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Plenária aprova liberação 
de recursos para obras de 
saneamento em distrito de 
Nova Friburgo e bairro de 
Rio das Ostras
Um dos projetos prevê instalação de biodigestores em residências 
e o outro terá instalação de rede de esgotamento sanitário

Os projetos de saneamen-
to aprovados para as locali-
dades de Nova Cidade, em 
Rio das Ostras, e Boa Es-
perança, em Nova Friburgo, 
tiveram encaminhamentos 
no dia 21 de maio, duran-
te reunião plenária, para a 
liberação dos recursos das 
obras.

Os projetos serão custe-
ados pelo Comitê de Ba-
cia Hidrográfica dos rios 
Macaé e das Ostras, com 
verba do Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(FUNDRHI).

A implantação de rede 
de esgoto em Nova Cida-
de, bairro de Rio das Os-
tras, tem custo estimado de 
R$ 1,9 milhão. A proposta 
foi encaminhada ao Comitê 
pelo Serviço Autônomo de Implantação da rede de esgoto em Nova Cidade tem custo estimado em R$ 1,9 mi
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Água e Esgoto (SAAE Rio 
das Ostras), contemplando 
ainda a construção de uma 
Estação Elevatória no local.

Já a instalação de bio-
digestores em cerca de 
300 residências de Boa 

Esperança, distrito de Nova 
Friburgo, está orçada em 
R$ 796 mil. A proposta foi 
da AMA Lumiar para trata-
mento do esgoto domiciliar, 
evitando o despejo in natura 
em rios e riachos locais.

Também na plenária hou-
ve debate sobre o processo 
de avaliação periódica das 
entidades delegatárias, 
que vem sendo feito pe-
los Comitês do Estado do 
Rio de Janeiro conforme 

determinações contratu-
ais. Ao final do proces-
so, o Comitê Macaé fará 
um relatório de avaliação 
da entidade delegatária, 
o Consórcio Intermuni-
cipal Lagos São João. 

Projetos serão custeados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, com verba do FUNDRHI
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Ativismo jovem do 
Comitê Macaé é tema 
de entrevista online
Vice-presidente do Comitê, professora Maria Inês Paes Ferreira, 
conversou com o ambientalista Nelson Reis

A vice-presidente do Co-
mitê de Bacia Hidrográfica 
dos rios Macaé e das Os-
tras, professora Maria Inês 
Paes Ferreira, participou 
no dia 22 de maio de uma 
transmissão ao vivo no You-
Tube, para falar sobre “Ju-
ventude e Agenda 2030 na 
gestão das águas”.

Ela foi entrevistada pelo 
ambientalista Nelson Reis, 
no Canal Eu Cuido de Rios 
(youtube.com/nelsonrrf).

Na entrevista, foi feito 
um histórico do processo 
de criação do CBH Macaé, 
ressaltando a importância 
da participação popular. 
Um dos pontos abordados 
foi o movimento ambiental 
do alto curso da bacia - des-
tacando a antiga luta contra 
a instalação de PCHs (Pe-
quenas Centrais Hidrelétri-
cas) no rio Macaé.

Também foi destacada 
a atuação no baixo curso, 
notadamente contra os im-
pactos ambientais da explo-
ração de petróleo na região 
da Bacia de Campos.

“Estes ambientalistas 

eram na época jovens, ou 
seja: o CBH Macaé já nas-
ceu incorporando a mobili-
zação da juventude”, ressal-
ta a professora, explicando 
como o ativismo jovem se 
mantém presente no Co-
mitê, com destaque para a 
participação ativa de jovens 
na Plenária e para a realiza-
ção anual do Fórum Água e 
Juventude.

Perguntas também fo-
ram enviadas pelos inter-
nautas. Maria Inês falou 
sobre o processo de elabo-
ração do Plano de Recur-
sos Hídricos; as oficinas 

de enquadramento - que é 
a classificação de rios e la-
goas em categorias de uso 
-; as audiências públicas do 
novo Plano de Saneamen-
to de Macaé - financiado 
pelo Comitê; e o Programa 
de Pagamento por Servi-
ços Ambientais, envolven-
do proprietários rurais da 
região.

