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        O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH BIG) foi instituído no dia
7 de outubro de 2011, pelo Decreto Estadual nº 43.226/2011, cuja redação foi alterada pelo
Decreto Estadual nº 45.459/2015. Trata-se de 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. 

       A área de atuação 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 o Estado de São Paulo.

    Os Comitês de Bacia Hidrográfica foram instituídos pela Política Nacional de Recursos
Hídricos e regulamentados pelas políticas estaduais. Seu principal objetivo é gerenciar o
uso dos recursos hídricos de forma integrada e descentralizada com a participação da
sociedade. 

O Comitê Baía da Ilha Grande

Acompanhe nossas Redes Sociais!
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https://www.facebook.com/cbhbig
https://www.youtube.com/@cbhbig
https://www.instagram.com/cbh_big/


CBH BIG promove Mostra de Filmes
sobre a água
    O Comitê de Bacia da Baía da Ilha
Grande promoveu no dia 10 de dezembro,
em Paraty, a primeira Mostra de Filmes
D’ÁGUA. O evento integrou a programação
do Fórum Global de Inovação e Tecnologia
em Sustentabilidade (FITS) que começou
pouco antes, no dia 07. O objetivo foi
promover a conscientização ambiental
através da arte, convidando a população a
assistir e a se emocionar com histórias
sobre a água, sua importância e como ela é
impactada diretamente pela ação humana.
       A mostra de filmes da água foi gratuita,
aberta ao público, e a programação reuniu
obras audiovisuais exibidas em sessões
com duração entre um minuto e meio a 2
horas durante todo o dia. As produções
exibidas tiveram curta, média e longa
duração. As produções de longas
metragens foram exibidas no Cinema da
Praça e as de curtas e médias metragens
foram exibidos no Sesc Santa Rita
compostas pelos seguintes eixos: 
Água e Sustentabilidade; Os Guardiões
D'Água e a Água para crianças.
 A organização e curadoria da Mostra foi
liderada pela cineasta Cecília Lang, que
contou com a colaboração do diretor e
produtor audiovisual franco brasileiro,
Raphael de Oliveira. Cecília Lang é
documentarista independente carioca com
curtas metragens e roteiros premiados e
selecionados para Festivais Internacionais
de Cinema no Brasil e no mundo. 
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Notícias

População comparece a Mostra de Filmes D'Agua 

Curadora da Mostra de filmes Cecília Lang o Diretor-Geral do CBH BIG Luis Paulo do
Nascimento  

População comparece a Mostra de Filmes D'Agua 



Comitê investe mais de R$ 335 mil em
Biodigestores para a população de Angra dos
Reis e Paraty
    O Comitê de Bacia da Baía da Ilha
Grande (CBH-BIG) adquiriu mais de cento
e oitenta biodigestores que estão sendo
instalados em comunidades dos
municípios de Angra dos Reis e Paraty. O
investimento de mais de R$335 mil
possibilitará que comunidades mais
afastadas dos grandes centros, como
Ponta Negra em Paraty e Praia Vermelha
em Angra dos Reis, sejam atendidas com
coleta e tratamento de esgoto. Esta
iniciativa do CBH-BIG vai permitir que mais
de duas mil pessoas sejam atendidas, com
a correta destinação do esgoto, trazendo
benefícios à saúde e ao meio ambiente.
  O biodigestor auxilia na correta
destinação dos dejetos. Ele acelera o
processo de decomposição da matéria
orgânica através da ausência de oxigênio.
Esse processo é denominado biodigestão.
Uma de suas vantagens, é evitar o
surgimento de doenças causadas pelo
contato direto com o esgoto como
diarréias, febre tifóide, leptospirose,
hepatites e verminoses, e é claro, contribui
com a manutenção do meio ambiente.
 Sabendo disso, o CBH-BIG, seguindo seu
plano de recursos hídricos, deliberou
recursos para a aquisição dos
biodigestores que, através de um acordo
de cooperação técnica, serão instalados
pelas prefeituras nas comunidades de
Ponta Negra em Paraty e em Praia
Vermelha, Japariz e Retiro em Angra dos
Reis.
       Em Angra dos Reis foram entregues 81
biodigestores, sendo 65 de 700L e 16 de
1500L. Já em Paraty, foram entregues 100 

biodigestores, sendo 70 de 700L e 30 de
1500L. Os biodigestores adquiridos para os
dois municípios têm capacidade de coletar e
tratar 163.500 litros de esgoto por dia, que
deixarão de ser despejados nas
comunidades e em rios próximos, causando
sérios prejuízos ao meio ambiente.
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Biodigestores a serem instalados em Angra dos Reis

