
Os comitês de bacias hidrográfi-
cas são as unidades de gestão de 
recursos hídricos no Brasil. Uma 

das deliberações dos comitês de bacia é a 
cobrança pelo uso da água. Isso porque, de 
acordo com a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, os usuários de grandes volumes de 
água da bacia (indústrias, grandes agriculto-
res, produtores de energia elétrica, empre-
sas de saneamento) devem pagar por esse 
uso. Os recursos arrecadados pela cobrança 
são utilizados pelas Agências de Água ou 
Delegatárias para executar as ações 
determinadas pelos comitês. Por meio do 
órgão ambiental INEA, o CBH Macaé estabe-
leceu o Contrato de Gestão com sua Delega-
tária com funções de Agência de Água, o Consórcio Intermunicipal para a 
Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona 
Costeira (CILSJ), para os anos de 2012 a 2017, tendo sido o contrato 
estendido para o próximo quinquênio, até 2022. O CILSJ conta com uma 
secretaria executiva e um corpo técnico-administrativo.
Em conformidade com a renovação do Contrato de Gestão, um processo 
de seleção pública foi realizado para contratação de novos profissionais do 
CILSJ para atendimento ao CBH Macaé: Marianna Gullo Cavalcante (Enge-
nheira Ambiental e Analista Técnica), Thiago Cardoso (Gestor Ambiental e 
Assistente Administrativo) e Mariana Miki Fukushima (Graduanda em 
Engenharia Ambiental e Estagiária Técnica-administrativa).

A bacia hidrográfica do rio Macaé consiste na maior bacia da 
Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, com cerca de 
1.765 km2, abrangendo seis municípios: Macaé, Nova Friburgo, 

Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus. Pode 
ser dividida nas porções alta, média e baixa, segundo seu relevo e o curso do 
rio Macaé. Seus principais tributários são, pela margem direita, o rio Bonito e, 
pela margem esquerda, os rios Sana e São Pedro.

A porção superior dessa bacia localiza-se no planalto da serra do Mar, no 
município de Nova Friburgo, apresentando um alto grau de cobertura vegetal 
nativa e as principais nascentes do rio Macaé. A porção média está situada nas 
escarpas da serra, com grandes variações de altitude, desde áreas altas de 
Nova Friburgo, passando por Casimiro de Abreu, até áreas mais baixas no 
município de Macaé. A cobertura predominante desta região são as 
pastagens. A parte inferior e mais ampla situa-se onde o rio Macaé alcança as 
áreas baixas, no litoral macaense, banhado pelo Oceano Atlântico. Nessa 
parte, o rio corre em áreas planas, sem grande variação do relevo. Trata-se de 
uma região com um grau de antropização superior as demais, apresentando 
usos agrícola, pecuarista e urbano de média densidade. Nesse trecho, grande 
parte do rio Macaé encontra-se retificado.

“Não podemos fazer a gestão de um recurso hídrico sem conhecê-lo”. O 
conhecimento sobre um recurso hídrico pode ser obtido pelo monitora-
mento de suas características, sendo comparado com os exames clínicos 
que fazemos para saber sobre nossa saúde. Saber qual é a qualidade (ou a 
saúde) de uma bacia hidrográfica passa pelo levantamento de parâmetros 
físicos, químicos e biológicos que devem ser constantemente monitorados, 
tanto em nível espacial (a nascente de um rio é diferente da sua foz), quanto 
temporal (um rio é diferente no período de chuvas e de estiagem). Os 
dados levantados por um monitoramento são comparados com valores de 
referência da literatura ou da legislação, e por fim se tem um diagnóstico 
sobre suas condições que irá definir as ações de gestão ambiental a serem 
aplicadas na bacia hidrográfica.
Na região hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (RH VIII), a bacia 
hidrográfica do Rio Macaé é o principal manancial de água, porém nunca 
houve um monitoramento contínuo das suas características. Alguns 
esforços pontuais foram realizados visando avaliar a quantidade e qualida-
de das águas, inclusive relacionando com o uso dos solos na bacia. Um 
trabalho pioneiro foi realizado por Pinheiro (2008), que avaliou como boa a 
qualidade das águas da bacia, com a presença da bactéria E. coli como um 
parâmetro crítico, sendo as águas enquadradas segundo o CONAMA 
357/2005, como classe especial no alto curso, classe 1 no curso médio e 
classe 2 no trecho final. Em 2012/2013, o Plano de Recursos Hídricos da 
Região Hidrográfica Macaé/Ostras também realizou um monitoramento 
das águas, indicando uma boa qualidade, principalmente nos trechos 
superior e médio da bacia, e uma deterioração na porção inferior principal-
mente relativo à presença de coliformes termotolerantes. O enquadramen-
to indicou que as águas podem ser classe 1 e 2 no alto rio Macaé, à exceção 
dos cursos a jusante dos distritos de São Pedro e do Sana, que apresentam 
limites compatíveis com as classes 3 ou 4, dependendo do parâmetro 
analisado, e esta condição perdurou até a foz do rio Macaé e no rio São 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACAÉ

