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Estrada Serramar, zona rural 
de Rio das Ostras.  Po84.

Ponte sobre o rio das Ostras.  Po84.

A bacia hidrográfica do rio das Ostras compreende 
toda a área que drena para este rio, bem como um 
conjunto de micro bacias litorâneas. Esta bacia 
abrange uma pequena parte do município de 
Casimiro de Abreu e cerca de 70% do território do 
município de Rio das Ostras, totalizando uma área 
de 157 km².
Esta bacia é limitada ao norte pela bacia do rio 
Macaé e pela bacia da lagoa de Imboassica, a oeste e ao sul pela bacia do 
rio São João e a leste e ao sul pelo Oceano Atlântico.
Na faixa costeira, o conjunto de micro bacias litorâneas estende-se desde 
a praia de Costa Azul até os limites com a bacia da lagoa de Imboassica. 
Aí se encontram as lagoas de Iriri, Salgada e Itapebussus, e alguns 
córregos que deságuam direto nas praias.
O rio das Ostras nasce com o nome de rio Jundiá, entre as serras do Pote 
e Careta, em altitudes de cerca de 250 m. Com esta denominação, 
percorre 16,5 km e desce a serra correndo inicialmente na direção 
oeste-leste, apresentando águas límpidas e leito pedregoso.
Pela margem esquerda, o rio Jundiá recebe contribuição de dois córregos 
que coletam as águas da parte superior da bacia. Este rio passa a apresen-
tar plantas aquáticas em seu leito e sinais de erosão nas barrancas, com 
poucas matas nas margens, no trecho ainda à montante da área urbana.
Já na área urbana, o rio Jundiá segue com curso reto até a confluência 
pela margem direita com o rio Iriri, o seu principal afluente. O rio Iriri 
possui cerca de 9,3 km de comprimento. Nasce em uma garganta entre 
as serras de Jundiá, Seca e Careta, em altitudes pouco superiores a 300 m, 
em relevo bastante devastado.
O rio das Ostras, assim denominado, tem origem a partir da confluência 
entre os rios Jundiá e Iriri, e percorre cerca de 12,5 km no sentido noroes-
te-sudeste, até sua foz, na praia da Boca da Barra. A calha deste rio é 
praticamente retilínea, tendo sido modificada para a drenagem de 
banhados e áreas de inundação naturais. Atualmente, a qualidade de 
suas águas sofre o impacto das intervenções inadequadas da área 
urbana em seu entorno. 
Estudos acadêmicos indicam que a bacia hidrográfica do rio das Ostras 
apresenta características ambientais favoráveis para a manutenção de 
seu potencial hídrico, sendo essencial a implantação de ações socioam-
bientais, como o mapeamento das nascentes dos cursos hídricos e a 
delimitação e recuperação de matas ciliares.

A Bacia Hidrográfica do Rio das Ostras Editorial
Nossa quarta edição do Boletim Informa-
tivo destaca a bacia do rio das Ostras, 
onde a riqueza da biodiversidade e dos 
recursos hídricos tem sofrido os impac-
tos das intervenções humanas, que vem 
ocorrendo ao longo do seu território sem 
o devido planejamento. O CBH reforça o 
compromisso de conciliar os conflitos 
pelo uso da água, respeitando a capaci-
dade de suporte ambiental e o desenvol-
vimento sustentável nesta bacia. 

Sendo o saneamento básico um pilar 
chave para a sustentabilidade, o CBH 
Macaé junta esforços ao subsidiar o 
planejamento dos governos, apoiando a 
elaboração de planos de saneamento 
para os municípios da região, com foco 
na sua universalização.

Desde sua criação, a atuação do CBH 
Macaé na gestão das águas tem sido 
permeada por uma expressiva participa-
ção de entidades comunitárias e da 
sociedade civil organizada. Esta edição 
ressalta a promoção de eventos que 
contribuem para o fortalecimento da 
cidadania e da participação popular na 
gestão da região hidrográfica VIII. 
Destaca-se o Fórum Água e Juventude, 
que vem sendo promovido anualmente 
para chamar os jovens à reflexão crítica 
sobre o tema, pois serão os futuros 
gestores das nossas águas.

