
Duas fontes de recursos são utilizadas para o custeio 
técnico e administrativo da atual delegatária do CBH 
Macaé, o Consórcio Lagos São João. Uma fonte é a 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos para fins de geração de energia elétrica – 

CFURH (Lei Federal nº 7.990, de 1989), valor pago pelas usinas hidrelétri-
cas e distribuído para o governo federal, estados e municípios, de acordo 
com parcelas estabelecidas por lei (Lei Federal no. 13.661, de 2018). Os 
valores da CFURH direcionados aos Estados são distribuídos entre seus 
comitês de bacia de forma inversamente proporcional ao valor arrecadado 
com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos. Somente os comitês 
considerados de baixa arrecadação (aqueles que têm a sua arrecadação 
inferior a 20% do total arrecadado com a cobrança no estado, Resolução 
CERHI-RJ nº 191, de 2017), e que é o caso 
do CBH Macaé, são beneficiados pelos 
recursos da CFURH. Este valor, contudo, não 
é suficiente para a manutenção da entidade 
delegatária. Assim, uma parcela do valor 
arrecadado pela cobrança sobre os usos 
dos recursos hídricos por parte do CBH 
Macaé também é direcionada para este fim. 
Os valores do CFURH repassados aos 
comitês do Rio de Janeiro são revistos 
anualmente em função das alterações de 
previsões desta arrecadação, da cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos e dos 
valores dos contratos de gestão com as 
entidades delegatárias.

Oportunidade é algo que não se deve desperdiçar! 
Para Aurélio, o dicionário, é caminho, futuro, perspectiva. Para a lagoa 
Imboacica e sua bacia hidrográfica, é tempo já esquecido, desperdiçado... 
mas talvez não perdido. Há tempo ainda para entender o que essa pequena 
bacia hidrográfica nos traz de oportunidade quanto ao mote principal da 
“lei mãe” das nossas águas: a gestão por bacia hidrográfica!

Da foz do rio Paraíba até a do rio Macaé, nenhuma das lagoas costeiras 
possui limites físicos definidos da sua bacia de contribuição. Em 1986, o 
ecólogo Francisco de Assis Esteves juntamente com Mário Tolentino, Fabio 
Roland e Sidinei Thomaz, publicaram artigo científico em que sobressalta-
vam essa característica singular da BH da Lagoa Imboacica (BHLI).

Além de ser uma lagoa costeira com sua bacia de drenagem definida, ela é 
praticamente plana, possui muitas nascentes e é relativamente pequena: 58 
km² (apenas 3% da dimensão da bacia do rio Macaé).

O mais recente levantamento do uso e ocupação das terras da BHLI, realiza-
do por Roberto Nascimento de Farias para sua tese de doutorado, identifica 
que 51% estão ocupadas por pastagens, mais de 20% por mancha urbana, 
quase 7% por solo exposto e dos 18% de cobertura florestal, grande parte 
trata-se de silvicultura (eucalipto). Apenas 4,45% da BHLI são corpos 
hídricos. É justamente aí que está o barulho!

O ponto final da BHLI é a lagoa Imboacica, na verdade uma laguna (a maior 
da RH-VIII), intensamente utilizada para banho, esporte náutico, ponto de 
encontro e cenário como cartão postal do seu esplêndido pôr do sol. Seus 
3,26 km² de espelho d’água vêm sendo impactados mais intensamente há 

O Brasil foi o primeiro país do hemisfério sul a sediar o Fórum Mundial 
da Água (FMA), que teve como tema o “Compartilhamento da Água”, 
indicando a importância deste recurso para o desenvolvimento das 
nações e dos indivíduos a nível global. Esse debate não é novo: vem 
sendo capitaneado pela ONU desde 1977, a partir da Conferência das 
Nações Unidas sobre a Água. Porém, o reconhecimento formal do 
direito de acesso à água limpa e segura e ao saneamento como direito 
humano fundamental materializou-se como Resolução da Assembleia 
Geral da ONU apenas em julho de 2010.

Oito anos se passaram desde então, mas mantido o ritmo dos investi-
mentos mundiais em água e saneamento, com base em dados da OMS 
de 2017, a própria ONU afirma que a promessa de universalização do 
acesso a água e saneamento básico não será cumprida até 2030, prazo 
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A 
legitimidade do FMA como espaço político para promoção da discus-
são sobre os problemas relacionados à universalização do acesso e à 
mediação de conflitos pelo uso da água foi pauta do Fórum Alternativo 
Mundial da Água (FAMA 2018), evento paralelo ao FMA. Com o lema 
“Água é direito, não mercadoria”, o FAMA debateu sobre interesses 
econômicos e estratégias de mercantilização da água que de certa 
forma se contrapõem ao direito fundamental e inalienável à água para 
todos, criticando a criação dos “mercados da água” no Brasil, articula-
dos pelo Projeto de Lei do Senado 495/2017.

