
 

 

Press Release 

ENCONTROS REGIONAIS INICIAM A MOBILIZAÇÃO DO 

PRH-BIG 
Angra dos Reis – RJ • 11/09/2018 • 

 

Aguarde a 

divulgação das 

próximas etapas do 

Plano! 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS: 

E-mail: 

prhbig@profill.com.br 

Site: 

www.prhbig.com.br 

Facebook.com/cbhbig 

Telefone: (24) 3355-

8389 

 

 

 

Na tarde do dia 11/09, na SUPBIG, em Angra dos Reis, esteve reunido 

o Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA) do PRH-BIG, técnicos 

do Inea e equipe técnica da Profill Engenharia LTDA., para avaliar a 

rodada de Encontros Regionais. 

Os Encontros Regionais compreenderam seis eventos, no período de 

27 a 31 de agosto, em diferentes localidades dos municípios de 

Angra dos Reis, incluindo a Ilha Grande, e Paraty. O objetivo dos 

encontros foi informar e incentivar a participação de diversos 

segmentos da sociedade na elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos (PRH-BIG). Ao todo, os Encontros Regionais contaram com 

cerca de 180 participantes. Sendo considerada uma ação de sucesso 

pelos membros do GTA. 

Segundo o presidente do CBH-BIG, Gustavo Machado, com a 

realização dos eventos regionais “começamos a caminhada de forma 

prática, estamos saindo do papel”. Na ocasião, também foi iniciada 

a discussão e o planejamento da próxima etapa, que compreenderá 

uma rodada de Encontros Institucionais, prevista para o período de 

8 a 11 de outubro, que logo terá detalhes divulgados. 

Nos Encontros Regionais foi iniciada uma consulta de percepção com 

os participantes dos eventos, com a aplicação de um questionário 

acerca de aspectos ambientais que possam ser considerados 

positivos ou negativos, nos corpos hídricos da Região Hidrográfica da 

Baía da Ilha Grande e, também, sobre o conhecimento e 

expectativas que possuem sobre a realização do Plano de Recursos 

Hídricos (PRH-BIG). Essa consulta se estende e o link para o 

formulário está disponível em www.prhbig.com.br. 

É importante que a sociedade local continue engajada nesse 

processo participativo de construção de diretrizes para o bom uso 

das águas, e, também, para contribuir com a melhoria da qualidade 

ambiental da região, como um todo. 
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UFF – Jacuecanga (Angra dos Reis) - 27/08/18 CEFET/RJ – Parque Mambuca (Angra dos Reis) – 28/08/18 

 

  
Casa da Cultura (Paraty) – 28/08/18   Escolinha do Patrimônio (Paraty) – 29/08/18 

 

    
CEA – Centro de Estudos Ambientais   Parque Estadual da Ilha Grande   

(Angra dos Reis) – 30/08/18     Vila do Abraão – 31/08/18 
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A Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG) 

A Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (RH-I) localiza-se no litoral sul do Estado do Rio de 

Janeiro, ocupando uma área de 1,8 mil km² na sua porção continental, abrangendo, ainda, 

diversas ilhas e ilhotas na baía da Ilha Grande. As principais bacias hidrográficas que compõem 

a RH-I são: as bacias contribuintes à Baía de Paraty, Bacia do Rio Mambucaba, bacias 

contribuintes à Enseada do Bracuí, Bacia do Bracuí, bacias contribuintes à Baía da Ribeira, bacias 

da Ilha Grande e Bacia do Rio Conceição de Jacareí. 

A RH-I se destaca por suas praias, ilhas, flora e fauna exuberantes, que fazem do turismo sua 

principal atividade econômica. Toda a região é reconhecida como excelente para a prática de 

mergulho, com vários pontos espalhados pela baía e ilhas, e conta com serviços sofisticados de 

hotelaria e gastronomia, além de possuir roteiros históricos, culturais e ecoturísticos. 

A região é a área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, que 

abrange integralmente os municípios de Angra dos Reis e Paraty, além de uma porção do 

território de Magaratiba, basicamente compreendendo o distrito de Conceição de Jacareí. 

Instalado na sede da Superintendência Regional Baía da Ilha Grande (Supbig) do Inea, o órgão 

colegiado debate questões referentes à gestão das águas, sendo o principal fórum decisório para 

essas importantes questões. 

O que é um Plano de Bacia? 

A gestão das águas é tão importante para a manutenção dos recursos naturais que é regrada 

por um conjunto leis, normas e dispositivos a ela voltados. No Rio de Janeiro, de acordo com a 

Lei Estadual nº 3.239/1999, que estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, a gestão das águas é uma obrigação do Estado e dos comitês de bacia. Em conjunto, as 

duas partes são responsáveis por garantir o uso continuado, racional e múltiplo desses recursos. 

Previsto em lei, o Plano de Recursos Hídricos é o principal instrumento que define como as águas 

da bacia deverão ser usadas para garantir o desenvolvimento da região no longo prazo. Durante 

a elaboração do PRH-BIG, o comitê desempenha um papel fundamental no acompanhamento e 

validação dos trabalhos técnicos realizados, na articulação política, no chamamento e na 

participação da sociedade na gestão das águas. Também é o Comitê de Bacia que aprova o Plano 

depois de concluído. 

O PRH-BIG 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG) é uma 

realização da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro e do Inea, em conjunto 

com o CBH-BIG e com o apoio da Transpetro. A execução técnica do PRH-BIG está a cargo da 

Profill Engenharia e Ambiente, empresa contratada, por licitação, pelo período de 18 meses. O 

processo de elaboração do PRH-BIG é aberto à população e todos os moradores da região 

podem contribuir. A cada dois meses, o CBH-BIG promove reuniões abertas ao público. Elas 

acontecem em sistema de rodízio pelos municípios da região. 


