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Comitê Baía da Ilha Grande
O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG) foi instituído no dia 7 
de outubro de 2011. O CBH-BIG é um grupo que reúne órgãos do governo, sociedade civil 
e os usuários da água para debater, planejar e destinar recursos financeiros para ações 
que influem na quantidade e qualidade das águas. Os Comitês de Bacia Hidrográfica 
fazem parte do sistema criado pela Política Nacional de Recursos Hídricos. A área de atu-
ação do CBH-BIG engloba os municípios de Angra dos Reis, Paraty (incluindo suas ilhas) 
e os bairros de Conceição de Jacareí e Cantagalo, no município de Mangaratiba, fazendo 

divisa com Estado de São Paulo.  

ValoresVisão
De forma democrática e partici-
pativa, promover ações e projetos 
que resultem na preservação dos 
corpos hídricos e na melhoria da 
disponibilidade de água em quali-

dade na bacia da Ilha Grande.

Missão 
Ser reconhecido em seu territó-
rio como uma  organização de 
referência no estudo, preserva-
ção e conservação dos recur-

sos hídricos.

Transparência nas relações, 
respeito entre os envolvidos, 
respeito e cuidado com recursos 
naturais e os povos dos territórios, 
e união e sinergia entre as repre-

sentações envolvidas.
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Comitê vai 
instalar 
biodigestores nos 
municípios de 
Angra dos Reis e 
Paraty 

O Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande, junto as 
prefeituras municipais, está promovendo uma ação 
para a instalação de biodigestores em comunidades de 
Paraty e Angra dos Reis. A instalação faz parte do 
programa de Esgotamento Sanitário e do Plano de 
Recursos Hídricos e visa oferecer uma solução ambien-
talmente correta para os efluentes domésticos de 
comunidades da bacia.  

Ao todo serão adquiridos e instalados 181 biodigesto-
res, nas comunidades do Retiro, Praia Vermelha e Japa-
riz, pertencentes a cidade de Angra dos Reis e a comuni-
dade Ponta Negra, em Paraty. O Comitê assinou um 
acordo de cooperação técnica com os municípios, que 
serão responsáveis pela instalação e manutenção das 
unidades. 

O biodigestor é um sistema de tratamento de esgoto 
domiciliar compacto que garante a correta destinação 
do efluente das residências. 

O programa de Esgotamento Sanitário do Comitê e a 
instalação dos biodigestores foram temas apresentados 
no IX Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas do Estado do Rio de Janeiro. Vitor Lisboa, Especialista 

de Recursos Hídricos da AGEVAP, agência de águas dele-
gatária do Comitê da Baía da Ilha grande, durante sua 
apresentação, ressaltou o intenso trabalho de campo 
para o diagnóstico das necessidades de esgotamento da 
comunidade Ponta Negra, realizado em conjunto com o 
Departamento de Água e Esgoto (DAE) da prefeitura de 
Paraty. “Nós fomos a campo, entramos em cada casa 
perguntando como é o sistema, aonde saí o esgoto e qual 
é o tratamento adotado. Foram visitadas cem casas em 
dois dias”, destacou. 
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Comitê viabiliza impressão de guia 
junto a OTSS/FIOCRUZ

Comitê viabiliza impressão de guia 
junto a OTSS/FIOCRUZ

O O Comitê da Baía da Ilha Grande viabilizou junto ao 

Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da 

Bocaina (OTSS) a impressão do guia “Caminhos e 

Cuidados com as Águas”, que foi elaborado por pesqui-

sadores acadêmicos e tradicionais, lideranças comuni-

tárias e com a participação dos atores locais e da comu-

nidade caiçara. A iniciativa visa oferecer alternativas e 

apoiar a Comunidade da Praia do Sono e outras comuni-

dades que desejam aprender a cuidar das suas águas e 

colocar a mão na massa, com técnicas sustentáveis, 

dentro do conceito do saneamento ecológico, para o 

correto destino do esgoto doméstico.

