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Juntos pelo Rio Carapitanga! Foi com essa intencionalidade que nós moradores, lideranças, 
servidores de órgãos públicos, professores universitários e demais interessados participamos da 
Oficina de trabalho “As Águas do Carapitanga”, realizada no Quilombo do Campinho da 
Independência, em Paraty, nos dias 28 e 29 de março de 2016. Este evento foi organizado pelo 
Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (parceria entre Fiocruz e Fórum 
de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba), APA Cairuçu/ICMBio, UFRJ e 
UFF. 

Nosso objetivo foi ampliar o conhecimento e o debate sobre caminhos possíveis para 
enfrentar os desafios sobre a quantidade e qualidade das águas na bacia hidrográfica do Rio 
Carapitanga. O ponto de partida foram as relações culturais das comunidades com as águas, o que 
nos permitiu analisar as condições do rio no passado e atualmente, projetando o cenário de futuro 
que desejamos para as águas na bacia do Rio Carapitanga. 

O trabalho envolveu uma etapa de elaboração de um diagnóstico participativo, feito a partir 
de um mapeamento do alto, médio e baixo curso do Carapitanga, desde a Terra Indígena 
Araponga, passando pelas localidades da Forquilha, Patrimônio, Independência, Quilombo do 
Campinho, Pedras Azuis, Córrego dos Micos e Pedreira, até a Terra Indígena Itaxin e a foz do rio, 
na praia de Paraty Mirim. Para cada trecho, indicamos em mapas os pontos de captação de água 
para o abastecimento residencial e comercial, os conflitos pelo uso da água, os trechos onde o rio 
recebe cargas de esgoto, as áreas com ocupação e expansão desordenada, os pontos de 
inundação e deslizamentos, as comunidades com baixo acesso ao abastecimento de água, assim 
como foram apontadas as ações, iniciativas e projetos que contribuem para a saúde do rio e sua 
população. 

O resultado do nosso trabalho foi reunido em um plano de ações, elaborado para colocarmos 
em prática medidas concretas para melhorar as águas do Carapitanga. Essas ações envolvem a 
mobilização das comunidades e dos órgãos públicos competentes, a implantação de tecnologias 
de saneamento residencial, o mapeamento das nascentes e dos pontos de captação de água, o 
monitoramento da qualidade das águas em diferentes pontos do rio, a instalação de estações 
capazes de medir o volume da chuva e das vazões dos rios e córregos, a ampliação das áreas de 
sistemas agroflorestais que produzam alimentos saudáveis, recuperem as matas ciliares e as 
funções hidrológicas das florestas, dentre outras ações e compromissos assumidos pelos 
participantes e suas instituições representativas. 

Algumas medidas precisam ser implantadas em caráter de urgência. O controle da expansão 
residencial na região de Patrimônio e Novo Horizonte requer acordos com os moradores e ações 
fiscalizatórias pelos órgãos públicos. O abastecimento de água na aldeia Guarani em Paraty Mirim 
é um direito a ser assegurado em caráter definitivo. Da mesma forma, o saneamento ecológico nas 
aldeias indígenas é uma necessidade básica a ser atendida. Os conflitos de captação de água 
entre comunidades precisam ser conciliados. Obras públicas de captação, tratamento e 
saneamento devem ser planejadas com bons projetos. 

Ficou estabelecido que a forma de acompanhamento das ações pactuadas será feita 
inicialmente pela Câmara Temática das Águas, do Conselho Gestor da APA Cairuçu. Esta 
instância de participação será responsável também por dar continuidade e complementação aos 
trabalhos iniciados na Oficina junto às comunidades locais da bacia hidrográfica. Mas o esforço e o 
comprometimento devem atingir diversas outras esferas dos governos e da sociedade para 
colocarmos em prática as ações que tornem o Rio Carapitanga uma referência em oferta de água 
de qualidade para as presentes e futuras gerações.	  


