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Comitê Médio Paraíba do Sul lança Atlas de
Microbacias da Região

Flávia Pires, Leonardo Guedes e José Arimathéa, organizadores do Atlas, e Carin Von Muhlen (à direita),
coordenadora da Câmara Técnica

Em comemoração do Dia Mundial da Água e dos 20
anos da Lei das Águas, o Comitê Médio Paraíba do
Sul (CBH-MPS) lançou o pioneiro “Atlas da Região
Hidrográﬁca do Médio Paraíba do Sul” no dia 28 de
março. A divulgação aconteceu durante a 12ª
reunião plenária do CBH-MPS, em Barra do Piraí (veja
a matéria na página 4). Os objetivos do Atlas são
ampliar o conhecimento da população sobre a
hidrograﬁa regional, ser fonte de informações para
órgãos ambientais e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas.
O Atlas será distribuído gratuitamente para 19
prefeituras que compõem a região, órgãos gestores,
universidades e escolas técnicas, além de já estar
disponível no site do Comitê. Segundo o idealizador
do projeto e presidente do CBH-MPS, José
Arimathéa Oliveira – ex-prefeito de Pinheiral e
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – o documento

apresenta um conjunto de dados ambientais, como
o tamanho das microbacias, as áreas de preservação
permanente e a identiﬁcação das nascentes. “Nós
queremos olhar a região do Médio Paraíba como um
todo e o Atlas veio ocupar uma lacuna de
conhecimento sobre os aﬂuentes do Paraíba do Sul
em nossa região”, disse.
O Atlas de Microbacias é dividido em três capítulos.
No primeiro, há o detalhamento do Sistema
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e a
explicação de como funciona o Comitê de Bacia; o
segundo trata especiﬁcamente da Região
Hidrográﬁca Médio Paraíba do Sul, abrangendo seus
19 municípios com mapas da hidrograﬁa e uso do
solo de cada um e, ainda, contém informações de
água e esgoto; e, no terceiro capítulo, encontra-se a
delimitação das 42 principais microbacias da região
apresentando os detalhes de cada uma, seus
aﬂuentes, subaﬂuentes e área de drenagem.
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Panorama da Gestão 2015/2017

Diretores que passaram pela gestão no biênio 2015-2017

A gestão 2015/2017 do Comitê Médio Paraíba do Sul
(CBH-MPS) foi marcada pela participação efetiva e
integrada dos membros em diversas decisões acerca
do gerenciamento dos recursos hídricos em sua
região hidrográﬁca e na bacia do Paraíba do Sul
como um todo. Com uma diretoria colegiada
composta por membros do Poder Público Municipal
e Estadual, Sociedade Civil e Setor Usuário, o CBHMPS atuou ﬁrmemente na elaboração de planos e
ações que objetivaram aprimorar a administração e
dar transparência nos processos no âmbito da
gestão hídrica do Comitê.
Sua representatividade assídua em reuniões do
Grupo de Trabalho de Operações Hidráulicas
(GTAOH) e em seminários sobre gestão hídrica
marcaram positivamente o mandato, garantindo
maior participação e compartilhamento de ideias
para o alcance de uma gestão preocupada e a serviço
de melhorias quando o assunto é água. Durante o
mandato, foram realizadas as ações de atualização,

pela primeira vez na história, do Preço Público
Unitário (PPU) da metodologia da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos, houve a criação do Atlas da
Região Hidrográﬁca do Médio Paraíba do Sul, a
aprovação do Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
para o período 2017-2020, a execução do Projeto
Cílios do Paraíba, o Curso de Capacitação Técnica
“Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas
Ciliares”, a revisão das Resoluções de diária, ajuda de
custo e reembolso, a revisão dos procedimentos da
Câmara Técnica, a assinatura dos Termos de
Concessão do projeto Auxílio à Pesquisa, a análise da
proposta do Zoneamento Econômico Ecológico do
Rio de Janeiro, dentre outras ações.
Houve ainda a manutenção do funcionamento da
entidade delegatária pelos Comitês, que disponibilizaram temporariamente recursos de projetos para
custeio, tendo em vista a grave crise econômica do
Estado do Rio de Janeiro e a consequente ausência
de repasses de recursos ﬁnanceiros para a AGEVAP.

