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 Neste nosso Boletim Informativo cabe 
destacar o avanço que o CBH-R2R obteve neste 
último semestre. Dentro do eixo de planejamen-
to da região de�nido no projeto, primeiramente 
foi aprovada a divisão espacial da região hidro-
grá�ca de�nindo assim 143 Unidades Hidrológi-
cas de Planejamento (UHP). Em seguida o CBH-
-R2R aprovou os critérios para de�nir as priorida-
des dessas UHPs, estabelecendo assim as áreas 
prioritárias.  
 No eixo da divulgação das informações 
técnicas da região, o GeoPortal do R2R vem cum-
prindo sua função disponibilizando o acesso à 
informação para qualquer cidadão. E no eixo das 
intervenções, o projeto, em associação com o 

PAPO COM A DIRETORIA

CBH-R2R avança no seu 
projeto Diagnóstico e 
Intervenção

Diretor Presidente do CBH-R2R

Ocimar AlvesPOR OCIMAR ALVES TEIXEIRA 

(DIRETOR PRESIDENTE) 

Diretora do CBH-R2R é eleita presidente do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos do RJ 

 No dia 30 de março, o Plenário do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ) elegeu 
para presidente a Diretora Secretária Executiva do CBH-R2R, 
Mayná Coutinho. Mayná é representante da Cedae, e no 
CBH-R2R está atuando desde 2019 tendo importante atua-
ção no Diretório e Plenário, além de ser a atual coordenado-
ra da Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal 
(CTPIL). 
 Neste ano, o CBH-R2R terá um importante ponto 
para submeter ao CERHI-RJ que é a aprovação do seu novo 
Plano de Aplicação Plurianual (PAP). E, ter uma Presidente 
que conhece as di�culdades dos CBHs e a importância 
deste instrumento para os comitês, é um fator positivo e 
colaborativo para o sistema como um todo. 

Coordenadora da CTPIL

Mayná Coutinho

Programa Mananciais/Ceivap, está prestes a 
iniciar as obras de saneamento em Barracão dos 
Mendes - Nova Friburgo-RJ. 
 O avanço no Projeto do Diagnóstico e 
Intervenção não impediu que as outras frentes 
também avançassem. O programa de educação 
ambiental do R2R, que é o projeto AGente das 
Águas, realizou uma live de lançamento e em 
breve estará em execução. O programa de sane-
amento também já demonstrou seus frutos na 
região.  
 En�m, o CBH-R2R estabeleceu as bases 
para seu avanço, e assim está realizando as suas 
ações com o objetivo de melhorar a qualidade e 
quantidade das águas na região. 
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NOSSAS AÇÕES�

Programa Mananciais avança na Microbacia de 
Barracão dos Mendes 

 O Programa de Investimento em Serviços 
Ambientais para a Conservação e Recuperação 
de Bacias Hidrográ�cas (Programa Mananciais) 
do Ceivap, em sinergia com o Projeto Diagnósti-
co e Intervenção do CBH-R2R, alcançou novas 
etapas. Em 2021 foi concluído o Projeto Partici-
pativo de Incremento de Serviços Ambientais na 
Microbacia Alvo (PRISMA). Esta etapa foi elabora-
da de forma participativa com a comunidade, 
para diagnóstico e priorização de intervenções 
na microbacia-alvo, no caso da região hidrográ�-

ca do Rio Dois Rios, a microbacia de Barracão dos 
Mendes.  
 Com o PRISMA, foram identi�cadas 
demandas de intervenção em 4 temas: Sanea-
mento Rural, Zonas de Produção, APPs de Zonas 
Ripárias e APPs de topo de morro e encostas. Em 
2022 inicia-se outra etapa do projeto, a etapa de 
execução. E o primeiro pacote de intervenções a 
ser executado será o de saneamento rural, que 
está prestes a iniciar, pois já foi contratada a 
empresa que realizará as obras. 
 

FOTO/IMAGEM: Tabela 1 da página 18 do tomo III do Prisma do Barracão dos Mendes 
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NOSSAS AÇÕES�

 No dia 26 de abril o CBH-R2R realizou uma 
cerimônia de entrega oficial do projeto executivo de 
Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da localidade 
de Banquete, no município de Bom Jardim. Na ocasião, o 
diretor presidente do CBH-R2R, Ocimar Teixeira, 
entregou ao prefeito de Bom Jardim, Paulo Barros, o 
projeto que foi financiado com recursos da cobrança pelo 
uso da água e deliberado pelo CBH-R2R. Também 
estiveram presentes no evento, a secretária de meio 
ambiente do município, Regina Monnerat, o 
superintendente da Rio+Saneamento, Christian Portugal, 
além de alguns vereadores e convidados. 
 O município de Bom Jardim inscreveu a 
localidade de Banquete no Edital CBH-R2R do ano de 
2015, sendo o projeto financiado através do programa de 
saneamento do Comitê. O custo para a realização do 
Projeto SES de Banquete foi de R$100.930,09 
deliberado pelo CBH-R2R, recurso oriundo da cobrança 
pelo uso da água. Já foram beneficiados por este 
programa do CBH os municípios de Macuco, Cordeiro, 
Santa Maria Madalena, São Fidélis e agora o município 
de Bom Jardim. 
 Bom Jardim tem também outras três localidades 
hierarquizadas para receber este mesmo projeto em um 
futuro próximo. As localidades deste município que 
aguardam ser contempladas são: Distrito Sede, Distrito 
de Barra Alegre e Distrito de São José do Ribeirão. 

Mais um município recebe do Comitê Rio Dois Rios projeto 
de esgotamento sanitário 

Estabelecida parceria entre o CBH-R2R e o projeto 
Cidades Sustentáveis 

 O CBH-R2R desenvolve uma parceria junto ao 
projeto Cidades Sustentáveis, coordenado pela 
pesquisadora da Embrapa, Ana Turetta. E, pela primeira 
vez houve uma visita técnica das pesquisadoras em Nova 
Friburgo e suas áreas alvo do projeto (bairro de Córrego 
Dantas e Microbacia do Barracão dos Mendes).
 No dia 23 de março foi realizada uma reunião de 
alinhamento entre as pesquisadoras da Embrapa com a 
equipe da secretaria executiva do CBH-R2R (Unidade 
descentralizada da AGEVAP). Nesta reunião foram 
definidas algumas questões, dentre elas a realização de 
um workshop com os resultados parciais do projeto, a ser 
realizado no próximo mês de junho.  
 No dia seguinte à reunião, a secretaria executiva 
apoiou as pesquisadoras na realização de visitas técnicas 
em projetos relacionados com a gestão de resíduos 
orgânicos na cidade. O objetivo das visitas foi estabelecer 
conexões com a prática de hortas urbanas, que é um dos 
pontos abordados pelo projeto.   
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REALIZAÇÃO:

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL �

 O Comitê Rio Dois Rios está em processo de 
revisão de seu regimento interno, já que o documento em 
vigor foi elaborado em 2013. O objetivo principal desta 
revisão é atualizar o documento para torná-lo mais claro e 
objetivo, adequado à atual realidade, e incorporar 
inovações como as reuniões virtuais, dentre outras 
necessidades. 

CBH-R2R atualiza seu 
Regimento Interno 

Aprovação do PAP 

 A aprovação do Plano de 
Aplicação Plurianual do Comitê Rio Dois 
Rios, para o período de 2022-2026, está 
prevista para acontecer dia 22 de junho. 
O documento é uma ferramenta de 
orientação para a aplicação dos recursos 
financeiros arrecadados com a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos em 
estudos, projetos e atividades elencados 
no Plano de Bacia. 
 Assim que aprovada, a 
resolução que dispõe sobre a aprovação 
do PAP estará disponível no site:   

Parceria entre CBH-R2R e Fiocruz viabiliza execução 
de programa de educação ambiental na região 

 O Comitê de Bacia Rio Dois Rios assinou no dia 
04 de abril, por meio de sua secretaria-executiva 
(Agevap), um convênio com a Fiocruz, para realização do 
projeto denominado “Plataforma AGente das águas: 
Educação Ambiental e Biomonitoramento Participativo 
para a Gestão das Águas” 
 O projeto é o eixo de ação em educação 
ambiental do CBH-R2R, já previsto no seu plano de 
bacia, que foi aprovado em 2021. O convênio tem prazo 
de 5 anos de execução e nele será aportado um 
montante de R$655 mil, recurso oriundo da cobrança 
pelo uso da água e deliberado pelo CBH-R2R. 
 O Principal foco do AGente das Águas é a 
capacitação e envolvimento da população local na 
avaliação ambiental dos rios. Dentre as ações do projeto 
destacam-se: a identificação de parceiros institucionais 
que possam ser capacitados para se tornarem 
multiplicadores das ações do projeto; levantamento 
socioambiental das áreas alvo do projeto; curso 
teórico-prático para os agentes comunitários voluntários; 
ações de biomonitoramento dos rios e análise dos 
resultados obtidos. 
 

Confira aqui o
Regimento interno

Acesse aqui as resoluções
do CBH-R2R

Fotos: acervo da Fiocruz


