
 
 

 

Ata da 4ª Reunião Extraordinária Câmara Técnica de Recursos Hídricos Estruturas 1 

Hidráulicas (CTRHEH), do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana no ano de 2017, 2 

realizada no dia 12 de junho, na sede do comitê, na UENF – Campos dos Goytacazes- RJ. A 3 

reunião teve a seguinte ordem do dia: 1 - Abertura; 2. Aprovação de bombeamento 4 

forçado para a Lagoa do Campelo; 3. Encerramento. Às 14h30 a reunião foi iniciada. João 5 

Gomes (UENF) fez a abertura da Reunião, em substituição à coordenadora Joana Siqueira 6 

(APROMEPS), dizendo que seria uma reunião com pauta única para a aprovação de 7 

instalação de uma bomba para adução de água no Canal do Vigário para a Lagoa do 8 

Campelo. Durante discussão dos possíveis impactos que possam acontecer devido à 9 

entrada de água na Lagoa do Campelo através de bombeamento, falaram o Eng. Paulo 10 

Jorge (INEA) e os representantes dos pescadores e produtores presentes, chegou-se as 11 

seguintes decisões consensuais: 1 – A ATA dessa Câmara Técnica (CTRHEH) será utilizada 12 

para comprovar as decisões tomadas em conjunto com o INEA, três associações de 13 

pescadores e produtores (APAPPRIOPS, UEPA/RJ e APRAFAN3), Usina Canabrava, a 14 

Superintendência de Pesca e Aquicultura de Campos dos Goytacazes, APROMEPS e todos 15 

os presentes que assinaram a lista de presença anexa; 2 – Estimou-se em 3.000 m3/h a 16 

capacidade da bomba adutora e de até 500 m3/h a vazão da bomba de captação para as 17 

instalações da Usina Canabrava, ficando uma contribuição para a Lagoa do Campelo de 18 

mais 80% da vazão aduzida; 3 – A Usina Canabrava se compromete a construir e instalar a 19 

bomba bem com se responsabilizará pelo consumo elétrico e vigilância da estrutura 20 

visando a captação pela mesma no Canal da Saudade para fins de adução de água para 21 

suas instalações; 4 - O Eng. Paulo Jorge se responsabilizará pela regularização junto ao 22 

INEA na captação da Usina Canabrava; 5 – Qualquer produtor poderá, também, solicitar 23 

captação desde que a sua retirada esteja condicionante à sua contribuição na adução, 24 

como descrita aqui, e em aprovação prévia desta câmara técnica; 6 – Serão necessárias 25 

construções de contenções nos canais laterais ao Vigário para que a água bombeada não 26 

se perca antes de alcançar a Lagoa do Campelo; 7- A Sr.ª. Josane Pinto, juntamente com os 27 

pescadores e a APROMEPS, deverão fazer a manutenção do Vigário; 8 – O CBH BPSI se 28 

comprometeu, juntamente com a Superintendência de Pesca e Aquicultura de Campos, a 29 

solicitar junto à SEA/RJ, recursos do programa Limpa Rio para promover a manutenção do 30 

Canal Vigário; 9 – Os pescadores requereram uma vistoria após 15 dias da instalação do 31 

bombeamento para que se ajustem possíveis problemas tanto na adução quanto na 32 

captação no Canal da Saudade; 10 – Surgiu a ideia, aprovada pelos presentes, de se fazer, 33 

futuramente, a adução para o Campelo pelo Córrego do Pires; 11 – As estruturas 34 

instaladas para adução de água somente serão utilizadas em períodos em que o rio 35 

Paraíba do Sul não estiver aduzindo naturalmente o Canal do Vigário; 12 – Tanto a Usina 36 

quanto os produtores limítrofes ao sistema poderão captar água desde que a Lagoa esteja 37 

vertendo água para o Antônio Resende, até que se estabeleça uma cota ideal para a lagoa. 38 

A presente ATA foi lavrada por João Gomes de Siqueira, Diretor Presidente do Comitê do 39 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e, depois de aprovada, será assinada pela Joana 40 

Siqueira, Coordenadora desta Câmara Técnica. A reunião foi encerrada às 17h20. 41 

 