Biodigestores sendo instalados no bairro Retiro em Angra dos Reis



CBH-BIG realiza oficina participativa dos
Planos Estratégicos do MOP

 

   O Comitê de Bacia da Baía da Ilha
Grande realizou no dia 04 de Maio a
oficina participativa de construção dos do
Manual Operativo do Plano de Recursos
Hídricos. Intitulado “o futuro da Baía da
Ilha Grande a partir da implantação do
PRH-BIG”, o objetivo foi capacitar e nivelar
o conhecimento de membros e atores
estratégicos da Região Hidrográfica em
relação ao planejamento, que destaca
uma série de ações que visam melhorar a
qualidade e a disponibilidade de água.
      O Manual Operativo é um documento
orientador que visa a implementação das
ações prioritárias propostas. Consiste no
estabelecimento de estratégias
operacionais e executivas para a
implementação das ações, contendo o
roteiro básico para a implementação, os
atores responsáveis, os procedimentos
necessários, os pré-requisitos e os
resultados esperados, em um horizonte
de quatro anos.
        Ao fim da construção, foi realizado
um momento de pactuação, que contou
com a presença do vice-prefeito de Paraty 
 

Pastor Izaques; do presidente do SAAE de
Angra dos Reis, Alexandre Giovanetti; do vice
presidente da Câmara de Vereadores de
Paraty, Tunico Gama; da Assessora de
Responsabilidade Sócio Ambiental da
Eletronuclear, Ana Beatriz Julião e dos
representantes do colegiado. Foram
apresentadas ainda algumas das ações já
concluídas em 2022 pelo Colegiado como a
aquisição de 181 Biodigestores, que tem
capacidade de tratar 163.500 litros de esgoto
por dia, atendendo a 2.040 pessoas nos
municípios de Angra dos Reis e Paraty. Para
essa ação, foi desembolsado o valor de
R$335.784,45.
 Foi anunciado ainda a efetivação do acordo
com o Observatório de Territórios
Sustentáveis e Saudáveis da Bocâina
(OTSS/Fiocruz), para pesquisa de
Saneamento ecológico da Aldeia Indígena
Araponga. Com um investimento de
R$134.355,19, este projeto visa estruturar
soluções alternativas de saneamento rural,
através de banheiros coletivos e instalação
de novos sistemas ecológicos de tratamento
de esgoto. 
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NOTÍCIAS

Realização da oficina do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos em Angra dos Reis 

,



Oficina discute Plano Municipal de Saneamento
Básico de Angra dos Reis 
  O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía
da Ilha Grande em conjunto com a
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e o
Grupo Myr Projetos Sustentáveis, realizou
no dia 12 de Maio, no Centro de Estudos
Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, a
Oficina Pública de Diagnóstico do Plano
de Saneamento Básico de Angra dos Reis.
Essa Oficina é uma das etapas da revisão
e atualização do PMSB de Angra dos Reis,
e teve como objetivo colher informações
relativas aos serviços públicos e
autônomos de abastecimento de água
potável, de esgotamento sanitário, de
drenagem e manejo das águas pluviais,
contemplando as áreas urbanas e rurais
com o intuito de contribuir na melhoria do
saneamento básico do município. 
 A atualização do PMSB faz parte do
planejamento integrado do Plano de
Recursos Hídricos do Comitê da Bacia da
Ilha Grande e visa ajustar os mecanismos
articulados e integrados de gestão pública
da infraestrutura do município
relacionados ao saneamento básico. Os
Planos Municipais de Saneamento Básico
são importantes instrumentos de
planejamento e gestão participativa que
definem as diretrizes para prestação dos
serviços de saneamento de cada
município no que se refere ao
abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejo de
águas pluviais. 
 Durante a execução da oficina, a empresa
apresentou o cenário atual sobre cada
uma dessas vertentes e ao final de cada
abordagem foi aberto um momento para
que a população do município pudesse
contribuir na construção do Plano com 

