
elaborando estratégias que nos permitam um futuro de sustentabilidade e segurança 
hídrica. Colaborar com o que tenho de conhecimento, qualificações, experiências e, 
principalmente, com o gosto pelo trabalho e pelas construções socioambientais coletivas.

Precisamos preservar e garantir a água que consumimos que sustentará a produção industrial e de alimentos. Eu 
penso que, bem calibrada e com eficiência no uso, o CBH-BPSI é a ferramenta ideal para se construir um ambiente de 
sustentabilidade e de segurança hídrica. 
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COMITÊ ENTRELINHAS
Luiza Figueiredo 

Sempre gostei de trocar com o público e escolhi ser professora, com objetivo de construir soluções focadas na melhoria da 
nossa sociedade e seus valores referenciais através da educação. Na sequência, meu foco foi se inclinando naturalmente 
para as questões ambientais, essencialmente para gestão de recursos hídricos.  

José Armando 

ECOANZOL
Campos dos Goytacazes - RJ

Prefeitura Municipal de Italva
Italva - RJ

Pela importância das águas em todo o mundo, mais na nossa região. Além da importância, 
temos alguns conflitos com interesses distintos. Nada melhor do que participar das 

discussões para chegarmos ao consenso.  

É estar com os atores, com todos os representantes das entidades, tentando uma melhor solução 
para criação de ações que sejam de interesse coletivo, de maneira a diminuir os conflitos de 

interesses e consiga criar um ponto de equilíbrio nesta relação. 

O que te motivou a participar do Comitê?� �
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Luiz Carlos 
Fonseca 

Jurubatiba Turismo   
Quissamã - RJ



Programa Mananciais é lançado oficialmente na 
microbacia do Baixo Curso do Rio Preto
em Campos dos Goytacazes 

 No dia 26 de abril aconteceu a primeira visita técnica à 
microbacia do baixo curso do Rio Preto, em Campos dos 
Goytacazes, devido ao Programa Mananciais, do CEIVAP, o Comitê 
de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Antes da 
visita às propriedades rurais houve uma cerimônia oficial de 
lançamento do Programa no auditório do Sindicato Rural de Campos 
dos Goytacazes. Após a cerimônia, representantes das entidades 
envolvidas foram conhecer o local que receberá as intervenções 
(obras e serviços) inerentes ao Programa. 
 O evento de lançamento do programa Mananciais ocorreu 
através de parceria entre o CEIVAP com o Comitê de Bacia 
Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI) e a 
AGEVAP, sua secretaria-executiva, além da Emater-Rio, Empresa 
Água e Solo, Sindicato Rural e Secretaria Municipal de Agricultura de 
Campos dos Goytacazes. Na ocasião, representantes das entidades 
envolvidas no projeto, reforçaram a parceria e o compromisso na 
recuperação do manancial. 
 O CBH-BPSI, conforme Resolução CBH-BPSI Nº. 039/2021 
destinou aproximadamente R$ 92 mil como contrapartida, 
provenientes da cobrança pelo uso da água, para a realização desse 
ciclo do Programa. São previstas várias intervenções em benefício da 
população, como de saneamento e estradas rurais, reflorestamento e 
monitoramento da água. A empresa Água e Solo será a responsável 
por executar as obras e serviços que serão demandados. 

NOSSAS AÇÕES�

 O CBH-BPSI realizará entre os dias 8 e 10 de 
novembro de 2022 o IV Simpósio de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul. Este evento tem como 
objetivo promover a interação e a troca de conhecimentos 
e experiências entre seus participantes: pesquisadores, 
alunos, profissionais relacionados à gestão dos recursos 
hídricos, tomadores de decisão e o público em geral, de 
maneira assim a colaborar para transformar a bacia em 
um ambiente melhor para o homem e para a sua 
biodiversidade. 

IV Simpósio de Recursos 
Hídricos tem data confirmada 

 O Simpósio terá como tema este ano “Plano de 
Bacia e Segurança Hídrica”. Além de promover 
importantes debates com especialistas e profissionais 
ligados à gestão de recursos hídricos, o evento abrirá 
espaço para alunos e professores pesquisadores 
apresentarem seus trabalhos acadêmicos relacionados ao 
tema. 
 O CBH-BPSI publicará em todas as suas mídias 
digitais as informações atualizadas sobre o evento. 

Foto: Arquivo AGEVAP

DE RECURSOS HÍDRICOS
IV SIMPÓSIO

Plano de Bacia e Segurança Hídrica
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EXPEDIENTE
Redação: Monique Soares - Jornalista 
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Este boletim integra as Atividades de Comunicação do Comitê
e consta como uma das metas do Contrato de Gestão Inea nº 01/2010.

Presidente:  Zenilson do Amaral Coutinho

Vice-Presidente: José Armando Barreto 

Secretário: João Gomes Siqueira

Diretores: Luiza Figueiredo Salles

Fernando Costa 

Maurício Silva Zanon

REALIZAÇÃO:

 Os dias 7 e 8 de março foram marcados como o 
início da "Expedição Nascentes do Paraíba: da Foz à 
Nascente do Rio Paraíba do Sul". A iniciativa consiste numa 
mobilização dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), 
em parceria com o Movimento Nascentes do Paraíba, 
através da realização de uma expedição partindo da foz do 
Rio Paraíba do Sul, em São João da Barra, até sua nascente 
originária, em Areias. Nesta fase inicial da Expedição, foi 
montada uma programação para acontecer ao longo do mês 
de março. As próximas etapas acontecerão no decorrer do 
ano, finalizando em setembro.
  Nesta primeira etapa acontecem os diálogos com os 
Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, em 
que são apresentados por cada comitê temas comuns. 
Dentre eles estão: Produção de Água pró Segurança Hídrica 
e Desenvolvimento Sustentável pelo CBHs; Projetos criados 
ou aprovados nos próprios comitês; Programa 
Mananciais/PRISMA -CEIVAP/AGEVAP; e Participação do 
Zé do Paraíba - Apresentação da proposta Nascentes do 
Paraíba.
  Com participações de representantes de outros 
Comitês de Bacias e falas dos diretores do CBH-BPSI 
presentes, o segundo dia da Expedição foi encerrado com a 
apresentação do CBH-BPSI e da equipe da Sala de 
Monitoramento através do Especialista em Recursos 
Hídricos, Antônio Ednaldo, e dos estagiários, Aline de 
Andrade e Ronaldo Rodrigues

Vem aí...

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL �

Aprovação do novo PAP 

Comitês realizam Expedição
para recuperação e 
conservação de 
nascentes �

O Plano de Aplicação Plurianual do CBH-BPSI, para o 
período de 2022-2026, passou em maio por aprovação na 
Câmara Técnica Consultiva. O documento é uma ferramenta 
de orientação para a aplicação dos recursos financeiros 
arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
em estudos, projetos e atividades elencados no Plano de 
Bacia. A aprovação da Plenária está prevista para acontecer 
no próximo dia 14 de junho. 


