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Capacitação do 
GeoPortal do CBH-R2R

No dia 31 de Maio foi realizada uma capacitação sobre 
a utilização  do  GeoPortal  do  CBH-R2R.  Na  capacita-
ção  inicialmente foram apresentados diversos conceitos 
de geografia e informações  geoespaciais.  Na  sequên-
cia, foram trabalhadas junto aos alunos as possibilidades 
e recursos disponíveis ao uso no GeoPortal. 

Os participantes foram, basicamente, membros do 
CBH-R2R e gestores  públicos  da  região.  Todo  o  curso  
está  disponível no canal do youtube do CBH:  
https://www.youtu-be.com/c/Comit%C3%AARioDois-
Rios               

Para acessar o Geo Portal basta utilizar o link:                             
www.cbhriodoisr2r.org.br

Este formato, muito utilizado na internet, tem como objetivo trazer as informações mais

importantes que aconteceram em um determinado período. Neste caso, durante os três

meses que antecederam esta publicação.
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Webinar de 
Lançamento do Programa
Agente das Águas

    No último dia 26 de maio foi realizado o 
Webinar de lançamento do Projeto Agente 
das Águas. Trata-se de um projeto ambiental, 
fruto de uma parceria entre o Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Dois Rios e a Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) firmado através de 
um convênio assinado entre as duas institui-
ções em 4 de abril deste ano. O Convênio tem 
prazo de 5 anos de execução e nele será apor-
tado um montante de R$655 mil, recurso 
oriundo da cobrança pelo uso da água.

    O projeto Agente das águas é o eixo de 
ação em educação ambiental do CBH-R2R, já 
previsto no plano de bacia do Comitê, aprova-
do em 2021. Seu foco principal é a capacitação 
e envolvimento da população local na avalia-
ção ambiental dos rios.

  O evento aconteceu em ambiente virtual, 
com transmissão ao vivo pelo canal oficial do 
Comitê Rio Dois Rios. O público participou de 
forma ativa através do chat da transmissão.

    O webinar contou com a participação da 
diretoria do Comitê Rio Dois Rios e represen-
tantes da LAPSA (FIOCRUZ). No evento 
foram apresentadas as características técni-
cas do programa, como metodologia e con-
ceitos fundamentais. Após a apresentação 
técnica aconteceu uma sessão de perguntas e 
respostas sobre o tema apresentado.

WorkShop Projeto Cidades Sustentáveis   
Aconteceu no dia 14/06 o workshop do projeto “Cidades Sus-

tentáveis”, coordenado pela pesquisadora da Embrapa Ana Turet-

ta, com o apoio do CBH-R2R.

No evento, que foi realizado no auditório do Sebrae em Nova 

Friburgo, foram discutidos junto com representantes das comuni-

dades de Córrego Dantas e Barracão dos Mendes os resultados já 

levantados para essas regiões. Tais resultados, em boa parte, refe-

rem-se aos diagnósticos das áreas, para a partir deles haver pro-

posições e projetos para iniciativas que tenham diretrizes na 

sustentabilidade. Tendo questões, como segurança alimentar e 

segurança hídrica como direção.

O evento também foi importante para o CBH-R2R, pois foi uma 

ação já prevista no Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio 

Dois Rios, no que diz respeito a  fomentar  a  discussão  do  uso  e  

ocupação  do  solo  em  áreas urbanas e rurais. Estiveram presen- 
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O Plenário  teve  sua  reunião  no  dia  22/06  
onde  foram  aprovadas  duas  novas  resoluções: 
a  resolução  CBH-R2R  n°080,  que  dispõe,  em 
casos emergenciais, da utilização de recursos de 
projetos em custeio; e  a  Resolução  CBH-R2R  
n°081,  que  aprova  o  novo  PAP  do R2R   (2023-
-2026)   que   entrará   em   vigor   a   partir   do   
dia   01/01/2023, após a anuência do CERHI-RJ.

Reuniões do CBH

Reunião de Plenário

Reunião de Diretório

Em maio foi realizada a reunião de Diretório do 
CBH-R2R em que foi  discutido  o  novo  PAP-
-CBH-R2R  e  aprovada,  ad  referendum, a resolu-
ção CBH-R2R n°080, que dispõe, em casos emer-
genciais, da utilização de recursos de projetos em 
custeio.

Reunião Ordinária da CTPIL 

Em  abril  foi  realizada  a  reunião  ordinária  da  
Câmara  Técnica  Permanente  Institucional  e  
Legal  do  CBH-R2R em que foi discutido o novo 
PAP-CBH-R2R.
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tes na parte da manhã, os representantes das comunidades  
envolvidas  e,  à  tarde,  o  workshop  foi  direcionado  aos  
gestores  públicos,  onde  estiveram  presentes  Secretarias  
municipais  de  Meio  Ambiente,  Agricultura  e  Defesa  Civil;  
Emater  Regional  e  Local,  UFRJ,  Inea,  PETP,  Embrapa,  
INPE,  além  de  Diretores  e  membros  do  próprio  CBH-
-R2R.