Por fim, esta edição destaca a importân-
cia do Sistema de Informações, pois não 
há gestão eficiente de uma bacia 
hidrográfica sem adequado conhecimen-
to sobre seus recursos, que deverá, por 
fim, ser disseminado e aplicado para a 
sociedade e com a sociedade.
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O Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio de 
Janeiro (FUNDRHI-RJ) é parte integrante do 
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (SEGRHI), conforme disposto na Lei 
Estadual Nº 3.239/1999.

O FUNDRHI, que é gerido pelo órgão gestor Institu-
to Estadual de Ambiente – INEA, é organizado em sub-contas que 
permitem a gestão autônoma dos recursos financeiros arrecadados 
pela cobrança pelo uso da água, por cada região hidrográfica. De 
acordo com a Lei N° 5.234/2008, do montante dos recursos arrecada-
dos, 90% deve ser aplicado na bacia hidrográfica arrecadante, confor-
me deliberações do comitê de bacia, e o percentual restante é destina-
do ao INEA. 

A aplicação dos recursos do FUNDRHI é 
orientada pelo Plano Estadual de 
Recursos Hídricos e pelo respectivo 
Plano de Bacia da região hidrográfica 
para ações, estudos, projetos e obras 
que visem a recuperação e a conserva-
ção dos recursos hídricos, a fim de 
garantir água em qualidade e quantida-
de para a atual e as futuras gerações. A 
cada quatro anos e, com base no saldo 
disponível na sua sub-conta do 
FUNDHRI e na previsão de arrecadação 
pela cobrança pelo uso da água, o CBH 
Macaé define o seu Plano de Aplicação 
Plurianual de Recursos, que define os 
repasses financeiros para as ações a 
serem executadas.

O Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos

O governo federal sancionou e regulamentou, em 2007, uma das mais 
importantes leis para a saúde humana, saúde ambiental e qualidade de vida da 
população brasileira: a lei nº 11.445, sobre saneamento básico. A partir de 
então, alguns municípios brasileiros com muita vontade política e cuidado com 
a população (como Santa Maria Madalena) iniciaram suas estações de 
tratamento de esgoto, melhorias na coleta do esgoto e do lixo, bem como 
separação e disposição correta dos resíduos sólidos de seus municípios para 
fazer frente a um dado assustador: o país tem 80% do seu esgoto sem tratamen-
to e a imensa maioria dos municípios brasileiros tem apenas lixões a céu aberto.

Para um país com o potencial turístico como o nosso esse cenário é inadmissível.

Além disso, também como fruto da lei 11.445, os municípios tiveram de 
apresentar, primeiro até dezembro de 2010 e, depois prorrogado por várias 
vezes, o seu Plano Diretor de Saneamento. Recursos do Ministério das Cidades 
foram disponibilizados, sob demanda, para isso.

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras está numa posição 
de intenso desafio, se por um lado o saneamento básico, coleta e tratamento de 
esgoto, coleta e disposição adequada do lixo em ambiente de montanha exige 
tecnologias adequadas, por outro lado a região costeira com a população 
adensada torna a necessidade de debate entre a população e os órgãos 
públicos absolutamente vital. E os cuidados com a geotecnia e dos locais eleitos 
para as estações de tratamento de esgoto assumem importância fundamental, 
num território marcado pela improvisação e falta de planejamento.

O lixo não é mais o mesmo: tornou-se, por força de lei, resíduo sólido. E resíduo 
sólido, em grande parte, não é mais descartável – é matéria prima. 

E matéria prima se vende porque tem quem compre. É o processo da 
reciclagem. Esse processo só acontece se nos locais onde o lixo é gerado, as 
pessoas separarem o lixo seco, minimamente lavado e seco. As latinhas e latas, 
o plástico mole e as sacolas em excesso – apesar da lei estadual das sacolas 
andar meio esquecida, muita gente já usa sacola retornável –, o plástico duro ou 
de alta densidade, o papelão, todo e qualquer papel usado, tudo o que é de 
vidro e metal. Tudo isso é reciclável.