informações adicionais, críticas e sugestões. 
 Esse momento contou com a participação
do Diretor Geral do CBH-BIG, Luis Paulo Silva
do Nascimento (DAE Paraty); do presidente
do SAAE, Alexandre Giovanetti Lima e da
Gestora da APA de Tamoios, unidade de
conservação de uso sustentável
administrada pelo INEA, Krishna Koshiyama. 
 Para ter acesso a todos os produtos
aprovados até o momento, acesse:
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https://www.cbhbig.org.br/plano-de-saneamento-basico.

Presidente do SAAE de Angra dos Reis, Alexandre Giovanetti

Vitor Lisboa, Especialista de Recursos Hídricos da AGEVAP

https://www.cbhbig.org.br/plano-de-saneamento-basico


Comitê participa do 10° Encontro Estadual de Comitês de
Bacias Hidrográficas (ECOB)

   O Comitê de Bacia da Baía da Ilha
Grande (CBH-BIG) esteve presente no 10º
Encontro de Comitês de Bacias
Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB),
realizado no Centro de Convenções
General Sombra e na Universidade de
Vassouras. O evento, que ocorreu do dia
30/11 a 03/12, contou com cerca de 400
participantes, presencial e online.
       Com o tema “Rios em Nossas Vidas: O
Desafio de Regular – A mobilização,
comunicação e educação para regulação
das águas”, o ECOB buscou o
aperfeiçoamento dos Sistemas Estadual e
Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e, consequentemente, a melhoria
da qualidade e o aumento da quantidade
de água.
      Promovido pelo Fórum Fluminense de
Comitês de Bacias Hidrográficas do
Estado do Rio de Janeiro, em parceria com
a Prefeitura e Universidade de Vassouras,
o X ECOB seguiu com debates acerca das

gestão das águas, enfrentamento aos
problemas decorrentes das fortes chuvas e
enchentes que, somente esta
semanaprovocaram estragos em diversas
cidades do Sul do Estado do Rio de Janeiro,
além da implantação do saneamento básico. 
 O diretor-presidente do Comitê da Baía da
Ilha Grande, Luis Paulo Silva do Nascimento
(DAE Paraty), participou representando o
colegiado na Mesa de Debates sobre
‘Investimentos dos Comitês em
Saneamento’. 
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https://www.youtube.com/@forumfluminensedecbhs7200 

O diretor-presidente do CBH-BIG recebeu uma
homenagem do Fórum Fluminense, indicada
pelo Comitê, em demonstração de sua
importância para a instituição. Durante o
momento de prestígio, os membros da plenária
o agradeceram por compartilhar suas
inspirações e pensamentos, fazendo sempre a
diferença, tratando as questões do comitê com
seriedade e com uma postura profissional.
  A homenagem, bem como todo evento, pode
ser conferida no canal do Fórum Fluminense de
CBHs no YoutTube, através do link:

Membros do Colegiado: Rosângela Nunes; Ana Paula Guimarães; Luis Paulo do
Nascimento; Daniela Oliveira; Samyr Mariano; Ulisses Mansur; Lamounier Vilela; Isabela

Dias e Anderson Sato;  Antônio Mendes da AGEVAP.     

Luís Paulos do Nascimento, Diretor-Geral do CBH BIG



     Aconteceu no dia 7 de dezembro, o evento DIÁLOGOS DA
ÁGUA – REGIÃO COSTA VERDE, na Casa de Cultura de
Paraty, RJ. Em pauta, as seguintes temáticas: Mudanças
Climáticas; Segurança Hídrica; Saneamento; Gestão de
Resíduos e Economia Azul.
   O Comitê Baía da Ilha Grande, apoiador do evento,
participa do Painel Saneamento e Resíduos Sólidos
representado por seu diretor-presidente, Luís Paulo Silva do
Nascimento, e o especialista em recursos hídricos, Vítor
Santos Lisbôa.
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     O CBH BIG participou da Audiência Publica Sobre O Plano
De Saneamento Básico Do Município de Paraty, que
aconteceu no dia 17 De Novembro, na Câmara municipal da
cidade de Paraty.
   O momento contou com representantes da Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis, da Consducto Engenharia e do
Comitê Baía da Ilha Grande.
   Para ter acesso a todos os produtos aprovados até o
momento, acesse: 
https://www.cbhbig.org.br/plano-de-saneamento-basico 