Representante do CBH-MPS participa da 4ª Conferência Municipal de Meio
Ambiente
A 4ª Conferência Municipal de Meio ambiente, realizada no dia 18 de fevereiro em Volta Redonda,
teve “Recursos Hídricos” como tema central. Os palestrantes falaram sobre a importância das Ações
de Saneamento para a Preservação dos Recursos Hídricos e sobre Patrimônios Ambientais, com
enfoque no Rio Paraíba do Sul. Durante o evento, foi feita a eleição dos membros do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), composto por membros do Poder Público
Municipal, pelo ICMBio, pela Câmara de Vereadores, sociedade civil, setor empresarial e presidido por
Alfredo Peixoto, secretário de meio ambiente. A conferência, que tinha por objetivo envolver a
população nos assuntos ambientais da região, contou com a presença de 280 participantes; dentre
eles, Vera Lúcia Teixeira, representante do CBH-MPS, André Marques, diretor-presidente da AGEVAP, e
Samuca Silva, prefeito municipal.
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Ações do Comitê em Andamento
Capacitação para Ações de Comunicação
Integrada
Com previsão de início em agosto, o curso de
capacitação será direcionado aos membros do
comitê e terá como foco as noções básicas de
comunicação, assim como meios de comunicação e
oratória. A Associação Educacional Dom Bosco
(AEDB) venceu a licitação e ministrará o curso.

Projeto Piloto para Pagamento por Serviços
Ambientais com Foco na Conservação e
Restauração da Microbacia do Rio Bananal
(Azevedo Consultoria Ambiental e Energética)
O Projeto Piloto para Pagamento por Serviços
Ambientais com Foco na Conservação e Restauração
da Microbacia do Rio Bananal tem como meta a
restauração ﬂorestal de 30 hectares e a conservação
ﬂorestal de 30 hectares em 7 propriedades rurais
inseridas na microbacia do rio Bananal. A empresa já
concluiu o Plano Executivo de Restauração (PER) de 3
das 7 propriedades contratadas. Com o PER
aprovado para estas propriedades, já foi executado o
cercamento e iniciado o plantio de restauração
ﬂorestal. Até o ﬁnal do mês de abril, foram
implantados cerca de 4 hectares em duas destas
propriedades. A previsão é que até o ﬁnal do mês de
maio 100% do plantio seja concluído.

PSA HÍDRICO - Projeto Rio Sesmarias

Região Hidrográﬁca III - Médio Paraíba do Sul - por
meio do lançamento de editais de seleção de
projetos para concessão de auxílio ﬁnanceiro para
realização de estudos direcionados à área de
abrangência do Comitê. São aceitos projetos de
pesquisa e extensão, bem como para elaboração de
trabalhos de conclusão de cursos técnicos,
graduação, especialização, disser tações de
mestrado e teses de doutorado. Já foram lançados
dois editais que contemplaram 9 projetos, sendo que
5 estão em fase de ﬁnalização e 4 foram cancelados.

Projeto Cílios do Paraíba
Trata-se de um projeto que prevê recuperação
ambiental e implantação de espaço de interpretação
e educação ambiental. O projeto arquitetônico e
paisagístico já foi elaborado e aprovado.

II Edital de Projetos de Boas Práticas
Ambientais (inscrições abertas)
Em sua segunda edição, o Concurso de Projetos de
Boas Práticas Ambientais visa a elencar as boas
práticas executadas ou em execução na região do
Médio Paraíba do Sul. Essas atividades têm
importância na conscientização da população e
poderão servir de molde para outras instituições e
municípios. O regulamento e demais publicações
po de m s e r ace s s ado s n o s i te do C o m i tê :
www.cbhmedioparaiba.org.br.

(Crescente Fértil)
O Projeto Rio Sesmarias tem como meta restaurar 20
hectares com espécies nativas de Mata Atlântica e 40
hectares de conservação ﬂorestal natural em
propriedades rurais, em torno de nascentes e corpos
hídricos na bacia do rio Rio Sesmarias. Foram cinco
propriedades rurais contratadas que totalizam 24,1
hectares destinados à restauração ﬂorestal e 41,4
hectares para a conservação. Já foram concluídos
83,06% do quantitativo de áreas previstas para
plantio de restauração ﬂorestal. As áreas destinadas
à conservação já foram totalmente cercadas. A etapa
de manutenção das áreas implantadas está,
atualmente, no seu início.