Saneamento como estratégia no 
avanço do processo de cidadania

pilhas, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes e outros que devem, por força de 
lei, voltar para seus fabricantes) se impõe mais do que na hora, pois é estabele-
cida em lei, regulamentada e a espera do cumprimento pleno.

E também o papel da agricultura familiar, que alimenta o país, adotando as 
necessárias inovações tecnológicas e resgatando tecnologias ancestrais onde 
o uso de agroquímicos (agrotóxicos e adubos de origem industrial derivados 
do petróleo) não se fazia necessário. 

O consumo sustentável é tão importante fator que se constitui em mudança de 
paradigma – eu posso viver com pouco e ser mais saudável, além de mais 
comprometido com a educação de uma geração que poderá, se quiser, e usar 
as ferramentas adequadas, mudar o mundo, tornando-o um mundo de 
humanos, de seres que compartilham, que se solidarizam e que sabem que os 
recursos naturais são finitos. Acabam e nós acabamos junto com eles. 

Alda Maria de Oliveira, Engª Agrª pela Universidade de Pelotas, RS; M. Sc. Pela 
Universidade de Londres e especializada em Engenharia Ambiental, pela 
Universidade Cândido Mendes. Diretora do CBH Macaé e membro do CBH 
RiodoisRios. E-mail: aldah.olive@bol.com.br 

A criação de metas é urgente, porque os maiores reflexos de lixo em qualquer 
lugar e principalmente, nas águas e territórios das comunidades onde vive a 
população mais empobrecida, é na saúde das crianças em primeiro lugar, mas 
de todos de uma forma geral. Estatísticas  da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), existem evidenciando que 70% das doenças que afetam as popula-
ções humanas são de origem hídrica – vem das águas poluídas.

E mais uma vez a injustiça social se faz. Uma competente coleta de lixo e até a 
coleta seletiva de lixo costuma ser feita nos bairros dos abastados. O esgota-
mento sanitário, a coleta adequada dos dejetos humanos separada das águas 
fluviais (pelo menos devia ser) também se começa pelos bairros de classe 
média e classe média alta, da mesma forma a construção das estações de 
tratamento de esgoto (ETE’s). 

Está para se ver algum programa, algum benefício de melhoria urbana, que 
tenha seu início em bairros ou comunidades da periferia.

A educação ambiental, sempre com o foco na política nacional de resíduos 
sólidos, precisa se fortalecer em projetos que cheguem à população dos mais 
pobres.

Legislação, temos à vontade. Vontade política, temos de ajudar a construir, 
participando nos espaços possíveis, trazendo os problemas de cada comuni-
dade e apontando soluções. O município é a unidade concreta de planeja-
mento, é aqui que, de fato, as coisas acontecem. É aqui que os resíduos sólidos 
precisam ser conhecidos e reconhecidos para que se tenha uma visão correta 
de como dispô-los de forma correta e nos prepararmos para uma vida mais 
saudável. Em todos os bairros, do mais afastado ao mais próximo do centro, o 
centro deve equacionar as suas contradições de receber os turistas com o lixo 
nos grandes sacos pretos nas ruas à espera de coleta. 

É necessário o estabelecimento de meta ambiciosa 
de aterro sanitário zero. Coleta seletiva 10, universa-
lizada, uniforme e freqüente, bem como transfor-
mação do lixo molhado, orgânico, em energia para 
as indústrias próximas.

A produção sustentável é um dos grandes desafios 
que traz para o debate o papel do empresariado, a 
logística reversa (produtos altamente tóxicos como 
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Confira o texto do Yuri Carmona Gomes, estudante do 9º ano do Colégio 
Municipal do Sana, que participou do IV Fórum Água e Juventude do 
CBH Macaé: 

"De primeira impressão, quando a mim foi mencionada real possibilida-
de de ir a um lugar onde jovens em parceria com adultos (com engaja-
mento igualmente jovial), se reúnem em prol de uma causa ambientalista 
de vital importância para o desenvolvimento humano, foi um despertar 
da curiosidade, que focava este assunto: Água, no geral, que por mim 
não fora explorado no ambiente escolar, devido a falta de incentivo, 
enfraquecendo assim a participação jovem na política ambientalista.