Monitoramento e Qualidade da Água

EditorialO relevo e a altitude da região do Alto Macaé são determinantes para a hidrolo-
gia da bacia como um todo. A região mais alta apresenta pluviosidade média 
anual próxima de 2000 mm, enquanto as porções do Médio e Baixo Macaé, na 
faixa de 1400 a 1600 mm. Apesar destes valores significativos e da existência 
de uma transposição de águas da bacia do rio Macabu para o rio São Pedro, 
que incrementa a vazão do rio Macaé, o balanço hídrico dessa bacia revela 
trechos já comprometidos que irão se agravar ao longo do tempo.
Neste contexto, o comitê de bacia hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 
(CBH Macaé) tem o papel fundamental de exercer a gestão integrada, descen-
tralizada e participativa das águas, conciliando seus usos múltiplos para garan-
tir a sustentabilidade dos recursos hídricos, em termos quantitativos e qualitati-
vos na bacia hidrográfica do rio Macaé.

Dando continuidade à divulgação das 
ações do CBH Macaé, apresentamos a 
Edição 08 do nosso Boletim Informativo. 
Abordamos projetos em andamento, 
executados pela Delegatária do CBH, e 
apresenta a agenda de execução do 
Plano de Recursos Hídricos da nossa 
região hidrográfica. Nesta edição, 
focamos também no processo de 
enquadramento dos corpos d’água, que 
visa garantir os usos múltiplos da água 
em nossa região, hoje e no futuro, 
dando voz e vez à sociedade. O enqua-
dramento dos nossos rios e lagoas não é 
apenas baseado em dados de qualida-
de de água e no seu monitoramento – 
também abordado neste número.  O 
enquadramento atrela qualidade aos 
usos desejáveis para a água. E o desejo 
parte das aspirações da comunidade 
local e das possibilidades econômicas, 
políticas  e legais de transformarmos 
desejo em realidade!. O tema foi debati-
do em 2016, no II Fórum Água e Juven-
tude do CBH, e em 2017 com a Plenária 
do Comitê. Em 2018, o processo de 
enquadramento será ampliado nas 
comunidades da região.
Aproveitem a leitura!

Profa. Dra. Maria Inês Paes Ferreira
Vice Presidente do CBH Macaé

Setor: Poder Público 

Fotos: ADNET Florestal

-
-Assinam essa edição: Rodolfo Coimbra, Maria 

Inês Paes Ferreira, Mauricio Mussi, Amabile 
Ferreira, Mariana Gullo Cavalcante.

- Tio Jorge pescador- Tio Jorge pescador

Sentei-me à sombra do mato
Deixei molhar o meu pé
Numa água cristalina
Do nosso Rio Macaé

Fui recordando o passado
Quando nosso Rio
Não era assoreado
(...)
Hoje choro de tristeza
Ao ver a nossa natureza
Agredida, doente, morta

Os rios são com certeza
Os prantos da natureza
Chorando a destruição
Descaso e poluição
E o que vamos deixar
Pra futura geração
(...)

