
 
 

 

Notícias do Plano 

PRH-BIG realiza rodada de apresentações dos estudos de 

Diagnóstico 
Paraty – RJ • 13/12/2018 • 

O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG) realizou mais uma 

rodada de reuniões públicas, como parte do processo de elaboração do PRH-BIG. As reuniões 

ocorreram nos dias 10/12 em Conceição de Jacareí – em Mangaratiba, no Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), no dia 11/12 em Angra dos Reis, no Centro de Estudos Ambientais 

(CEA) e no dia 13/12 em Paraty, na Casa da Cultura de Paraty. 

Dessa vez, as reuniões tinham o objetivo de apresentar os estudos de diagnóstico (trabalhos 

técnicos) já realizados, que buscam conhecer mais sobre a Região Hidrográfica da Baía da Ilha 

Grande. Foram apresentadas informações sobre os seguintes temas: 

As principais características dos solos, relevo, clima, vegetação, peixes (água doce) e Unidades 

de Conservação existentes na região; 

Características da população que vive na região, sua economia e aspectos culturais; 

Usos que são feitos dos solos; 

Que legislação se aplica aos recursos hídricos; 

Quais instituições e entidades atuam na gestão das águas; 

Iniciativas que já estão em andamento na região e que contribuem para a conservação dos 

recursos hídricos; 

Quanta água está disponível em rios, lagos, cachoeiras, reservatórios (superficial) e, também, 

nos mananciais subterrâneos; 

Que usos da água são realizados; 

Como está a qualidade da água da região; 

O Balanço hídrico – a comparação entre a oferta e os usos da água realizados. 

As reuniões foram bastante proveitosas e os presentes tiveram a oportunidade de manifestar 

sobre a localização de problemas e conflitos de usos da água na região – realizar uma “leitura 

de paisagem”. As reuniões contaram com expressiva participação, com as presenças do sub-

prefeito de Conceição de Jacareí, de representante do Gabinete do Prefeito de Mangaratiba e 

do Vice-prefeito de Paraty. 

A sociedade local é convidada a continuar engajada nesse processo participativo de construção 

de diretrizes para o bom uso das águas, e, também, a contribuir com a melhoria da qualidade 

ambiental da região, como um todo. Acompanhe as notícias sobre o PRH-BIG nos canais de 

comunicação: www.prhbig.com.br e perfil no Facebook @cbhbig. 

Maiores informações podem ser obtidas nos seguintes contatos: 

Secretaria Executiva do Comitê de Bacia da 

Região Hidrográfica Baía de Ilha Grande - CBH 

BIG 

E-mail: cbhbig@gmail.com 

Inea: (24) 3377-6590 

Facebook.com/cbhbig 

www.prhbig.com.br 

PROFILL Engenharia e Ambiente 

Tel.: (51) 3211-3944 

E-mail: prhbig@profill.com.br
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Reunião Pública no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Conceição de Jacareí, em 

Mangaratiba – RJ, 10/12/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente. 

 
Reunião Pública no Centro de Estudos Ambientais (CEA), em Angra dos Reis – RJ, em 11/12/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente. 

 
Reunião Pública na Casa da Cultura de Paraty, em Paraty– RJ, em 13/12/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente. 


