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BAÍA DA ILHA GRANDE – RH-I

PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS

• Bacias contribuintes 
à Baía de Paraty;

• Bacia do rio 
Mambucaba; 

• Bacias contribuintes 
à Enseada de Bracuí; 

• Bacia do Bracuí; 
• Bacias contribuintes 

à Baía da Ribeira; 
• Bacias da Ilha 

Grande;
• Bacia do rio 

Conceição de 
Jacareí.



Ações Atuais

•Elaboração do Plano de Recursos Hídricos (PRH-BIG) –
Contratação condicionante no licenciamento da Transpetro   

•Delegatária AGEVAP contratada em Dezembro de 2017 e sendo 
operacionalizada, em conjunto com CBH-BG;

•Proposta já sendo discutida de alteração na legislação para apoio 
entre CBHs.

•3 Câmaras Técnicas (CT Institucional Legal,  CT de Comunicação e 
Mobilização Social e CT de Outorga e Cobrança); 

•Oficina de capacitação em cadastramento e regularização dos 
usos da água junto com INEA;



Sustentabilidade Financeira

• CBH-BIG: menor arrecadação do estado.

• Resolução Nº13 (12/12/16) – Atualização do Preço Público 
Unitário (PPU) em 100%.

Ações nesse sentido:

• CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança
Acompanhamento para melhor compreensão do CBH-BIG sobre 
os pedidos de outorga.

•Discussão sobre o ICMS verde no município



ICMS 
Ecológico RJ

Unidades de 
Conservação

Unidades de 
Conservação 
municipais

Coleta e 
tratamento de 

Esgoto

Mananciais de 
Água

Destinação de 
Resíduos Sólidos

Remediação de 
Lixões

Paraty 
NOTA ZERO
Mananciais de Abastecimento

Angra dos Reis
NOTA ZERO
Mananciais de Abastecimento

Mangaratiba
NOTA ZERO
Mananciais de Abastecimento

ICMS

Incentivo e compensação
financeira aos Municípios



Mananciais de Abastecimento

O critério mananciais de abastecimento é calculado com base em 
metodologia que considerada a área de drenagem do município em 
relação à área de drenagem total da bacia com captação para 
abastecimento público de Municípios localizados fora da bacia

A área hachurada representa 
toda a área que drena para o 
ponto de captação. Esta é a 
área de drenagem total da 

bacia. 

Imagem  extraída da Nota Técnica INEA/SEA

12,07% da área de drenagem 
total encontra-se em 

Guapimirim. Por isso, o 
município receberá 12,07% da 

cota-parte desta bacia.

83,56% da área de drenagem 
total encontra-se em Cachoeira 

de Macacu. Por isso, o 
município receberá 83,56% da 

cota-parte desta bacia.

4,37% da área de drenagem total 
encontra-se em Itaboraí. Por isso, 

o município receberá 4,37% da 
cota-parte desta bacia.



Mananciais de Abastecimento

Paraty 
NOTA ZERO
Mananciais de Abastecimento

Angra dos Reis
NOTA ZERO
Mananciais de Abastecimento

Mangaratiba
NOTA ZERO
Mananciais de 
Abastecimento

Com base na análise da nota técnica INEA/SEA, 
verificamos que a metodologia não se aplica as 
bacias costeiras, onde o curso dágua nasce e 
morre no território do mesmo Município. 
Características físicas inerentes ao nosso litoral 
da Serra do Mar no Sul do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sendo assim há um entendimento que a 
metodologia é excludente, pois o território que 
não se enquadra recebe nota ZERO.  Essa 
metodologia  não fortalece a gestão dos 
Recursos Hidrícos para todos os Municípios, 
principalmente na integração com as áreas 
costeiras. 



Dos 92 Municípios do Estado do Rio de Janeiro apenas 10 
pontuaram em Manancias de Abastecimento.



•Para garantir o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos pode haver uma 
discussão sobre a metodologia que não de nota zero. 

•Que tenha algum valor, para fortalecimento e andamento de iniciativas e 
projetos em recursos hídricos. Ou que na construção de nova metodologia inserir 
outros critérios também relacionado a governança e ao fortalecimento gerencial 
do Comitê de Bacias.

•O valor pago do ICMS Ecológico ao critério Mananciais de Abastecimento pode 
trazer melhorias e incrementos a governança das águas a nível local e regional. 

•A análise desse critério pode se aperfeiçoar e com uma nova metodologia que 
busque uma distribuição mais justa e equitativa destes recursos financeiros entre 
os Municípios.

•Um ponto a ser trabalhado no Grupo de Gestão Costeira.
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