Mas apesar de tudo isto
O Rio ainda tem vida
Tem peixe de anzol e rede
Mata a fome mata a sede
Mesmo assim o Rio não passa
De uma grande lixeira

Será que todos
Estão cegos ou surdos
Que não vêem o absurdo
E não percebem sequer
A morte levando a vida
Do nosso Rio Macaé

Meu grito é a tua voz
Respeitar é preservar a natureza
É um dever de todos nós
(...)
Ou então eu sinto muito
Morrendo a natureza
Todos nós morremos juntos!

Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Macaé e das Ostras

WWW.CBHMACAEOSTRAS.ECO.BR
www.facebook.com/cbhmacae

Instituto Estadual do Ambiente
 www.inea.rj.gov.br

consórcio Intermunicipal 
lagos são joão (CILSJ)

www.lagossaojoao.org.br

(22) 2627-8539 / 98841-2358
www.facebook.com/cilsj

secretariaexecutiva.cilsj@gmail.com

Rodovia Amaral Peixoto, km107 
Balneário - Horto Escola

São Pedro da Aldeia/RJ 
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Centro de Estudos de 
Conservação da 
Natureza

Setor: Sociedade Civil 
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Ribeiro Silva
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Núcleo de Educação 
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Setor: Sociedade Civil 

Setor: Poder Público 

Luizmar Mozer 
 Prefeitura Municipal 

de Casimiro de 
Abreu

Setor: Poder Público 
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Universidade Cândido 
Mendes – Campus Nova 
Friburgo

Setor: Sociedade Civil

Virgínia Villas 
Boas Sá Rego

Aurea Pinheiro 
Rocha
Associação de Apoio à 
Escola do Colégio 
Estadual José Martins 
da Costa

O que é a Delegatária 
do Comitê

Pedro, a partir do distrito do Frade (PRH, 2014). Entre 2012 e 2014,
Molisani et al. 
monitorou mensalmente diversos parâmetros ao longo da bacia e encontrou 
o mesmo cenário descrito nos estudos acima, acrescentando que as piores 
condições foram observadas nos rios Sana e São Pedro, devido a menor 
quantidade de água nos afluentes que reduz a capacidade de diluição, por 
exemplo, do lançamento de esgotos domésticos. Por fim, o estudo de Maga-
lhães (2017) monitorou mensalmente em 2016, diversos parâmetros de 
qualidade das águas nas sub-bacias do Rio Sana, e avaliou como boa a 
qualidade dos córregos onde há maior presença de florestas, em oposição as 
sub-bacias na área urbana que tiveram uma deterioração da qualidade. 
Estes diagnósticos apontam para a necessidade de ações de gestão focada 
na preservação e recuperação das florestas na bacia, com reflexo na conser-
vação da qualidade das águas. Nas áreas urbanas da bacia, onde há a 
deterioração da qualidade das águas, as ações de gestão devem visar a 
redução da emissão de efluentes, através do saneamento básico e do 
ordenando das atividades socioeconômicas em regiões onde não há rede 
coletora e tratamento de esgoto. 
Prof. Dr. Mauricio Mussi - NUPEM/UFRJ
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Macaé
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(Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Macaé, 2015)

(Fonte: Plano de Recursos Hídricos da 
Região Hidrográfica Macaé e das Ostras.)
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AGENDA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRH*  

Fomento à regulariza-
ção ambiental das 

propriedades rurais - 
Boas Práticas e 

acompanhamento dos 
efeitos do PSA - 

PRODUTOR DE ÁGUA

Enquadramento de 
corpos de água

Proposta de interven-
ções não estruturais 
visando a mitigação 

dos impactos das 
cheias

Resgate e incentivo 
aos modos de vida e 
práticas de manejo 

das populações 
tradicionais

Agricultura familiar na 
perspectiva de 
transição para 

agricultura familiar 
sustentável (base 
agroecológica e 

orgânica)

Outorga de 
lançamento de 

poluentes no meio 
hídrico

Proposta de interven-
ções estruturais 

visando o controle de 
cheias

Identificação e 
restauração das Áreas 

de Proteção 
Permanente (APPs) e 
recuperação de áreas 

degradadas

Mecanismos de 
Adesão Voluntária: 
Selo azul e sustenta

bilidade hídrica

No dia 17 de novembro de 2017, o CBH Macaé realizou o III Fórum da 
Juventude do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das 
Ostras, no Instituto Federal Fluminense (IFF), campus de Macaé/RJ. 