Auxílio à Pesquisa
O Programa de Auxílio à Pesquisa tem o objetivo de
promover a obtenção de dados que possam
contribuir para a gestão dos recursos hídricos da

CSN realiza 5º Fórum Sul
Fluminense sobre Águas
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
instituição integrante do CBH-MPS, em
parceria com a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) realizou o
5º Fórum Sul Fluminense Sobre Águas, dia
28 de março, no auditório do SESI em Volta
Re d o n d a . O e v e n t o a c o n t e c e u e m
comemoração ao Dia Mundial da Água e
teve por objetivo estimular a discussão
sobre gestão de recursos hídricos no
cenário industrial. Estiveram presentes
representantes da Agência Nacional das
Águas (ANA), Fundação Getúlio Vargas,
CSN, FIRJAN e Universidades.
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Comitê elege e empossa novos membros

Participantes da 12ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH-MPS posam para foto oﬁcial do evento

Durante a reunião, além do fórum de eleição e posse,
ocorreu a aprovação da ata da 25ª Reunião Plenária
Ordinária, uma apresentação sobre o papel dos
entes envolvidos na gestão de recursos hídricos,
amostra do relatório de execução e prestação de
contas dos recursos ﬁnanceiros de projetos
utilizados para custeio da AGEVAP e o lançamento
do Atlas de Microbacias da Região Hidrográﬁca do
Médio Paraíba do Sul. Na ocasião, estiveram
presentes os ex e atuais diretores, o diretorpresidente da Associação Pró-Gestão das Águas da
Bacia Hidrográﬁca do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP),
André Marques, o prefeito de Barra do Piraí, Mario
Esteves e todas as instituições que pleiteavam vagas
no Comitê, entre outros convidados.
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Instituições Integrantes do CBH-MPS
Poder Público: INEA, FIPERJ, P.M. Resende, P.M.
Paraíba do Sul, P.M. Rio das Flores, P.M Valença, P.M.
Volta Redonda, P.M. Barra do Piraí, P.M. Quatis, P.M.
Itatiaia, P.M Piraí, P.M Rio Claro, P.M Vassouras, P. M.
Mendes, P.M. Pinheiral, P.M. Três Rios. Usuários:
AEASUF, CSN, INB, FIRJAN-RJ, Águas das Agulhas
Negras, LIGHT ENERGIA, SAAE Barra Mansa, SAAE
Volta Redonda e CEDAE. Sociedade Civil:
APEDEMA-RJ, Associação Verde que Salva, Vale
Verdejante, Cúria Diocesana de Barra do Piraí – Volta
Redonda, SEPE-RJ, UNIFOA, IFRJ-Pinheiral, OAB –
Sexta subseção (Barra do Piraí), OAB – Quarta
subseção (Barra Mansa), ADEFIMPA-RJ, O Nosso
Vale! A Nossa Vida, ACAMPAR-RJ, Crescente Fértil e
Faculdade de Tecnologia-UERJ.
Próximos eventos

O Comitê Médio Paraíba do Sul possui nova
composição para o quadriênio 2017/2021. A eleição
e a cerimônia de posse, realizadas durante a 12ª
Reunião Extraordinária Plenária do Comitê,
aconteceu no dia 28 de março, em Barra do Piraí, no
interior do Rio de Janeiro. Passaram a compor o
diretório: José Arimathéa Oliveira, presidente do
CBH; Flávia Pires, vice-presidente; Vera Lúcia Teixeira,
secretária; e as diretoras Daniela Vasconcelos, Edna
Azevedo e Márcia Neves.

27 de Junho
II Simpósio Água Boa, na AGEVAP, Resende/ RJ
13, 14, 20 e 21 de Julho
Oﬁcinas Raio X do Saneamento
28 a 30 de Agosto
Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográﬁcas
(ECOB), Paraty, RJ

Coordenação Técnica
Este Boletim Informativo é uma publicação do
Comitê de Bacia da Região Hidrográﬁca do Médio Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográﬁca do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP)
Paraíba do Sul
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