Por outro lado, os compromissos assumidos internacionalmente com a 
ONU pelo Estado brasileiro refletem-se nas metas do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab): garantir que, até 2023, 100% do território 
nacional seja abastecido por água potável, e que até 2033 92% dos 
esgotos dos municípios brasileiros estejam tratados. Um grande desafio! 
Na nossa região hidrográfica, dados do IBGE de 2017 indicam que entre 
74% e 85% da população residente em domicílios particulares perma-
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40 anos pela descarga de efluentes domésticos e industriais, assim como 
pelo aporte de sedimentos das áreas de solo exposto.

Se de um lado os governos e o mercado utilizam imagens e vídeos desse 
riquíssimo ecossistema como propaganda positiva, de outro, fomentam/es-
timulam a ocupação residencial/industrial em sua BH com a alteração do 
zoneamento para atender a cadeia do petróleo. Até o momento, essas duas 
razões não se combinam: a degradação ambiental da lagoa aumenta à 
medida em que a ocupação na bacia avança.

É possível recuperar a qualidade ambiental da lagoa, com as mesmas 
práticas adotadas até o momento? Já temos a resposta.

Agora, o que precisamos, mais que nunca, é adotar práticas diferentes 
baseadas na visão estratégica e sistêmica da BHLI, por meio de um zonea-
mento ecológico/econômico (ZEE), implementação de Unidades de 
Conservação da Natureza, instalação plena de rede e tratamento de efluen-
tes, cobertura com vegetação dos solos expostos, manejo de macrófitas 
aquáticas visando mitigar os efeitos indesejados da eutrofização artificial, 
restauração florestal das áreas de preservação permanente e das Reservas 
Legais, proteção das áreas brejosas etc, num esforço conjunto dos governos, 
da ciência, do capital privado, da sociedade. No entanto, cabe questionar se 
isso realmente será desejado e possível!

MSc. Guilherme Sardenberg Barreto

Dr. Roberto Nascimento de Farias

Foto: Guilherme Sardenberg - Destaque a ocupação industrial à montante da lagoa. 

Lagoa de Imboassica
Que já matou tanta fome
É um paraíso que fica
Esquecido pelo homem
 
Deitada em seu leito escuro
É presente sem futuro
Apodrece, morre e dorme
 
A lagoa era morada
De rica fauna e flora
A ganância desenfreada
Nossa lagoa devora
 
Arrancam junca e tabuas
Constroem casas e ruas
E o dólar vem, sem demora
 
Lagoa, mãe natureza
Por que te fazem tanto mal?
Esgoto, rejeito, com certeza
Ninguém joga no quintal
 
No paraíso da lancha
A sociedade mancha
Seu próprio cartão postal
 
Você que destrói as águas
É necessário saber
Que um coração cheio de mágoas
Precisa se arrepender
 
Nem tudo é dólar ou petróleo
Pois a água dos teus olhos
Não serve para beber(...)
 
- Tio Jorge pescador
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nentes possuem esgotamento sanitário adequado (do tipo rede
geral e fossa séptica). Aparentemente seria um resultado razoável. 
Porém precisamos considerar que os dados gerais mascaram a desigual-
dade no acesso das populações rurais, para não falar dos cidadãos em 
situação de vulnerabilidade social: em 2010, na RH-VIII, entre 25% e 32% 
da população possuía rendimento nominal mensal per capita de menos 
de meio salário mínimo! Consumo de água poluída e esgoto lançado 
sem tratamento no ambiente parecem andar juntos com a pobreza.

O CBH Macaé esteve presente no FMA e no FAMA, participando 
ativamente de ambos os fóruns e refletindo acerca dos debates do 
mundo corporativo e dos movimentos sociais, respectivamente. Reafir-
mamos aqui nosso compromisso com a Lei das Águas, e a cautela que 
devemos ter em defender quaisquer alterações legais que possam vir a 
trazer riscos de aumentar a privação da nossa população. E paralelamen-
te destinamos mais de meio milhão de reais para apoiar a elaboração de 
Planos de Saneamento Básico para os municípios da região, com foco na 
sua universalização, dentro dos marcos legais.