O Engenheiro Ambiental, Civil e Permacultor, Tito 

Cals, apresentou o documento para os participantes do 

Webinar - Semana do Meio Ambiente realizado pelo 

Comitê da Baía da Ilha Grande, no mês de Junho e 

ressaltou que “o Guia foi construído com uma linguagem 

muito simples, contando com ilustrações e fotos, com a 

intenção de semear a mensagem de Saneamento 

Ecológico pela região”.

Um dos objetivos, segundo Tito Cals, é levar conheci-

mento e causar não só a transformação no meio 

ambiente, mas principalmente nas comunidades: “já 

estamos pensando em um planejamento para a distri-

buição desses manuais para estarmos levando essa 

mensagem e fazer com que mais pessoas entendam 

que elas mesmas podem ser os seus agentes da trans-

formação local”.

Para realizar a pesquisa-ação no sanea-

mento ecológico, a OTSS contou com uma ação 

coletiva entre a Fiocruz, a Funasa e o Fórum de 

Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, 

Paraty e Ubatuba (FCT), com participação e 

protagonismo da Associação de Moradores 

Originários da Praia do Sono.

O guia traz o passo-a-passo para construir 

um tanque de evapotranspiração com supera-

dobe e podem ser encontradas várias formas 

de cuidado com as águas.

O documento pode ser acessado pelo site da 

OTSS, através do site https://www.otss.org.br/.
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Comitê Baía da Ilha Grande abre inscrições 
para o Processo Eleitoral para novos mem-

bros.

O Comitê da Baía da Ilha Grande publicou o edital 

referente ao processo eleitoral para compor o seu plená-

rio conforme o regulamento. Estão abertas as inscrições 

para as vinte e quatro 24 vagas para membros titulares 

e seus respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) 

anos. Os eleitos terão a missão de fazer a gestão com-

partilhada e participativa da bacia hidrográfica da Baía 

da Ilha Grande, que engloba os municípios de Angra dos 

Reis, Paraty (incluindo suas ilhas) e os bairros de Concei-

ção de Jacareí e Cantagalo, no Município de Mangarati-

ba.

O colegiado é composto por três segmentos, de 

forma paritária. O Poder Público será representado por 8 

usuários de água com atuação na área do Comitê (ser-

viços de abastecimento, saneamento, indústria e mine-

ração, entre outros).

A Sociedade Civil contará com 8 representantes com 

atuação relacionada com recursos hídricos e de meio 

ambiente, como ONGs, instituições de ensino e pesquisa, 

organizações técnicas, entre outros.

E por fim, os Órgãos do Governo que terão 8 represen-

tantes dos órgãos públicos municipais, federais e estadu-

ais atuantes na região, relacionados com os recursos 

hídricos, ao gerenciamento costeiro e meio ambiente.

As inscrições podem ser enviadas através dos 

Correios ou entregues das 9h às 16h na Unidade Descen-

tralizada 08 da AGEVAP, sede do CBH-BIG – Estrada do 

Marinas, 111, Casa 12, Marinas – Angra dos Reis-RJ ou na 

Secretaria de Meio Ambiente de Paraty, Rua Sabiá, nº 3, 

Caborê – Paraty-RJ (A/C. Sr. Luís Paulo Silva do Nasci-

mento). O edital e o formulário, assim como outras publi-

cações relacionadas, também estão disponíveis no site 

do Comitê na aba “Forma de Ingresso”.
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Acesse: www.cbhbig.org.br e
clique na aba formas de ingresso

FAÇA PARTE 
DO COMITÊ
Inscrições abertas para o processo 
eleitoral do Comitê Baía da ilha Grande

CONFIRA O EDITAL

Contribua com a Gestão 
das Águas da região!

https://www.cbhbig.org.br/conteudo/edital_2022_2024.pdf
https://www.cbhbig.org.br/conteudo/edital_2022_2024.pdf

https://www.cbhbig.org.br/conteudo/edital_2022_2024.pdf



CBH-BIG elabora 
plano de 
Saneamento 
Básico de Paraty
e Angra dos Reis.

O Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande está atualizando 

os Planos de Saneamento Básico (PMSB) dos municípios de 

Paraty e Angra dos Reis. O PMSB visa garantir a promoção da 

segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das 

desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desen-

volvimento econômico do município, ocupação adequada do 

solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como 

enchentes, falta de água e poluição, além de identificar os 

gargalos dos serviços de saneamento nos aspectos econômi-

cos e institucionais. O investimento ultrapassa meio milhão de 

reais. Atores sociais e representantes das comunidades tradi-

cionais estão sendo envolvidos na elaboração.

Paraty, Angra dos Reis e uma pequena parte de Mangarati-

ba, compõe a Região Hidrográfica I do Estado do RJ, a Bacia da 

Ilha Grande, área de gestão do Comitê. O último PMSB de Paraty 

havia sido elaborado em 2011 pela Faculdade de Oceanografia 

da UERJ. Já o de Angra dos Reis foi elaborado pela DRZ Geotec-

nologia e Consultoria em 2014. Com o aporte de recurso de 

cerca de quinhentos e vinte cinco mil de reais, o Colegiado 

contratou, através de sua agência de águas, as empresas 

Consducto Engenharia e Myr Projetos Estratégicos e Consultoria, 

que estão realizando os estudos e a elaboração em Paraty e 

Angra, respectivamente. Os planejamentos seguem as diretri-

zes nacionais de saneamento básico - Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB), que se destaca por ser o principal 

marco regulatório para o setor de saneamento do país, consi-

derando seus quatro componentes: abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urba-

nas.

Em ambos municípios, já foram finalizados os planos de 

trabalho e a revisão dos últimos PMSBs. Além disso, as empresas 

estão realizando trabalhos de mobilização, para ouvir popula-

ção e atores estratégicos e levantar dados para o diagnóstico.

Comunidades tradicionais, caiçaras, quilombolas e outras 

mais isoladas estão recebendo visitas de mobilizadores e técni-

cos tem realizado visitas de campo. Todo o trabalho tem sido 

acompanhado e supervisionado pelo Comitê, com o objetivo de 

levantar as reais necessidades e consequentemente as melho-

res soluções ambientais e econômicas.

Como parte dessa mobilização, o Comitê, a empresa Cons-

ducto Engenharia LDTA e a prefeitura de Paraty realizaram um 

evento no sábado, dia 11 de Setembro, com atores sociais estra-

tégicos do município, com o objetivo de dar um passo no 

processo formativo sobre a importância do saneamento básico 

para a qualidade de vida e meio ambiente. O encontro reuniu os 

técnicos envolvidos na elaboração do Plano, representantes da 

prefeitura e representantes de associações de moradores e 

movimentos sociais.

A atualização dos Planos faz parte do planejamento integra-

do do Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia da Ilha 

Grande. A previsão é de que os planos sejam finalizados em 

março de 2022.

De acordo com o estudo do Colegiado, do consumo total de 

água na bacia, o abastecimento público é o uso consuntivo 

mais importante, respondendo por 73,5% do total, equivalente a 

cerca de 4.719.780 litros de água por hora. Em seguida vem o uso 

industrial com 20% (1.284.194 litros por hora), a aquicultura com 

4,8% e a mineração que utiliza cerca de 1,1% do total de água 

utilizada na Região Hidrográfica I. Essa necessidade traz a 

responsabilidade de gerir de forma eficiente a água, um bem 

natural público e finito.
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Algumas de nossas ações
 no 1° semestre de 2021

COMITÊ BAÍA
DA ILHA GRANDE

Acordo de Cooperação Técnica com as prefeituras 
de Angra dos Reis e de Paraty, para instalação de 
biodigestores em comunidades da RH-I

Execução do Plano de 
Comunicação

Revisão do Regimento Interno

Ação de Saneamento ecológico 
em parceria com o Observatório de 

Comunidades Sustentáveis e
 Saudáveis da Bocaina/Fiocruz

Elaboração do Manual Operativo 
do Plano de Recursos Hídricos

o CBH-BIG fez uma apresentação sobre o Plano 
de Bacia Hidrográfica e a Gestão Costeira do 
Comitê, ministrada pelo Especialista de Recursos 
Hídricos, Vitor Santos Lisboa, no XXIII ENCOB - 
Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas realizado de 04 a 07 de Outubro de 2021.
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