Foi abordada ainda a 
Agenda 2030 da ONU, 
ressaltando a finalidade de 
promover prosperidade, as-
sim como a centralidade da 
água para promover o bem
-estar socioeconômico.

Ao falar especificamente 
sobre a mobilização jovem, 
a professora fez um histó-
rico das cinco edições do 
Fórum Água e Juventude 
ocorridas até agora, lem-
brando que na edição do 
ano passado os jovens fi-
zeram um ato em Lumiar, 
distrito de Nova Friburgo, 
na programação da Marcha 
Global pelo Clima, protago-
nizada pela ativista jovem 
Greta Thumberg.

Destacou ainda o Proje-
to Águas para o Futuro e a 
Oficina de Capacitação da Ju-
ventude para a Agenda 2030.
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Grupo de Trabalho vai
acompanhar elaboração do novo 
Plano de Saneamento de Macaé

O Comitê Macaé Os-
tras irá criar um grupo de 
trabalho para acompanhar 
a revisão do Plano de Sa-
neamento do município de 
Macaé. O projeto é custea-
do com verba aprovada pelo 
Comitê e captada junto ao 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos (FUNDRHI).

O objetivo do grupo é 
contribuir com as etapas de 
elaboração do documento e 
com as adequações necessá-
rias ao trabalho em virtude 
do isolamento social.

A criação do Grupo de 
Trabalho foi proposta em 
reunião das Câmaras Técni-
cas do Comitê no dia 25 de 
maio, por videoconferência, 
e será submetida à plenária.

Também houve deba-
te sobre o Fórum Água e 
Juventude. O evento anu-
al, realizado pelo Comitê 
para reunir jovens da bacia 
hidrográfica em torno da 
conservação dos recursos 
hídricos, tinha sua pró-
xima edição programada 
para setembro de 2020 e 
precisará de adequações, 
que deverão ser feitas tan-
to no cronograma como 
no modelo de atividades. 

Ainda na reunião foram 
a l i n h a d o s  o s  ú l t i m o s 
detalhes para a realiza-
ção da oficina de Saber 
Corporativo do proces-
so de enquadramento de 
corpos hídricos da região 
hidrográfica.

 A oficina irá reunir re-
presentantes do setor corpo-
rativo da região, de maneira 
virtual, no dia 8 de junho, 

com apresentação do pro-
fessor Fernando Meirelles.

O enquadramento dos 
corpos hídricos é a classi-
ficação de rios e lagoas em 
categorias de uso. Para ana-
lisar a proposta de enqua-
dramento para a Região Hi-
drográfica dos rios Macaé 
e das Ostras, oficinas estão 
sendo sendo realizadas por 
áreas de atuação. 

A primeira oficina, de 
Saber Técnico, reuniu es-
pecialistas da área no dia 
29 de outubro de 2019, 
em Macaé. A segunda, 
de Saber Corporat ivo, 
será realizada agora por 
videoconferência. 

Depois serão marcadas 
as datas para as oficinas 
setoriais de Saber Popular 
e Saber Político.

Projeto é custeado com verba aprovada pelo 
Comitê e captada junto ao FUNDRHI

Criação do Grupo de Trabalho foi proposta em reunião das Câmaras Técnicas
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Cuidados com o desperdício de 
água em tempos de pandemia

 
Gabriel Lessa    
Associação Raízes

Novas rotinas e hábitos 
nos surpreenderam no ano 
de 2020. Com a pandemia 
do novo coronavírus, esta-
mos com mais tempo con-
siderável em casa, seguindo 
as recomendações de isola-
mento social informadas pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e órgãos públicos 
de saúde para conter a curva 
de propagação do vírus.

Dentre as recomendações 
está a higienização das mãos, 
itens de supermercados e ou-
tros produtos, sugerindo-se 
lavá-los com bastante água e 
sabão, eliminando as chances 
de contágio. Algumas pesso-
as, para passar o tempo nes-
sa quarentena em casa, vêm 
buscando nas tarefas domés-
ticas uma forma de organizar 
o ambiente domiciliar, man-
tendo-o limpo, o que quan-
do não bem planejado pode 
gerar alto consumo de água, 
e com isso o desperdício.

