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Agenda Outubro de 2016   
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24 de Outubro de 2016 - 2º Fórum da Água e  Juventude do CBH Macaé   

O Comitê de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica VIII (RH-VIII) - CBH Macaé, realizou ontem, dia 24 de Outubro de 2016 o II
Fórum da Água e Juventude, considerando essencial ampliar a mobilização e a participação social para viabilizar a gestão
participativa e democrática das águas, incluindo novos grupos e setores sociais, com destaque para os jovens, os maiores
interessados no presente e no futuro. Reunidos no I Fórum da Água e Juventude do CBH Macaé, jovens representantes da
sociedade regional decidiram realizar o II Fórum, no Campus Macaé do Instituto Federal Fluminense, de 9h às 17h. No II Fórum
ocorreram oficinas, apresentações, debates e palestras que abordaram três perguntas essenciais:

1.Pense no principal rio que passa em sua localidade. Como é a qualidade da sua água? E a quantidade?
2.Como você gostaria que fossem as águas desse rio?
3.Como os jovens podem se organizar para lutar em defesa das águas?

O evento contou com exposições, palestras e dinâmicas envolvendo os jovens em tomadas de decisões dentro de um Comitê de
Bacia e sua estrutura.

OBS .: Em breve disponibilizaremos, um material de informações inteiramente voltado para o II Fórum da Água e Juventude,
onde abordaremos os assuntos discutidos no evento, composto com arquivo fotográfico e muito mais.

Ações Ocorridas

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Fotos   2º Fórum da Água e  Juventude do CBH Macaé   
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26 de Outubro de 2016 - 9º Fórum e o 6º Prêmio da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P)        Eficiência no Uso dos Recursos Naturais : Água e Energia.

Estão abertas as inscrições para o 9º Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), iniciativa do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) que será realizada no dia 26 de outubro, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.
No evento, haverá apresentações e debates sobre ações inovadoras do poder público em relação ao uso dos recursos naturais e
os avanços na implementação de ações sustentáveis.

O tema desta edição é “Eficiência no uso dos Recursos Naturais: Água e Energia”. O 9º Fórum tem por objetivo disseminar
informações e promover o diálogo sobre temas relevantes para a inserção da sustentabilidade na Administração Pública. Além
disso, busca reconhecer o mérito das iniciativas dos órgãos e entidades do setor público que contribuem para a inserção de
critérios socioambientais nas atividades públicas.

O Fórum vai reunir diversos parceiros da A3P em um debate sobre como tornar o ambiente de trabalho cada vez mais
sustentável. O programa totaliza mais de 300 instituições públicas com Termo de Adesão e conta com quase 600 órgãos
cadastrados na Rede A3P. Diversos deles apresentarão suas experiências sustentáveis inovadoras na gestão pública, auxiliando
no descarte adequado dos resíduos gerados e no uso e manejo adequado dos recursos naturais.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Já o 6º Prêmio A3P “Melhores Práticas de Sustentabilidade” objetiva dar visibilidade às iniciativas de responsabilidade
socioambiental implementadas na administração pública, reconhecer o mérito das atividades promovidas pelos órgãos públicos
na prática da A3P e estimular a replicação das ações bem-sucedidas. As inscrições para envio de projetos com o intuito
de concorrer ao 6º Prêmio foram encerradas em 15 de dezembro de 2015.

Programação :hotsite.mma.gov.br/a3p/programação

Inscrições :hotsite.mma.gov.br/a3p/inscricoes-9o-forum-a3p

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Comunicado

O Diretório Colegiado do CBH Macaé reunido no dia 10 de outubro de 2016 comunica que deliberou ser contrário à construção de
pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no rio Macaé.

Esclarecemos que o Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé) recebeu dos interessados (ALUPAR
INVESTIMENTOS S/A, IPAR PARTICIPAÇÕES LTDA e WENERGY PARTICIPAÇÕES S/A) proposta para construção de três PCH. Foi então
solicitado aos mesmos que fossem apresentados os estudos técnicos detalhados.

