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Chega agora ao seu e-mail a 25ª Edição da Newsletter do 
Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Este informe mensal tem como objetivo trazer as informações mais importantes que 
aconteceram durante o mês que se passou. Dessa forma, você membro está recebendo por 

e-mail o que aconteceu de mais importante em Dezembro de 2022.
Acompanhe abaixo as informações. Esperamos que goste da leitura!

CBH-BPSI faz visita à sede da 
Reserva Caruara em São João da Barra

    No dia 14 de dezembro de 2022, os diretores do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo
Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), Zenilson Coutinho, José Armando, João Gomes
e Luiza Salles, foram recebidos para uma visita na sede da Reserva Caruara, localizada na
área do Porto do Açu, no município de São João da Barra.
    Os diretores e os integrantes da equipe da secretaria executiva do Comitê, AGEVAP -
UD4, foram recepcionados pelo engenheiro, Daniel Nascimento, que fez uma apresentação
do trabalho realizado pela Reserva Caruara. Parcerias para projetos em conjunto em 2023
também foram traçadas.
    Na ocasião, o diretor presidente do CBH-BPSI, Zenilson Coutinho, fez a entrega de um
kit do Comitê, contendo atlas da região, exemplares da revista Quatro Águas, canecas e
bonés personalizados, ao representante da Reserva Caruara, Daniel Nascimento. O CBH-
BPSI segue somando esforços em prol do meio ambiente e dos recursos hídricos da
região. 

https://instagram.com/cbhbpsi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/cbh.bpsi
https://www.youtube.com/c/Comit%C3%AABaixoPara%C3%ADbadoSuleItabapoana


Diretores do CBH-BPSI visitam sede do CREA-RJ

    No dia 16 de dezembro de 2022, o Comitê de
Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana (CBH-BPSI) visitou a sede do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio de Janeiro (CREA-RJ), atendendo ao
convite do conselheiro da instituição, Marcelo
Fernandes.
   Na ocasião os diretores do CBH-BPSI,
Zenilson Coutinho, João Gomes e Luiza Salles,
apresentaram o trabalho do Comitê e discutiram
com o CREA-RJ demandas regionais, com o
objetivo de somar esforços em prol da gestão
dos recursos hídricos da região.
   O presidente do CREA-RJ, Luiz Antonio
Cosenza, recebeu do diretor presidente do
Comitê, Zenilson Coutinho, um exemplar do
Atlas do CBH-BPSI com informações da Região
Hidrográfica IX.



    O Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do
Sul e Itabapoana (CBH-BPSI) esteve no dia 20 de
dezembro de 2022, em reunião na sede do Instituto
Estadual do Ambiente (INEA-RJ) na cidade do Rio de
Janeiro.
    Os diretores do CBH-BPSI, Zenilson Coutinho e
João Gomes, e o especialista em recursos hídricos do
Comitê, Antônio Ednaldo, apresentaram para o
presidente do INEA, Philipe Campello da Silva, e para
a equipe de técnicos presentes, a situação crítica que
passa a região, principalmente com o excesso de
chuvas e a queda do dique do Rio Paraíba do Sul, em
Campos dos Goytacazes.
   Medidas emergenciais que possam diminuir os
impactos das chuvas previstas para os próximos dias
na região também foram apresentadas. O CBH-BPSI
segue à disposição dos órgãos públicos e de toda a
sociedade para continuar colaborando neste período
crítico.

Diretores do CBH-BPSI participam de reunião na sede do INEA-RJ

Lançamento da quinta edição da Revista Quatro Águas

    A quinta edição da Revista Quatro
Águas foi lançada no dia 28 de dezembro
de 2022.
   A revista traz as principais ações
desenvolvidas ao longo do ano pelos
quatro Comitês de Bacias Hidrográficas:
o Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio
Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana. 
  A publicação já está disponível
gratuitamente em sua versão online,
clique na imagem e acesse!

https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/revista/revista-quatro-aguas-2022.pdf?fbclid=IwAR2vg7t1UxA_F0L5YoPv7BJKNmmodW_ouTR6-FCU5dYAd3qNuosm68VlyYE


