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CARTA DA III REUNIÃO DO FÓRUM SETORIAL DA SOCIEDADE CIVIL DO 

CBH MACAÉ- FÓRUM PROFESSOR ELMO AMADOR 

Lumiar, Nova Friburgo (RJ) – 15/12/2021 

 

Os debates dos representantes das entidades reunidas no III Fórum da Sociedade Civil 

do CBH Macaé foram norteados por três questões: 

 

1) Como tem sido atuação da sociedade civil diante das conclusões do II Fórum da 

Sociedade Civil de 2018 ? 

2) Quais os empreendimentos de alto impacto na região de atuação da sua instituição ? 

3) Como a sociedade civil pode se organizar para fortalecer a gestão participativa dos 

recursos hídricos perante a perspectiva de instalação de empreendimentos de alto 

impacto na Região Hidrográfica VIII ? 

De uma maneira geral, permanecem as conclusões do II Fórum da Sociedade Civil – 

2018. É função essencial da Sociedade Civil lutar em defesa da manutenção da 

qualidade e da quantidade das águas da RH VIII e da garantia do direito universal de 

acesso à água potável e ao saneamento básico estabelecido pela Organização das 

Nações Unidas. Somente a Sociedade Civil é capaz de resistir e enfrentar as ameaças ao 

espírito da Lei das Águas (Lei 9433/97) e ao papel dos CBHs enquanto órgãos 

normativos, deliberativos e consultivos na gestão dos recursos hídricos, e as ameaças 

provenientes do Poder Político ou do Poder Econômico. Ressaltamos que o Plano de 

Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII (PRH da RH VIII) é um instrumento 

fundamental de gestão que deve ser divulgado para conhecimento de todos e, 

principalmente, aplicado. 

Em relação à atuação das entidades da Sociedade Civil para cumprir as deliberações do 

Fórum da Sociedade Civil de 2018, foi concluído que as atividades da sociedade civil 

ficaram fragilizadas devido ao contexto mais amplo de desrespeito à democracia 

participativa, ao arresto da arrecadação do FUNDRHI pelo governo estadual e à 

pandemia da COVID-19. No entanto, algumas ações foram desenvolvidas, como a 

implantação do site do CBHMO, dos perfis nas redes sociais, produção do boletim 

informativo e realização de reuniões online, apesar da interrupção do contrato com a 

equipe de comunicação, retomado em novembro de 2021. Vale ressaltar que em 

nenhum momento o Fórum Água e Juventude do CBHMO foi interrompido, mesmo 

com a crise da pandemia da COVID-19. Constatou-se que o número de entidades da 

Sociedade Civil participantes da plenária do CBH Macaé foi reduzido. 
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Constatamos, também, que na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras, há diversos 

tipos de empreendimentos instalados em diferentes áreas de atuação das Instituições da 

Sociedade Civil presentes, como por exemplo:  

No Alto Curso da RH-VIII: temos uma somatória de pequenos impactos decorrentes do 

turismo desordenado; deficiência de gestão pública; urbanização descontrolada e 

clandestina; intensificação da especulação imobiliária; parcelamento irregular das 

propriedades rurais, remanescentes da agricultura predatória; uso de adubação química 

na agricultura e resistência ao processo de transição agroecológica; Pecuária e 

piscicultura de espécies exóticas; falta de tratamento de esgoto e coleta de resíduos 

sólidos deficiente, com destaque à destinação inadequada de resíduos de roupas íntimas 

derivados da indústria de confecções. 

No Baixo Curso da RH-VIII: Os principais impactos são advindos dos grandes 

empreendimentos da produção de energia e exploração de petróleo e gás, a exemplo: 

Parque de Tubos; ZEN-Rio das Ostras; empreendimentos imobiliários; Petrobras; 

Terminal de Cabiúnas; termoelétricas, CLIMA, Tepor. Alguns desses empreendimentos 

são intensivos no uso de água e outros na impermeabilização do solo, bem como, a não 

implantação da lei da politica nacional de resíduos sólidos. Há também extração de 

areia; especulação imobiliária; ocupação irregular nas margens dos corpos hídricos e 

agropecuária intensiva. 

As Instituições presentes neste fórum acreditam que, para a sociedade civil se organizar 

para fortalecer a gestão participativa dos recursos hídricos perante a perspectiva de 

instalação de empreendimentos de alto impacto na Região Hidrográfica VIII, deve-se 

realizar reuniões, oficinas, cursos e eventos para esclarecer, informar, sensibilizar e 

mobilizar as organizações da sociedade civil a fim de favorecer a gestão participativa e 

viabilizar ações de enfrentamento e/ou mitigação dos impactos negativos desses 

empreendimentos. Além disso, a Sociedade Civil presente neste fórum recomenda a 

realização de fóruns permanentes que gerem propostas, abaixo assinados, manifestos e 

outros produtos de diálogo com os gestores públicos municipais e estaduais para 

reverter tal situação. Constatou-se, também, que é importante que a Sociedade Civil se 

articule mais entre si, seja por meio de fóruns institucionais como este, ou também de 

maneira informal, de forma cotidiana. Percebemos, ainda, que a pandemia afastou muito 

mais os grupos da sociedade civil, que já estavam desarticulados, e há necessidade da 

promoção da Educação Ambiental de forma sistemática, continuada e intersetorial, 

através de encontros, rodas de diálogo, seminários e outros meios de transmitir a 

educação ambiental de forma crítica e dialógica.     



 
 
 
 
 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS  
Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ. 

Telefone: (22) 3034-2358  E-mail: comitemacaeedasostras@gmail.com 

Site: www.cbhmacae.eco.br 

 

Consórcio Intermunicipal Ambiental Lagos São João – CILSJ 

Entidade Delegatária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras 

Tel.: +55 (22) 2627-8539 :: (22) 98841-2358 

www.cilsj.org.br 

 

Ao término dos trabalhos, nós, participantes do Fórum da Sociedade Civil do CBH 

Macaé Prof. Elmo Amador, reafirmamos o importante papel das organizações da 

sociedade civil no equilíbrio de forças entre os setores envolvidos na gestão dos 

recursos hídricos, que devem ser reconhecidas e respeitadas pelo poder público e pelos 

usuários.  

 

Recomendações ao CBH Macaé: a realização do Fórum da sociedade civil do CBHMO 

de forma semestral e com orçamento próprio; aumentar o valor da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos; pressionar o Poder Público para defender e cumprir a legislação 

da gestão participativa dos recursos hídricos e promover o fortalecimento dos CBHs e 

das organizações da sociedade civil.  

 