Estudantes de escolas públicas da região, entre 7 e 17 anos, discutiram o tema 
Universalização do Acesso à Água. As atividades consistiram em apresentação 
musical, palestras e dinâmicas de grupo. Por fim, os estudantes foram divididos 
em grupos para expressarem suas ideias sobre a temática do Fórum. O conteú-
do discutido por cada grupo foi posteriormente sintetizado a todos os partici-
pantes, sendo os pontos mais relevantes selecionados através de votação. As 
discussões foram bastante participativas e revelaram que os jovens apresentam 
um bom entendimento sobre a problemática dos usos da água de sua região, 
reconhecendo a urgência de ações que visem assegurar o acesso e uso da 
água a toda população brasileira.

Confira, abaixo, a carta redigida pelos estudantes sobre a universalização do 
uso da água no III Fórum da Juventude do Comitê de Bacia Hidrográfica dos 
Rios Macaé e das Ostras: 

"Nós, jovens presentes no III Fórum Águas e Juventude do Comitê de Bacias dos 
rios Macaé e das Ostras, realizado no Instituto Federal Fluminense - Campus 
Macaé, no dia 17 de Novembro de 2017, debatemos a temática da universaliza-
ção do acesso à água. Após questionarmos sobre nossas localidades e a forma 
como esse acesso é dado e observarmos que essa forma não é feita de maneira 
eficaz e que fica muito aquém de como deveria, pontuamos algumas propostas 
que podem ser aplicadas na sociedade como um todo para que essa situação 
seja revertida.
Sendo esta uma geração extremamente vinculada à tecnologia, os jovens 
presentes aceitam como formas de acesso à informação e à mobilização a 
presença de redes sociais, de forma a abranger grande parte da população, 
como incluir um grupo no Facebook para a divulgação e debate em relação aos 
conflitos ambientais. Também se crê que a educação ambiental deve ser 
abordada e exercida desde o primário até o nível superior, trazendo conheci-
mento acerca da percepção do ser humano como parte do meio ambiente.
Outras deliberações tiradas dos grupos de trabalho do evento foram a inclusão 
das classes mais pobres que, por vezes, ficam esquecidas pelas políticas 
públicas, bem como o seu acesso aos comitês de bacias; a criação de pré-fóruns 
nas escolas para se debater tanto a temática da água quanto outras ambientais; 
disseminar o conhecimento na sociedade através das artes (pinturas, músicas, 
poesias, poemas etc); maiores fiscalizações ao poder público para que não haja 
irregularidades.
Dessa forma, muito além de debates, cabe também ao jovem o poder de 
mudança na realidade da sociedade brasileira atual, demonstrando a sua força 
e o seu papel dentro das discussões políticas e, principalmente, ambientais. É 
preciso relembrar que não adianta apenas cobrar e dar ideias do que pode ser 
aplicado, mas que é também papel do jovem executá-las e se fazer presente."

Ações EM DESTAQUE
III Fórum da Juventude

A fim de informar e sensibilizar a população sobre a importância da preserva-
ção dos cursos d'água do Estado do Rio de Janeiro, o CBH Macaé vem desen-
volvendo o projeto de Instalação de Placas Informativas nos Cursos d’Água da 
Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras cortados pela Rodovia RJ-142. 
Os pontos de cruzamento da rodovia com os Rios São Pedro, Macaé e Santiago 
foram previamente mapeados através de visitas técnicas, identificando-se os 
locais mais adequados para a instalação de placas informativas com o nome 
dos cursos d’água e sua importância ambiental.
Serão instaladas cerca de 20 placas, incluindo pontos turísticos e cruzamentos 
entre a RJ-142 e os rios Macaé, Santiago e tributários, bem como divisores de 
água da região hidrográfica. A definição das características das placas a serem 
confeccionadas segue o Manual de Sinalização de Parques e Reservas do Rio 
de Janeiro, elaborado pela Secretaria do Ambiente (SEA) e Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA).

PROJETOS EM DESTAQUE
Instalação de Placas 
Informativas dos Cursos 
d’Água da Região Hidrográfica 
dos Rios Macaé e das Ostras

é fundamental!

