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Em sua 4ª edição, o Encontro Estadual de Comitês de 

Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB), 

realizado entre os dias 17 e 19 de maio de 2016, foi 

sediado em Campos dos Goytacazes (RJ), na região 

hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Com o objetivo de integração e troca de experiências 

entre os Comitês, o tema escolhido para pautar as 

atividades do ECOB foi “Água e Clima: O Olhar dos 

Comitês de Bacia sobre as Mudanças Climáticas. 

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes no 

Encont ro ,  en t re  membros  de  Comi tês ,  

representantes de órgãos gestores, autoridades, 

técnicos, estudantes e ambientalistas. A prefeitura 

local viabilizou a abertura do evento no Teatro 

Municipal Trianon e o Centro Universitário 

Fluminense (UNIFLU) cedeu as suas dependências 

para os encontros setoriais.

O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana foi o 

grande anfitrião do ECOB. Na ocasião, a diretoria do 

Comitê ofereceu um almoço aos membros dos 

comitês participantes, seguido de um passeio de 

barco até a foz do rio Paraíba do Sul.

A abertura oficial do IV ECOB aconteceu na noite do 

dia 17 de maio, com a presença de autoridades, 

representantes de Comitês, Órgãos Gestores, 

Agências de Bacias e instituições relacionadas à 

gestão de recursos hídricos. 

O segundo dia de encontro foi marcado por mesas 

de diálogo sobre “Eventos Hidrológicos Extremos: 

Ações, Comunicação e Divulgação de Informações”; 

“Garantia dos Usos Múltiplos e Eventos Hidrológicos 

Extremos”, que teve o Diretor Secretário do CBH-

BPSI, Luiz Mário Concebida, como palestrante; 

“Atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas em 

Situações de Eventos Hidrológicos Extremos”, que 

contou com o Diretor-Presidente do CBH-BPSI, João 

Gomes, como moderador e; “Plano de Contingência 

dos Comitês de Bacias”.

A programação do último dia do evento teve 

Encontros Temáticos sobre Educação Ambiental, 

Pagamento por Serviços Ambientais (Prohidro), 

Gerenciamento Costeiro e Observatório da 

Governança das Águas; e Encontros Setoriais de 

Instituições Técnicas de Ensino e Pesquisa, Sociedade 

Civil (ONG), Usuários, Poder Público, Entidades 

Delegatárias e da Juventude, na UNIFLU. Ainda no 

último dia, houve a plenária do IV ECOB, e as 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do 

Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (FFCBH).

Para a próxima edição do Encontro Estadual de 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro foi 

escolhida a cidade de Paraty (RJ).

Região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

sedia o IV ECOB

Diretor-Presidente do CBH-BPSI discursando na mesa de abertura oficial do ECOB.
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Diretor-Presidente do Comitê Baixo Paraíba e 

Itabapoana é eleito novo Coordenador do FFCBH

Como parte da programação do 4º Encontro 

Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Estado do Rio de Janeiro (IV ECOB), realizada em 

maio deste ano em Campos dos Goytacazes (RJ), 

aconteceu a Assembleia Geral Ordinária do Fórum 

Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(FFCBH). Nela, foram aprovadas moções 

direcionadas ao Fórum Nacional e definiu-se a 

cidade de realização do próximo ECOB. Foi eleita 

também a nova composição do Fórum Fluminense, 

ficando o Diretor-Presidente do Comitê Baixo 

Paraíba do Sul e Itapaboana, João Gomes de 

Siqueira, como Coordenador Geral do Fórum e Izidro 

Paes Leme Arthou, do Comitê da Baía de Guanabara, 

como Adjunto. A representatividade do CBH-BPSI na 

coordenação do Fórum só tende a fortalecer a 

gestão e sua integração com outros comitês do 

estado do Rio de Janeiro.

• Formatar os dados disponíveis nos municípios, 

transformando-os numa base de dados disponíveis 

aos usuários;

•  Auxiliar os municípios na tomada de decisão local, 

sob a visão da unidade dos territórios pelas bacias e 

sub-bacias hidrográficas;

•  Disponibilizar dados da bacia como apoio as ações 

de pesquisa e extensão, funcionando como acervo 

de material técnico e acadêmico da região;

CBH-BPSI lança seu Observatório durante o ECOB

O projeto de educação ambiental “Da nascente a 

Foz... o que eu tenho a ver com isso?” é uma iniciativa 

do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana em 

parceria com a ONG Ecoanzol e o Rotary Club 

Campos São Salvador, que tem o intuito de 

promover a conscientização e mobilização de alunos 

da rede estadual regional em prol da preservação e 

conservação dos recursos hídricos na região do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana. 

O projeto foi desenvolvido, em comemoração a 

Semana do Meio Ambiente em junho, no Colégio 

Estadual Alberto Torres, no município de São João da 

Barra (RJ), envolvendo cerca de 80 alunos de ensino 

fundamental ao ensino médio, em três dias de 

atividades. 

Foram ministradas oficinas teóricas e práticas sobre o 

Rio Paraíba do Sul; palestras com profissionais do 

CBH-BPSI; uma apresentação teatral com enfoque na 

atuação do Comitê diante de um problema hídrico 

regional e um plantio de mudas. Além disso, houve 

um concurso de poesias referente à temática, e 

também uma oficina de fotografia, que usou técnicas 

da sinestesia da imagem para traduzir o olhar do 

aluno a respeito do meio em que vive.