Profª. Drª. Maria Inês Paes Ferreira - IFF/Macaé
Prof. Dr. Maurício Mussi Molisani - NUPEM/UFRJ
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Editorial
Nesta terceira edição do nosso 
Boletim Informativo, apresentamos a 
bacia hidrográfica da lagoa Imboas-
sica, de dimensões pequenas em 
relação a todo o território da Região 
Hidrográfica, mas tão importante 
para muitas pessoas que durante 
anos garantiram por meio da lagoa o 
sustento de suas famílias ou que 
puderam se banhar na lagoa nos 
dias de calor. O CBH Macaé vem 
desempenhando importante papel 
em mediar conflitos pelo uso da 
água na Região Hidrográfica VIII e, 
particularmente, para a recuperação 
ambiental da lagoa Imboassica.

Esta edição apresenta, ainda, as 
ações previstas do CBH Macaé 
conforme o Plano de Recursos 
Hídricos, aspectos sobre a universali-
zação da água, sobre a nova forma de 
partilha dos recursos da contribuição 
financeira pela geração de energia 
hidroelétrica e também aborda os 
temas outorga e cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos, dois importan-
tes instrumentos de gestão. A atribui-
ção de valor econômico à água tem 
como principais objetivos incentivar 
a racionalização dos seus usos e 
garantir aos comitês de bacia a 
capacidade de realizar investimentos 
nas regiões hidrográficas.
Affonso Henrique de Albuquerque
Secretário Geral do CBH Macaé

Setor: Poder Público 

-
-

Magno
Grativol Peixoto
INEA/Superintendência
Regional Macaé
e das Ostras

Setor: Poder Público 

Otávio José
Costa Martins
BRK Ambiental

PETROBRAS
Base Cabiúnas

Setor: Usuários

Clarice
Kangussu
Donagemma
AssociaçãoAgroecológica
e Agricultura Familiar
de Lumiar e Arredores

Setor: Usuários 

Joyce
Silva Apicelo

Setor: Sociedade Civil

Bruno
Szuchmacher
Grupo de Defesa
Ecológica Pequena
Semente 

Setor: Sociedade Civil 

Lagoa de Imboassica
Que já matou tanta fome
É um paraíso que fica
Esquecido pelo homem
 
Deitada em seu leito escuro
É presente sem futuro
Apodrece, morre e dorme
 
A lagoa era morada
De rica fauna e flora
A ganância desenfreada
Nossa lagoa devora
 
Arrancam junca e tabuas
Constroem casas e ruas
E o dólar vem, sem demora
 
Lagoa, mãe natureza
Por que te fazem tanto mal?
Esgoto, rejeito, com certeza
Ninguém joga no quintal
 
No paraíso da lancha
A sociedade mancha
Seu próprio cartão postal
 
Você que destrói as águas
É necessário saber
Que um coração cheio de mágoas
Precisa se arrepender
 
Nem tudo é dólar ou petróleo
Pois a água dos teus olhos
Não serve para beber(...)
 
- Tio Jorge pescador

Setor: Usuários

A Lagoa da Bacia...uma Bacia para a Lagoa

Assinam esta edição: Maria Inês Paes Ferreira, Maurício 
Mussi Molisani, Jorge Barcelos, Guilherme Sardenberg 
Barreto, Roberto Nascimento de Farias, Rodolfo dos 
Santos Coutinho Coimbra, Amabile Ferreira e Marianna 
Gullo Cavalcante.



A escassez dos recursos hídricos provocada pelo uso 
excessivo e a poluição de mananciais nos leva ao 
reconhecimento de que a água é um recurso natural 
limitado. Neste contexto, apresentam-se dois 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
– PNRH (Lei Federal nº 9.433, de 1997).

A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos é um um ato adminis-
trativo mediante o qual o poder público outorgante (União, estado ou 
Distrito Federal) faculta ao outorgado (usuário) o direito de uso de recursos 
hídricos (captação, consumo, derivação, transporte ou assimilação de 
efluentes tratados), por prazo determinado, verificadas a disponibilidade 
hídrica e a adequação do empreendimento à realidade hídrica da bacia.

Tendo em vista a característica da água como bem público, uma maneira 
de induzir ao melhor uso é dar ao usuário uma indicação de seu real valor. 
Neste contexto, a PNRH prevê a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

A cobrança não é um imposto, mas visa coibir os desperdícios e o uso 
indevido da água, enquanto gera recursos para o financiamento dos 
programas e previstos nos planos de recursos hídricos.

A Lei Federal nº 9.433/1997 define que os recursos arrecadados com a 
cobrança deverão ser aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em 
que foram gerados. Assim, os recursos oriundos da cobrança pelo uso da 
água são transferidos aos comitês de bacia para a execução de ações na 
região hidrográfica sob sua jurisdição.