    Está aberto até o 15 de fevereiro de 2023 o prazo de submissões de trabalhos acadêmicos
para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul através do site
https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/submissao. Este evento tem como objetivo promover a
troca de conhecimentos e experiências entre seus participantes: pesquisadores, alunos,
profissionais relacionados à gestão dos recursos hídricos, tomadores de decisão e o público
em geral. O principal objetivo deste evento é colaborar para consolidar parcerias e atividades
nos setores de gestão das águas e de meio ambiente, inclusive para o aprimoramento de
estudos e melhoria de resultados.
    Vale ressaltar que as inscrições para o Simpósio também estão abertas. O prazo para se
inscrever no evento com desconto segue até o dia 31 de janeiro de 2023 pelo link:
https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/inscricao. O resultado final da avaliação será divulgado até
10 de março de 2023. No entanto, a avaliação será realizada assim que o trabalho for
submetido e o Autor principal receberá o comunicado de aceite / recusa, devendo efetuar a
sua inscrição até o dia 11 de março. Cada inscrição valida a publicação de até dois trabalhos
técnicos. Cada trabalho pode ter no máximo 6 autores.
    O IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba acontecerá nos dias 11, 12 e
13 de abril de 2023 em Campos dos Goytacazes - RJ, no campus Centro do Instituto Federal
Fluminense. Esta edição traz o tema “Plano de Bacia e Segurança Hídrica”. Além de
promover importantes debates com especialistas e profissionais ligados à gestão de recursos
hídricos, o evento abrirá espaço para alunos e professores pesquisadores apresentarem seus
trabalhos acadêmicos relacionados ao tema.

Está aberto prazo para inscrição de trabalhos no IV Simpósio de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

*Clique nas imagens e realize a submissão do seu trabalho 
e faça a sua inscrição com desconto!

https://www.abrhidro.org.br/submissao/?EVENTO=203
http://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/submissao
https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/inscricao
https://www.abrhidro.org.br/inscricao/v3.php?EVENTO=203


CBH-BPSI participa de Visita Técnica a ações 
do Programa Mananciais 

   No dia 07 de dezembro de 2022, foi realizada uma Visita Técnica às primeiras obras do
Programa Mananciais do Ceivap nas microbacias de Barracão dos Mendes / Nova Friburgo e
Vieira / Teresópolis.
    Além da participação do diretor secretário do CBH-BPSI, João Gomes, e do especialista em
recursos hídricos do Comitê, Antônio Ednaldo, estiveram presentes representantes do CBH-
Rio Dois Rios e do CBH-Piabanha. Também estavam presentes representantes da Emater
Regional Serrana e Local (Nova Friburgo e Teresópolis), e da empresa Água e Solo.
   A visita teve como principal objetivo verificar as ações que já foram realizadas nestas
microbacias que são alvos de investimentos do Programa, com destaque para as obras
ligadas à melhoria da qualidade de água, como os sistemas de tratamento de esgoto
doméstico através de bacias de evapotranspiração e biodigestores.

CBH-BPSI lança vídeo de Retrospectiva 2022
    O ano de 2022 foi marcado por muitas ações e atividades no Comitê de Bacia
Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
    Clique na imagem e confira nossa Retrospectiva onde relembramos os melhores
momentos de 2022!
    Com gratidão por tudo que realizamos até aqui, seguimos para neste novo ano de 2023
continuarmos trabalhando em prol da gestão das águas de nossa região!

https://www.youtube.com/watch?v=NPDXF03Ss7A&t=21s


OUTRAS INFORMAÇÕES

    Diante das fortes chuvas ocorridas em novembro e
dezembro, no dia 08 de dezembro de 2022, aconteceu
uma Saída de Campo na Lagoa Feia. A visita técnica
teve como objetivo o levantamento da situação dos
diques do entorno da Lagoa Feia.    
     Através das estações telemétricas obtidas pelo CBH-
BPSI e instaladas na Lagoa Feia foi realizado
monitoramento que indicou no dia da visita, a cota de
2,91 na Lagoa Feia. A água já estava ultrapassando  a
parte dos diques do DNOS na porção Nordeste da
Lagoa.
  Esse levantamento compôs parte das demandas
levadas ao INEA pela diretoria do CBH-BPSI em reunião
realizada no dia 20 de dezembro de 2022.

Saída de Campo: Lagoa Feia

    No dia 06 de dezembro de 2022, aconteceu
uma reunião com a empresa Águas do Paraíba
para apresentação das ações do Comitê em
melhoraria da quantidade e qualidade da água
na Região Hidrográfica IX.
   Na ocasião foi apresentado o programa de
investimento em serviços ambientais para a
conservação e recuperação de Mananciais em
execução na microbacia do Rio Preto em
Campos dos Goytacazes.

Reunião com a empresa Águas do Paraíba



REUNIÕES DO MÊS 

DIRETORIA
19/12/22 - 4ª Reunião Ordinária

 
PLENÁRIA

06/12/22 - 4ª Reunião Ordinária
 

GT SOCIEDADE CIVIL
14/12/22 - 2ª Reunião Ordinária