     O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha
Grande em conjunto com a Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e o Grupo Myr Projetos Sustentáveis,
realizou no dia 21 de novembro, no Centro de Estudos
Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, a Audiência
Pública de Diagnóstico do Plano de Saneamento Básico
de Angra dos Reis.

Alberto Costa; Daniel Kowarski; Luís Paulo do Nascimento; Vitor Lisbôa e 
Tito Cals; 

Professora Flora; Lucas Cordeiro;  Sanica e o Prefeito de Paraty, Luciano Vidal

Marina Guimarães na Audiência Pública de Diagnóstico do Plano de Saneamento
Básico de Angra dos Reis  
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    O Comitê da Baía da Ilha Grande, participou do "I Fórum
de Políticas Compensatórias Socioambientais das Baías
da Ilha Grande e Sepetiba", que foi realizado nos dias
02/06 e 03/06, na UFRRJ (campus Seropédica), no Auditório
Hilton Salles.
   Durante o evento, o CBH-BIG apresentou um pouco das
ações que estão em andamento, como por exemplo o Plano
Municipal de Saneamento Básico de Angra dos Reis e Paraty
e o Projeto de Instalação de biodigestores.

Em evento comemorativo do Dia do Meio Ambiente, no
Museu do Amanhã, promovido pela Secretaria Estatual do
Ambiente e Sustentabilidade, o Presidente do Comitê de
Bacias, Luís Paulo da Silva e de sua comitiva, formada pelo
Diretor Samyr Mariano, Marcelo Danilo — representante da
AEGEIA – CBH BIG e Mayná Coutinho — Pres. do Comitê
Guandu, o certificado Carbono Compensado do Programa
de educação ambiental — *Não jogue seu óleo pelo ralo —
que contabiliza as emissões evitadas com coleta de óleo
vegetal do Prove Costa Verde, realizado pelas cidades de
Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro.

   O Comitê de Bacias da Baia da Ilha Grande, Cooperativa
Serra do Mar e Jornal Folha do Litoral Costa Verde, com o
mote Todo dia é dia do meio ambiente, participaram, no
último 13 de setembro, em Angra dos Reis, da Feira de
Ciências e Matemática no Colégio Estadual Honório
Lima, apresentando uma palestra sobre o Programa de
Educação Ambiental — Não jogue seu óleo pelo ralo.
Saiba mais sobre o evento acessando:

 https://bityli.com/ouKDO
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EXPEDIENTE

Realização:

Diretor-Geral: Luis Paulo Silva do Nascimento 
Diretor-Secretário: Leonardo Battestin de
Alvarenga 
Diretores Administrativo: Cesar Bassi Costa
Filliphe Mota de Carvalho
Júlio Garcia Karai Xiju
Samyr Mariano Rodelli

Jornalista responsável: Antônio Mendes de Souza

Junior (MTB/RJ: 0036155) - AGEVAP

Diagramação e Redação: Aryane Vieira da Silva - AGEVAP

Supervisão Técnica: Matheus Miguel Pinheiro da Silva

- AGEVAP 

Vitor Santos Lisbôa - AGEVAP

Fotos: Acervo AGEVAP 
Apoio Técnico: AGEVAP

Fórum de Políticas Compensatórias Socioambientais das Baías da Ilha Grande e
Sepetiba

Mayna Coutinho; Luís Paulo do Nascimento; Secr. Estadual do Ambiente e
Sustentabilidade- RJ , Sr. José Ricardo Brito; Samyr Mariano e o Marcelo

 Danilo 

Euristácio Moura de Oliveira, membro do Colegiado do CBH BIG