Quanto à aplicação dos recursos obtidos pela cobrança para o uso da água 
no Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 4.247/2003 define que 90% do 
montante arrecadado com a cobrança deve ser aplicado na bacia hidrográ-
fica arrecadadora e 10% no órgão gestor de recursos hídricos do Estado.

O instrumento de cobrança pelo uso dos recursos hídricos foi imple-
mentado no CBH Macaé, assim como nos demais comitês do Estado do 
Rio de Janeiro, no ano de 2004. Desde então, os comitês de bacia tem 
exercido sua autonomia para definição dos valores de mecanismos de 
adequação e atualização de valores a serem cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos no âmbito estadual.

-

IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO NO CBH MACAÉ
A Câmara Técnica de Lagoas e Zona Costeira (CTLA-
ZOC) é uma câmara técnica do CBH Macaé encarrega-
da de assessorar as questões e tomadas de decisão 
referentes às lagoas e zonas costeiras da região 
hidrográfica VIII. Entre suas atribuições, incluem-se: a 
proposta de resoluções que regulamentem a Política 
Nacional de Recursos Hídricos nos itens e artigos que 
tratem da Gestão das Águas nas lagoas e na zona costeira; propor 
mecanismos de administração, gerenciamento e controle do uso destas 
águas; propor diretrizes e ações conjuntas para a solução de conflitos de 
seus usos múltiplos e emitir pareceres técnicos sobre assuntos afins.
As pessoas que compõem a CTLAZOC devem, preferencialmente, 
exercer atividades profissionais relacionadas ao desenvolvimento 
das bacias de jurisdição do CBH Macaé e ter notória atuação neste 
Comitê. Em combinação com o conhecimento acadêmico e 
técnico-científico, os saberes e práticas tradicionais dos pescadores 
consistem em importantes fontes de dados para subsidiar os deba-
tes no âmbito desta câmara técnica.
Uma ação importante da CTLAZOC consistiu em discussões que 
subsidiassem o posicionamento do CBH Macaé sobre a abertura da 
barra arenosa da lagoa Imboassica, visando a recuperação da 
qualidade da água para a sobrevivência da fauna aquática e seus 
diversos usos, como atividade pesqueira, banho e lazer. Tais 
discussões resultaram em uma resolução do CBH Macaé que 
estabelece critérios para a concessão da anuência deste Comitê 
para a abertura emergencial da barra arenosa da lagoa.

Os assuntos objetos da CTLAZOC são encaminhados para conhecimento 
e manifestação do plenário do CBH Macaé, que delibera sobre as 
propostas aprovadas por esta e pelas demais câmaras técnicas.

GESTÃO DAS LAGOAS
E ZONA COSTEIRA

Entre as diversas atribuições do CBH Macáe, inclui-se 
a mediação de conflitos pelo uso das águas, como a 
questão da abertura da barra da lagoa Imboassica, Por meio de uma 
ação da Câmara Técnica de Lagoas e Zona Costeira - CTLAZOC, o 
CBH Macaé criou a Resolução que estabelece critérios para a abertu-
ra emergencial da barra arenosa.
A abertura da barra da lagoa é um processo natural, porém raro, mas 
vem ocorrendo pela ação do homem, como os pescadores que ao 
abrirem a barra da lagoa permitem a entrada de peixes marinhos com 
maior valor comercial; ou pela Prefeitura de Macaé, com o intuito de 
renovar as águas poluídas pelo esgoto não tratado. Porém, consideran-
do a lagoa como um ambiente de água salobra, podemos supor que 
aberturas de barra recorrentes podem modificar as suas condições.

Para reduzir o conflito dos interesses, a CTLAZOC estabeleceu categorias e 
critérios que são analisados, visando a concessão da anuência do CBH 
Macaé para a abertura emergencial da barra arenosa: Categoria Socioam-
biental - critérios como a existência de conflitos entre qualidade das águas 
e outros usos, a necessidade de renovação do estoque pesqueiro, o tempo 
da última abertura da barra; Categoria Saúde Pública - critérios como 
ocorrência de zoonoses e vetores, existência de risco eminente e de longo 
prazo à saúde pública; Categoria Saúde Ambiental - critérios sobre aspec-
tos ambientais como floração de microalgas e proliferação desordenada 
de plantas aquáticas, e de qualidade de águas baseado em classificações 
de acordo com parâmetros da Resolução CONAMA n° 357/2005.