A participação jovem na política, no geral, é muito importante pois eles 
passam pelo desenvolvimento de hoje, e de acordo com o que eles 
cativem, os mesmos vão passar pelo amanhã. 

(...)

Para reforçar o engajamento jovem e também a conscientização dos 
mesmos, núcleos ambientalistas escolares seriam eficazes meios para se 
chegar a educação ambiental nas escolas."

Eventos em destaque 
II Fórum da Sociedade Civil 2018
No mês de novembro, representantes de instituições da sociedade civil 
organizada se reuniram no II Fórum da Sociedade Civil, realizado pelo 
CBH Macaé e por sua entidade delegatária, o Consórcio Intermunicipal 
Lagos São João, no distrito do Sana - Macaé. 
 
Com temas voltados para o fortalecimento da participação da socieda-
de civil na gestão do CBH Macaé, o evento discutiu o papel da socieda-
de civil organizada na gestão participativa, na luta em defesa dos 
recursos hídricos e a sua habilidade em responder aos desafios do 
processo democrático.

Eventos em destaque
Oficina sobre Enquadramento dos Corpos de Água 
Com o objetivo de nivelar o conhecimento dos membros de sua 
plenária sobre o instrumento de gestão denominado “Enquadramento 
dos Corpos de Água em Classes”, o CBH Macaé realizou, no mês de 
setembro, uma oficina moderada pela Dr.ª Maria Inês Paes Ferreira, 
professora do IFF/Campus Macaé e vice-presidente do CBH Macaé, e 
por estudantes dos cursos técnicos e de Engenharia do IFF.
 
Estudos acadêmicos produziram resultados importantes para 
subsidiar propostas de enquadramento dos corpos de água da 
RH-VIII. O próximo passo é que, no âmbito de suas atribuições, o CBH 
Macaé realize a validação da proposta de enquadramento constante 
no seu Plano de Bacia, por meio de procedimentos metodológicos 
participativos que considerem contribuições dos saberes político, 
acadêmico e popular.  

O CBH Macaé entende que o enquadramento dos corpos d’água é um 
instrumento de suma importância para minimizar conflitos pelo uso 
dos recursos hídricos da RH-VIII, tendo em vista os múltiplos interesses 
dos usuários, do poder público e da sociedade civil organizada.

II Fórum da Sociedade Civil do CBH Macaé.

processo democrático.

Foto:Oficina sobre o enquadramento dos corpos de água, realizada no Instituto   
Federal Fluminense - Campus Macaé. 

IV Fórum Água e Juventude do CBH Macaé.

IV Fórum Água e Juventude do CBH Macaé.

Eventos em destaque 
IV Fórum Água e Juventude
No mês de outubro, o CBH Macaé promoveu o IV Fórum 
Água e Juventude, em Lumiar – Nova Friburgo. O evento 
contou com a presença de jovens de toda a região 
hidrográfica e teve, como tema central, o ordenamento 
do turismo nos rios e praias da região.
 
O evento foi finalizado com a elaboração da IV Carta da Juventude (QR code), 
por meio da qual os jovens expuseram seu posicionamento quanto ao uso 
recreativo dos recursos hídricos. Os jovens sugeriram a criação de espaços 
públicos, como parques fluviais, e que os recursos arrecadados com a cobran-
ça pela visitação em propriedades privadas sejam aplicados, necessaria-
mente, na conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.

IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO NO CBH MACAÉ

As câmaras técnicas do CBH Macaé são grupos 
formados por membros da plenária e convidados, 
com funções não remuneradas de assessoria, 
encarregados de examinar e relatar, à Plenária, os 
assuntos de sua competência. O CBH Macaé 
possui atualmente quatro câmaras técnicas, dentre 
elas a Câmara Técnica Institucional Legal (CTIL).
 
As competências da CTIL incluem: analisar e emitir pareceres que se 
relacionam com a legislação de recursos hídricos; elaborar as resoluções 
deste comitê, que constituem os atos administrativos com fins deliberati-
vos, normativos, autorizativos ou homologatórios; assessorar o CBH Macaé 
e as demais câmaras técnicas em termos de legalidade técnica e legislati-
va, assegurando o cumprimento do Regimento Interno deste comitê.

