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3º Encontro do Grupo de Trabalho de Nascente   
 

 

 

A reunião ocorreu no dia 17 de Fevereiro de 2017 às 10h30, na sala de reunião, 

escritório da UD4, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), prédio da 

reitoria, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. A reunião teve início 

com a fala do representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio 

de Janeiro (Emater-RJ), Sr. Geraldo, que  explicou que todas as microbacias do estado 

estão georreferenciadas. Segundo ele, a microbacia do Onça integra vários municípios 

e foi a última a ter seu trabalho iniciado pelo programa Rio Rural. Disse ainda que, no 

município de Campos, existem 104 produtores inseridos nessa microbacia e que o ideal 

para a proteção de uma nascente é uma área de 50m de raio, mas o Rio Rural admite 

até 25m de raio, ou seja, meio hectare de raio. Logo após, o Grupo de Trabalho decidiu 

fazer, preventivamente, a divulgação das ações previstas, visando preparar os 

produtores e facilitar o início dos trabalhos. Por fim, Carlos Ronald, representante do 

Sindicato Rural de Campos, apresentou uma matriz para gerenciar o projeto. 

 

Reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográfica 

 

 
Membros do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográfica 

(foto: acervo AGEVAP UD4) 

 

A reunião ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2017, às 10 horas, no auditório do Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea), na Av. Venezuela, 110, 6ª andar, no Rio de Janeiro, RJ. A 

reunião teve como pauta as seguintes questões: aprovação da Ata da Assembleia de 

13/12/16; participação do FFCBH no FNCBH; ECOB - palestrantes; workshop; ação via 

MP-RJ – Custeio CBH BIG e BG; plano de trabalho FFCBH; interferência do estado na 

Gestão de Recursos Hídricos; além de informes. 

 

4º Encontro do Grupo de Trabalho de Nascentes  

http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/


 
Membros do Grupo de Trabalho de Nascentes (foto: acervo AGEVAP UD4) 

A reunião ocorreu no dia 07 de março de 2017, às 11 horas, na sala de reunião, 
escritório da UD4, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), prédio da 
reitoria, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. O Ocimar, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cardoso Moreira sugeriu 
que ocorra uma aproximação com o COGEN do Rio Rural da região do rio da Onça. Ficou 
decidido elaborar um modelo básico de execução tendo também modelos alternativos 
em vista, com regras estabelecidas de acordo com a realidade da propriedade rural. 
Jean Pierre supôs pensar em outro kit, além do kit nascente, que seria o kit pomar, que 
irá contemplar os proprietários rurais com mudas frutíferas, levando em conta o tipo 
de solo, demanda hídrica e outros aspectos importantes. Também foi discutido na 
reunião sobre a importância de formalizar o projeto, que será ajustado a cada 
encontro. Foi sugerido pelo João Gomes o agendamento de uma visita técnica à região, 
onde todos concordaram e acrescentaram que é importante fazer uma análise do solo. 
Então foi proposto pelo Ronald, representante do município de Campos dos 
Goytacazes, que a próxima reunião aconteça no campo. 

 

 

 

 

 

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

1 

Aquisição e Instalação de 
Equipamentos que 
Proporcionem Identificar, 
Analisar, Mapear e Monitorar as 
Áreas com Riscos de Inundações 
na Região Hidrográfica IX 

Campos dos Goytacazes Suspenso 

2 Assessoria de Comunicação 
Bacia da Região Hidrográfica 

do Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana 

Cancelado 

3 
Apoio ao Projeto de Educação 
Ambiental: "Da Nascente à Foz: 
O que eu tenho a ver com isso?" 

São Fidélis Concluído 

4 
Apoio ao Projeto de Educação 
Ambiental: "Da Nascente à Foz: 
O que eu tenho a ver com isso?" 

São Fidélis Concluído 



5 

Elaboração de Estudo Ambiental 
e de Concepção, Projetos 
Básicos e Executivo de Sistema 
de Esgotamento Sanitário 

Aperibé Não iniciado 

6 
Contratação de Empresa para 
Construção de ETE 

São José de Ubá Não iniciado 

7 Olhos d'Água Carapebus Em andamento 

8 Ações do Diretório N/A Em andamento 
 

 

 