Desta forma, quando uma pessoa ou entidade quiser requisitar a abertura 
emergencial da barra, o proponente deve procurar a plenária do CBH 
Macaé, expor o motivo, que será analisado pela CTLAZOC, de acordo com 
os critérios, aos quais será atribuída pontuação. Se a pontuação final, 
resultado da soma da pontuação de cada critério, for maior que cinco, a 
plenária concede anuência para a abertura da barra arenosa.

Ações EM DESTAQUE
Resolução CBH Macaé n° 81/2018: Critérios Para
Abertura Emergencial da Barra Arenosa da Lagoa Imboassica

O CBH Macaé, com o intuito de reduzir a frequência de abertura da barra e 
prevenir prejuízos sociais, econômicos e ambientais, recomenda e apoia o 
tratamento terciário do esgoto lançado na lagoa e na bacia hidrográfica, a 
ligação de todos os imóveis a rede de esgotamento sanitário, e o manejo 
de macrófitas nos canais visando melhorar a drenagem e fluxo.
Prof. Dr. Maurício Mussi Molisani - NUPEM/UFRJ

AÇÕES EM DESTAQUE

Foto: Iago Vieira - KS IMAGENS Macaé

Monitoramento da Lagoa Imboassica

A lagoa Imboassica recebe aporte de água fluvial e é sujeita a contatos 
esporádicos com o oceano. Recebe cargas de efluentes domésticos in 
natura provenientes de bairros adjacentes ao corpo hídrico, apesar de 
parte do esgoto ser tratada por uma parceria público-privada entre a 
Prefeitura Municipal de Macaé e a empresa BRK Ambiental. Também 
recebe o aporte de poluentes de origem industrial, outra fonte poten-
cial de degradação deste corpo hídrico.

Como consequência, verifica-se a ocorrência de frequentes florações 
de microalgas, espuma de algas, águas com coloração variada e 
turvejadas, crescimento de bancos de macroalgas, fortes odores e a 
depleção repentina de oxigênio, além da possibilidade de eventos 
de mortandade de peixes.

De forma geral, o aporte de efluentes orgânicos e inorgânicos para a lagoa 
Imboassica vem comprometendo a integridade ambiental deste ecossiste-
ma, gerando riscos também no que se refere à saúde pública. Desta manei-
ra, estudos que objetivam verificar a qualidade do pescado, no âmbito dos 
elementos traço, são de suma importância, visto que os organismos que 
serão estudados são consumidos pela população civil local.

Conforme deliberado por seu plenário, o CBH Macaé realizará o monitora-
mento da qualidade da água do rio Imboassica e da lagoa Imboassica.

Os parâmetros físico-químicos e biológicos que serão monitorados 
incluem: coliformes totais; Escherichia coli; oxigênio dissolvido; 
demanda bioquímica de oxigênio; demanda química de oxigênio; 
turbidez; temperatura; condutividade; pH; cor aparente; nitrogênio e 
fósforo; identificação e quantificação de cianobactérias; cianotoxinas 
na água e no peixe traíra; clorofila-a (indicativo de biomassa das micro-
algas); e metais traço no músculo do peixe traíra.

A traíra, espécie selecionada para este estudo, é um peixe de topo de 
cadeia susceptível ao efeito da biomagnificação, que ocorre quando há 
acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro, ao 
longo da teia alimentar. Assim, os predadores de topo têm maiores concen-
trações dessas substâncias do que suas presas, e revelam-se espécies 
convenientes para o monitoramento.

Este estudo será realizado com recursos oriundos da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VIII. Os resultados obtidos 
subsidiarão as tomadas de decisão pelo CBH Macaé para se posicionar 
sobre a abertura emergencial da barra arenosa da lagoa Imboassica, assim 
como ações e projetos que venham contemplar a melhoria na qualidade 
deste ecossistema.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO:
OUTORGA E COBRANÇA

Reunião da CTLAZOC para o estabelecimento de critérios para a abertura emergencial da barra arenosa da lagoa Imboassica

-

-
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Recuperação e 
manutenção da 

permeabilidade do
solo após sua

ocupação e uso

Implantação de áreas 
de Reservas legais e 
Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural - 
RPPN com vistas a 

integração dos 
fragmentos e formação 

de corredores 
ecológicos interligan-

do Unidades de 
Conservação - UC e 

APP

Educação Ambiental
Controle e mitigação 

dos impactos das 
cheias

Fomento de 
atividades estruturan-
tes do uso sustentável 

das águas e do 
ambiente

Foto: Sávio Magaldi - Margem da lagoa Imboassica, Bairro Mirante da Lagoa

Foto: Sávio Magaldi - Margem da lagoa Imboassica no Bairro Pecado

Momento da 
abertura da barra  
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