Diante das informações técnicas disponibilizadas até o momento e considerando a atribuição legal do Comitê de Bacia de arbitrar
conflitos pelo uso da água, o Diretório do CBH Macaé deliberou ser contrário à proposta de construção das PCH pelos seguintes
motivos:

1. O Plano de Recursos Hídricos da RH VIII não prevê o aproveitamento hidrelétrico no rio Macaé; 
2. A construção das PCH comprometeria as outorgas para outros usos prioritários, nos trechos propostos pelo empreendimento;
3. Os trechos de vazão reduzida teriam a hidrodinâmica das suas várzeas comprometida diminuindo a disponibilidade hídrica da 

região hidrográfica como um todo;
4. Igualmente afetaria usos consolidados de recreação tradicionais e importantes para geração de emprego e renda na região. 

Sinalizamos  aos órgãos do SISNAMA que a posição do Comitê considera os impactos relacionados aos usos múltiplos dos recursos 
hídricos, cabendo aos demais órgãos a análise e o posicionamento acerca dos impactos à biodiversidade, aos bens e serviços 
ecossistêmicos e consequentemente a atividades econômicas regionais que  deles dependem. 

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Breve Histórico do Movimento de Defesa do 

Rio Macaé 

Face a ameaças concretas de impactos significativos de ordem ambiental, social e econômica na Bacia do Rio Macaé, por
empreendimentos de geração de energia, demos inicio em 24/11/2001 ao Movimento de Defesa do Rio Macaé, um dos
últimos rios naturais e com boa qualidade de águas, situado no estado do Rio de Janeiro, ameaçado por PCHs (Pequenas
Centrais Hidroelétricas) e controle ambiental ineficiente. Um dos empreendimentos propostos, desenvolvido pela empresa
Monteiro Aranha, para gerar cerca de 30 MW de energia, se for realizado, inundaria um trecho de matas ciliares, de
preservação permanente, secaria cerca de 17 Km do rio, faria um túnel na rocha com geração de cerca de 50.000 m3 de
rejeito que seriam depositados nas calhas do rio. Estes e outros impactos produziriam prejuízos irreversíveis nas áreas
ambientais, sociais e na atividade de ecoturismo, vocação da região que seria vítima do empreendimento situada entre “ O
Encontro dos Rios”, Santa Luzia, Cascata, São Romão em Lumiar (Nova Friburgo), Campos Elíseos, Quilombo (Casimiro de
Abreu) e Barra do Sana (Macaé). Na primeira reunião, que foi solicitada junto aos responsáveis pelo empreendimento para
apresentação do projeto, ficou demonstrado o desprezo pelos interesses comunitários e que estão aproveitando a atual
“crise” energética para impor projetos impactantes. Nesta ocasião, tivemos a oportunidade de formalizar o início do
Movimento de Defesa do Rio Macaé, com reunião que definiu por unanimidade um repúdio a este e outros
empreendimentos nocivos à natureza e às comunidades da bacia do Rio Macaé. Tivemos um posicionamento firme frente
aos empreendedores, o que os levou a recuarem e declararem publicamente que desistiriam do empreendimento. Tal fato
foi noticiado pela imprensa (A Mídia e o Movimento) .