Conservar
nossos rios

O Programa de Educação Ambiental: Águas para o Futuro – Monitora-
mento dos Mananciais da Microbacia do Rio São Pedro da Serra, 
desenvolvido entre os anos de 2013 e 2015, foi o primeiro projeto de 

Educação Ambiental financiado pelo CBH Macaé. Seu principal objetivo foi 
promover a conservação dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Macaé, por meio de instrumentos que facilitem a atuação dos cidadãos no 
contexto das políticas públicas participativas. O projeto envolveu professores e 
estudantes na produção, análise e divulgação de conhecimentos sobre a 
realidade socioambiental local.

Para tanto, o Espaço de Ciências José Fernando Silva Mello do Colégio Estadu-
al José Martins da Costa (CEJMC) foi transformado em um Laboratório de 
Análise de Águas, criando-se também os Laboratórios de Geotecnologias e de 
Linguagens.

O programa foi organizado nesses três espaços pedagógicos: no Laboratório 
de Águas, foi realizado o acompanhamento mensal da qualidade da água em 
13 pontos importantes do rio São Pedro da Serra e de seus mananciais, além de 
serem analisadas gratuitamente amostras de água de nascentes, poços e 
riachos para a comunidade. No Laboratório de Geotecnologias, foram produzi-
dos mapas dos rios, trilhas, estradas e propriedades rurais. Também, foi organi-
zado um banco de dados para uso didático e livre consulta pela comunidade. 
Por fim, no Laboratório de Linguagens, foram trabalhadas a organização, comu-

PROJETOS EM DESTAQUE
Projeto Águas para o Futuro

nicação e divulgação de informações socioambientais locais, por meio da 
produção de materiais digitais, impressos e audiovisuais. Os resultados foram 
apresentados a estudantes durante a feira de ambiente, cultura e educação da 
escola, assim como à comunidade e lideranças locais, membros do CBH Macaé 
e ao INEA.
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III Fórum da 
Juventude

III Fórum da 
Juventude

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) os 
instrumentos de gestão ambiental são considerados os mecanismos 
utilizados pela administração pública com o intuito de alcançar os objeti-
vos da política ambiental. A  Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) possui instrumentos de gestão próprios,  como apresentamos no 
Boletim Informativo N° 07.

Instituído pela PNRH como um de seus instrumentos de gestão, e funda-
mental no gerenciamento dos recursos hídricos e no planejamento 
ambiental, o enquadramento dos corpos de água visa assegurar à atual e 
às futuras gerações uma adequada disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos.

O enquadramento é o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a 
ser alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo de água ao longo 
do tempo, não se baseando necessariamente no seu estado atual, mas 
nos níveis de qualidade que um corpo hídrico deve possuir para atender 
às necessidades definidas pela sociedade. Por exemplo, para se preser-
var as comunidades aquáticas, é necessária uma água com níveis adequa-
dos de oxigênio dissolvido, temperatura, pH e nutrientes. Para a navega-
ção, exige-se uma menor qualidade da água, como a ausência de 
materiais flutuantes e sedimentos que causem assoreamento. As propos-
tas de enquadramento envolvem a construção de três cenários represen-
tativos das condições do rio a ser enquadrado: (i) cenário da condição 
atual, “o rio que temos”, (ii) cenário desejado, “o rio que queremos” e (iii) 
cenário após análise das limitações técnicas e econômicas, “o rio que 
podemos ter”. 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO: 
ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA 

Oficina de 
Enquadra-

mento

A Câmara Técnica de Sistemas e Instrumentos de Gestão (CTIG) é uma 
comissão do CBH Macaé que tem a finalidade de estabelecer diretrizes 
para a implementação dos Instrumentos de Gestão. Entre suas atribuições 
incluem-se: a proposta de metodologias para o Plano de Bacia, o Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos e o Enquadramento dos Corpos 
Hídricos; propor ações conjuntas para compensação de conflitos nos usos 

IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO NO CBH MACAÉ

múltiplos das águas e para mitigação de impactos e normas para outorga 
de direito de uso da água e da cobrança pelo uso.
Os membros da CTIG são nomeados em plenária a partir de indicações 
dos membros representantes dos setores do poder público, das organiza-
ções civis e dos usuários que compõem o CBH Macaé, podendo incluir 
profissionais e especialistas não membros efetivos do Comitê. Os debates 
da CTIG são permeados por análises técnicas no âmbito do conhecimento 
jurídico e de gestão de recursos hídricos, bem como por experiências 
empíricas dos usuários da água e da população. 
Exemplos de ações importantes da CTIG do CBH Macaé consistem na 
definição ou revisão dos valores cobrados pelo uso da água, na proposta 
de solução de conflitos de uso de um determinado trecho de rio por mais 
de um usuário ou em áreas com atrativos turísticos, na tomada de decisão 
sobre o destino de recursos financeiros para projetos de saneamento 
básico e reflorestamento em áreas relevantes para a conservação dos 
recursos hídricos. As diretrizes definidas pela CTIG são documentadas por 
meio de resoluções, que podem ser alteradas ou revogadas conforme a 
necessidade.
Apesar do caráter técnico, as reuniões da CTIG, como as demais câmaras 
técnicas do CBH Macaé, são públicas e devidamente divulgadas no territó-
rio abrangente da RH VIII. Desta forma, é concedido ao público geral o 
direito à participação nas discussões de forma a auxiliar nas tomadas de 
decisão do Comitê, refletindo o caráter democrático da atuação dos 
comitês de bacias hidrográficas.

Reuniões de 
câmaras 
técnicas, 

incluindo 
CTIG

"Nós, jovens presentes no III Fórum Águas e Juventude do Comitê de Bacias dos 
rios Macaé e das Ostras, realizado no Instituto Federal Fluminense - Campus 
Macaé, no dia 17 de Novembro de 2017, debatemos a temática da universaliza
ção do acesso à água. Após questionarmos sobre nossas localidades e a forma 
como esse acesso é dado e observarmos que essa forma não é feita de maneira 
eficaz e que fica muito aquém de como deveria, pontuamos algumas propostas 
que podem ser aplicadas na sociedade como um todo para que essa situação 
seja revertida.
Sendo esta uma geração extremamente vinculada à tecnologia, os jovens 
presentes aceitam como formas de acesso à informação e à mobilização a 
presença de redes sociais, de forma a abranger grande parte da população, 
como incluir um grupo no Facebook para a divulgação e debate em relação aos 
conflitos ambientais. Também se crê que a educação ambiental deve ser 
abordada e exercida desde o primário até o nível superior, trazendo conheci
mento acerca da percepção do ser humano como parte do meio ambiente.
Outras deliberações tiradas dos grupos de trabalho do evento foram a inclusão 
das classes mais pobres que, por vezes, ficam esquecidas pelas políticas 
públicas, bem como o seu acesso aos comitês de bacias; a criação de pré-fóruns 
nas escolas para se debater tanto a temática da água quanto outras ambientais; 
disseminar o conhecimento na sociedade através das artes (pinturas, músicas, 
poesias, poemas etc); maiores fiscalizações ao poder público para que não haja 
irregularidades.
Dessa forma, muito além de debates, cabe também ao jovem o poder de 
mudança na realidade da sociedade brasileira atual, demonstrando a sua força 
e o seu papel dentro das discussões políticas e, principalmente, ambientais. É 
preciso relembrar que não adianta apenas cobrar e dar ideias do que pode ser 

O diagnóstico da qualidade das águas, os prognósticos de uso e o 
estabelecimento de metas de qualidade dos corpos hídricos deverão ser 
elaborados em conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia 
e de maneira descentralizada e participativa, envolvendo especialistas, 
técnicos, poder público e a sociedade civil. O comitê de bacia hidrográfi-
ca é responsável pela seleção das propostas de enquadramento e pelo 
encaminhamento para o respectivo Conselho (Estadual, Distrital ou 
Nacional), conforme a dominialidade dos corpos d’água, para aprovação.

Nos anos de 2016 e 2017, o CBH Macaé realizou as primeiras oficinas 
sobre estratégias para elaboração de propostas de enquadramento dos 
corpos hídricos da RHVIII, tendo essas ações continuidade no ano de 
2018.
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