Todo o material audiovisual e fotográfico produzido 

durante o projeto foi editado e transformado em 

vídeo-documentário, que pode ser acessado no 

Observatório do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

(observatorioaguasdobpsi.blogspot.com.br).

‘‘Da nascente a Foz... o que eu tenho a ver com isso?”

•  Dar suporte ao Grupo de Trabalho de Manejo das 

Comportas da Baixada Campista, com dados reais, 

na regulação do sistema hídrico local;

•  Monitorar as condições hidrológicas do rio Paraíba 

do Sul e seus afluentes que formam o Baixo Paraíba, 

proporcionando aos representantes da região um 

referencial nas ações ligadas a segurança hídrica 

regional, nos fóruns de debates, nas deliberações e 

tomadas de decisão.

Principais Objetivos do Observatório
Diretor-Presidente do CBH-BPSI, João Gomes, em 

palestra no Colégio Estadual Alberto Torres.

João Gomes de Siqueira, Diretor Presidente do CBH-BPSI.

O projeto Intecral (Integração de Ecotecnologias e 

Serviços para o Desenvolvimento Rural Sustentável), 

parceria do Programa Rio Rural (que também é 

parceiro do CBH-BPSI), da Secretaria de Agricultura 

do Estado do Rio de Janeiro com o governo da 

Alemanha, viabilizou a instalação de estações de 

monitoramento de qualidade da água nos municí-

pios de Nova Friburgo (Rio Grande), São Fidélis (Rio 

Dois Rios) e Campos dos Goytacazes (Rio Muriaé e 

O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-

BPSI) lançou, durante a realização do 4º Encontro 

Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio 

de Janeiro (IV ECOB), o Observatório do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana (observatorioaguas-

dobpsi.blogspot.com.br). Trata-se de um espaço 

virtual com dados e informações relacionadas à 

bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana. O Comitê criou a ferramenta e é 

responsável pela coordenação do projeto.

Através desse portal serão disponibilizados dados de 

monitoramento da bacia, de onde os entes envol-

vidos na gestão hídrica da região poderão acompa-

nhar melhor a realidade e o dia a dia dos corpos 

hídricos. O intuito é difundir os dados gerados na 

região, que não estão disponíveis em outros locais, 

para que se tornem um suporte nas tomadas de 

decisão referentes a ações de desenvolvimento 

ambiental na bacia.

Rio Paraíba do Sul).  Essa ação possibilitará maior 

monitoramento da bacia, visto que os equipa-

mentos estão programados para registrar as medi-

ções de 1 em 1 hora. O Comitê do Baixo Paraíba par-

ticipou como parceiro do projeto, disponibilizando 

apoio e contribuindo para realização da instalação 

das estações. Esses dados produzidos serão também 

de extrema importância para consolidação do 

Observatório do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

CBH-BPSI e Programa Rio Rural
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oficinas sobre Educação Ambiental, Instrumentos de 

Gestão, Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

mesas de diálogos temáticas, Encontros Setoriais, 

Reunião do Fórum Fluminense dos Comitês de Bacia, 

Reunião da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de 

Recursos Hídricos (CTCOB), Assembleia Geral do 

Fórum Nacional dos Comitês de Bacia, Caminhada 

pelas águas e Comitês, Mistura das águas dos rios 

brasileiros no aquário do evento, visitas técnicas e 

atividades culturais.

Nesta edição do Encontro, o stand de apoio aos 

Comitês do Fórum Nacional, inovou com o espaço 

“Fala Comitê”, oportunidade para os membros 

deixarem suas impressões e experiências acerca da 

gestão hídrica em seus colegiados. Os depoimentos 

recolhidos foram postados na página oficial do Fala 

Comitê no Facebook.

Comitê é representado na 18ª edição do ENCOB

Novo site do CBH-BPSI está no ar

O site do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

foi repaginado e está de cara nova. Acesse 

www.cbhbaixoparaiba.org.br e confira.

+ interatividade

+ informação

+ transparência

Do dia 3 a 8 de julho de 2016, o Comitê Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana, representado por seu Diretor-

Presidente, João Gomes de Siqueira, seu Diretor 

Vice-Presidente, Otony Francisco F. Júnior, e seu 

Diretor Administrativo, Hilário de Magalhães, esteve 

presente na 18ª edição do Encontro Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizado 

no Hotel Bahia Othon Palace, na cidade de Salvador 

(BA). Com o tema “Comitês de Bacias: A Gestão das 

Águas Acontece Aqui”, o ENCOB reuniu cerca de 130 

Comitês de Bacias Hidrográficas  atuantes no Brasil. 

A cerimônia de abertura oficial do XVIII ENCOB 

aconteceu na noite do dia 4 de julho, e teve como 

destaque o anúncio do Presidente da ANA, Vicente 

Andreu, sobre o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(Procomitê). Além disso, o evento contou com 

seminários da Agência Nacional de Águas (ANA), 

Representantes dos CBH’s do estado do Rio de Janeiro reunidos no stand de Apoio aos Comitês.