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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A desistência da Monteiro Aranha e apoio unânime dado ao movimento, por todas as pessoas (moradores, proprietários,
visitantes e admiradores) da região , levou também prefeituras (ou secretarias de meio ambiente) de Casimiro de Abreu e
Nova Friburgo, que apoiavam o empreendimento, a rever sua posição. Na segunda reunião do Movimento realizada dia
08/12;2001 (ATA da segunda reunião do MDRM) em Barra do Sana, além da divulgação do Movimento, foram discutidos e
aprovados : - Carta de Princípios do Movimento de Defesa do Rio Macaé, que explicita e enfatiza ser um movimento contra
“todos” os empreendimentos impactantes de geração de energia elétrica e não só contra o Projeto Macaé I da Monteiro
Aranha; - Abaixo assinado; - Documentos a serem encaminhados a ANEEL, Ministério de Meio Ambiente, ANA, Ministério
Público e outros; - Solicitação de informações referentes ao Rio Macaé e projetos de geração de energia a diversas fontes
com (SERLA, FEEMA, MMA, etc.); - Constituição do Núcleo de Coordenação do Movimento a ser constituído por Elmo da
Silva Amador ( Santa Luzia) (Fundador); Orlando Brasil (Cascata), Tassio Pessanha de Loes ( Santa Luzia), Alfredo Moraes
(Campos Elíseos), Itamar (Cascata) e Hêlo da ONG PREA de Nova Friburgo.

Vencemos uma batalha importante, rápida e contundente. Viva o nosso movimento !!! No entanto as ameaças continuam.

No entanto a região continua ameaçada por outros empreendimentos de geração de energia, inteiramente desconhecidos
da comunidade. Entre estes inclui-se um conjunto de intervenções propostas no SAMERJ (Sistema de Aproveitamento
Múltiplo dos Recursos Hídricos do Alto dos Rios Paquequer, Grande, Macaé e São João, no Estado do Rio de Janeiro –
SAMERJ (SEMADS 2000) apresentadas pelo Prof. Elmo Amador na reunião de Barra do Sana.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Intervenções e impactos na região previstos pelo SAMERJ:

Com a construção do Lago Lumiar com 3 km² de superfície – seria inundada toda região entre Lumiar e Santa Luzia, incluindo
parte do cemitério, a rodovia Serramar – RJ 142, o “ Encontro dos Rios” e toda a área situada abaixo da cota 620 metros
neste trecho da Serramar; Várzeas ocupadas por moradias ou utilizadas pelas lavouras seriam perdidas; seriam enormes os
prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Com o desvio de parte das águas do Rio Macaé para o Rio Aldeia Velha – a vazão
do Rio Macaé seria bastante reduzida; ocorreriam impactos nos processos ecológicos e geomorfológicos; a foz do Rio Macaé
ficaria salinizada; os esportes aquáticos característicos da região ficariam comprometidos; os atributos naturais
empobrecidos trariam reflexos negativos no turismo regional e local; com o recebimento de águas de outros rios muito mais
sujos, as águas do Rio Macaé ficariam mais poluídas. (Colocamos na Home Page um documento sumarizando o que
pretende este famigerado SAMERJ incluindo um desenho esquemático das ações propostas e um mapa, por mim produzido,
para dar uma ideia aproximada da área que seria atingida pela inundação para criar o Lago Lumiar).
Na verdade além da ameaça concreta pelas PCHs, o Rio Macaé, um dos últimos santuários do estado, já vem sendo
ameaçado: a) pela redução do volume de suas águas em decorrência dos desmatamentos e queimadas e aumento de
consumo; b) pela perda da qualidade, em consequência da poluição gradual por agrotóxicos, esgotos (não tratados) e lixo.
Os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais tem tido uma atuação desastrada na região, agridem agricultores
tradicionais e ambientalistas e deixam os grandes atentados ambientais impunes.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 



11

Embora a área esteja totalmente incluída na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, suas matas recuam a olhos vistos. O
Manancial Rio Macaé está secando e suas águas, nobres para o consumo humano, vem se comprometendo. O ecoturismo,
principal base econômica da região está sendo comprometido. Nosso movimento pretende barrar as obras impactantes de
geração de energia elétrica e atuar no sentido da conservação dos atributos ambientais característicos (água e mata) e da
melhoria ambiental da região.

Notas :  

• Texto elaborado pela Coordenação de Defesa do Rio Macaé;

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 29/2016] [25/10/2016] 
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Comitê na Rede Virtual

Para mais informações , curta nossa página no 

Facebook e Acesse nosso site ! 

http://cbhmacae.eco.br/site/

www.facebook.com/cbhmacae
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