Já em tempos anteriores 
à pandemia, os hábitos de 
controle ao desperdício eram 
destacados tendo como pre-
ocupação a disponibilidade 

hídrica e o consumo cons-
ciente, ou seja, o apelo à eco-
nomia do consumo equilibra-
do de água era algo presente 
em nossa realidade. 

O estado do Rio de Janeiro 
vem liderando o desperdício 
doméstico no país, o que é 
preocupante e demonstra que 
precisamos não só economi-
zar água como alertar pesso-
as próximas para o consumo 
consciente equilibrado, e fre-
ar o desperdício, sendo uma 
rede de colaboração para os 
seus diversos usos.

Grande parte dos afaze-
res domésticos utiliza água, 
como lavar louças, limpar 
cômodos, lavar carro, lavar o 
quintal e regar as plantas. Se 

não bem utilizada para tais 
afazeres, a água pode gerar 
um consumo muito eleva-
do, gerando o desperdício 
por conta da longa duração 
dessas atividades.

Para isso, precisamos re-
duzir o tempo de consumo, 
por exemplo, ao lavar louças. 
Esperar uma certa quantida-
de de itens para lavar de uma 
só vez! Já na cozinha, tam-
bém é importante ressaltar 
que óleos e frituras não de-
vem ser descartados na pró-
pria pia, e sim armazenados 
em garrafas para posterior 
entrega em pontos de coleta 
para reciclagem.

Outra dica é separar uma 
quantidade mínima de roupas 
e, junto a isso, fazer o reúso 
de água da máquina de lavar 
para utilizar na limpeza da 
varanda, ou outro espaço. 

Os banhos também preci-
sam ser cronometrados, ter 
um certo tempo de, no má-
ximo, 10 minutos, e se poli-
ciar para não demorar demais, 
como quando estiver se ensa-
boando ou aplicando sham-
poo. Fechar o chuveiro pode 
ser uma forma de controle.

Ainda no banheiro, es-
covar os dentes também 
necessita de cuidado, pois 

durante a escovação não é 
necessário estar com a tor-
neira aberta, sendo assim, 
fechá-la durante a escovação. 
Práticas simples quando bem 
aplicadas podem gerar tam-
bém certa economia na con-
ta de água e energia, o que 
ajuda nas finanças em tempos 
tão difíceis. 

Outra questão relevante ao 
desperdício é por vazamentos 
ocasionados por encanações 
do lar. Deve ser feita sempre 
a constatação desses vazamen-
tos, tendo em foco a manuten-
ção para não haver prejuízos 
como a própria infiltração, que 
gera mofos, desgasta tintura e 
a estrutura do local, tendo ônus 
para o consumidor.

São várias as formas para 
se poder economizar em con-
sumo de água, basta ter força 
de vontade e consciência de 
que seu uso de forma respon-
sável e equilibrada pode ter 
não só efeitos em economia 
para o bolso, mas também 
para o meio ambiente. 

Atitudes assim devem vi-
gorar no pós pandemia, para 
juntos desfrutarmos desses 
recursos hídricos que tanto 
são importantes em nosso dia 
a dia, uma forma de colabo-
ração ao meio ambiente.

Criação do Grupo de Trabalho foi proposta em reunião das Câmaras Técnicas

PARTICIPAÇÃO JOVEM NO BOLETIM



Um dos cartões postais 
da Região Serrana, o En-
contro dos Rios é o pon-
to onde o Rio Bonito cai 
sobre o Rio Macaé. Fica 
próximo a Lumiar e São 
Pedro da Serra, distritos de 
Nova Friburgo, às margens 
da RJ-142, em território da 
Área de Proteção Ambiental 
(APA) Macaé de Cima. Há 
local para estacionamento e 
locais propícios para banho.

PASSEIO 
PELA BACIA
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