Os assuntos examinados pelas demais câmaras técnicas do CBH Macaé 
devem ser encaminhados à CTIL para, então, serem recomendados à 
plenária. Deste modo, todo o trâmite interno do CBH Macaé passa por 
esta câmara técnica.

Câmara Técnica Institucional 
Legal do CBH Macaé

Reunião da CTIL do CBH Macaé.

O Sistema de Informações de Recursos Hídricos (SIRH) é um instrumento 
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações 
sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão, instituído 
pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal N° 9.433/1997). 
Além do SIRH, os Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento de 
Corpos d’Água, a Outorga e a Cobrança pelo uso da água também são 
instrumentos de gestão dos recursos hídricos instituídos pela PNRH.

O SIRH tem como objetivo reunir e divulgar dados e informações sobre a 
situação quali-quantitativa dos recursos hídricos, atualizar de forma perma-
nente as informações sobre a disponibilidade hídrica. Os dados e informa-
ções que integram o SIRH devem subsidiar a construção e aplicação dos 
demais instrumentos, os quais devem alimentar o SIRH com dados 
oriundos de seus processos de implementação. Essa troca de informações 
constitui uma teia contínua de retroalimentação, fundamental ao processo
de tomada de decisão, sobretudo pelos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional para a Gestão dos Recursos Hídricos (SINGREH), e à boa gestão 
dos recursos hídricos.

Os princípios básicos para o funcionamento de um Sistema de Informa-
ções de Recursos Hídricos são a descentralização da obtenção e produção 
de dados e informações; a coordenação unificada do sistema; e a garantia 
de acesso aos dados e informações pela sociedade em geral (ANA, 2016).

Como definido pela Lei N° 9.433/1997, a gestão dos recursos 
hídricos deve ser descentralizada e, portanto, cada Estado tem a 
liberdade de estruturar seu SIRH de acordo com suas realidades e 
necessidades. A sistematização dos bancos de dados e informações 
sobre os recursos hídricos estaduais contribui para a formação de 
um sistema nacional único, que consegue agregar as informações 
necessárias aos tomadores de decisão, atendendo ao Parágrafo 
único do Art. 25 da Lei acima mencionada que preconiza que “os 
dados gerados pelos órgãos integrantes do SINGREH devem ser 
incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH)”.

Sistema de Informações de 
Recursos Hídricos 
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Ações EM DESTAQUE

-

Atualização do Preço Público Unitário (PPU) 
No ano de 2018, o CBH Macaé aprovou o ajuste do 
Preço Público Unitário (PPU) do m³ da água bruta 
na Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 
(Resolução CBH Macaé Nº 84/2018). O PPU integra 
o cálculo da cobrança pelo uso da água e, na RH VIII, não era ajustado 
de acordo com a inflação desde 2014. Com a atualização em função 
da taxa inflacionária correspondente ao período de 2014 a 2017, o 
PPU, que antes era R$ 0,04 (quatro centavos) para os setores de sanea-
mento e indústria, passou a ser R$ 0,05 (cinco centavos) para todos os 
setores usuários da água, incluindo agropecuária e aquicultura.     
O CBH Macaé entende que a uniformização do valor do PPU para 
todos os tipos de usuários é uma medida educativa que visa estimular 
o uso racional da água.   
Aprovação do financiamento do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Macaé   
O CBH Macaé aprovou a destinação de recursos financeiros para a 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé. O 
plano contemplará os quatro pilares do saneamento ambiental – 
abastecimento público de água, coleta e tratamento de esgotos, drena-
gem e manejo de águas pluviais e coleta, manejo e disposição final de 
resíduos sólidos – e está orçado em aproximadamente R$ 1.200.000,00.    
Com esta ação, o CBH Macaé cumpre a Lei Estadual Nº 5.234/2008, 
segundo a qual no mínimo 70% dos recursos arrecadados pela 
cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento 
devem ser aplicados em ações relacionadas à coleta e tratamento de 
efluentes urbanos, até que se atinja o percentual de 80% do esgoto 
coletado e tratado na respectiva região hidrográfica.


