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Visconde de Mauá tem características muito especiais devido a íntima ligação 

entre a natureza e o meio de vida das pessoas que lá habitam.  Por ter como seu 

principal vetor econômico, o “turismo de natureza”, a noção de sustentabilidade 

ambiental tende a ser facilmente compreendida por aqueles que vivem do turismo em 

Visconde de Mauá. Por conseguinte, em função dos reconhecidos impactos do 

turismo sobre o meio ambiente, é lícito supor-se que a possível degradação dessa 

natureza, na medida em que altere substancialmente a paisagem, tenderá a promover a 

progressiva destruição das características atuais que constituem seus principais 

atrativos turísticos, meio de vida de grande parte da população local.  

Diante disto observamos, nos últimos 20 anos do século XX e no inicio deste 

século, intensa mobilização na sociedade civil local com criação de diversas 

Organizações Sociais com múltiplas formas. Estas OSs acompanham a direção 

apontada no pais com a constituição de 1988, que privilegia a democracia 

deliberativa1 através da gestão social participativa, e portanto procuram suprir a 

carência de estruturas criadas pelo Estado principalmente em comunidades que 

habitam regiões administradas por mais de um município. Estas comunidades, como é 

o caso de Visconde de Mauá, padecem com a fragmentação do Estado e da não 

utilização de arranjos institucionais (previstos) capazes de exercer seu papel 

estruturante nas construções de governança.   

A existência de cinco projetos, para a microbacia como: o 

Ecodesenvolvimento da APASM, o Mauá Sustentável, o Desenvolvimento Turístico 

para 2010, o de Gestão Socioambiental e o Plano de Fortalecimento de Ações 

Associativas em Visconde de Mauá, apenas nos últimos 15 anos, confirma a premissa 

de que as organizações sociais começavam, no início do novo milênio, a pensar 

Visconde de Mauá de forma mais estruturada e articulada. Dois desses projetos (Mauá 

Sustentável e o de Gestão Socioambiental) foram financiados (pelo FNMA e ONGs 

internacionais) e procuravam partir de estudos técnicos e levantamentos, de modo a 

                                                
1Democracia deliberativa é um regime onde se pretende que existam efetivos mecanismos de controle 
da sociedade civil sob a administração pública, não se reduzindo o papel democrático apenas ao voto, 
mas também estendendo a democracia para a esfera social (Tenório, 2007). 



encontrar meios de conduzir o desenvolvimento local de forma sustentável, 

entendendo que a proteção do meio ambiente e desenvolvimento social não podem ser 

tratados de forma dissociada. A busca por uma estrutura de governança local 

democrática, associada à maior presença do Estado, é a principal motivação desses 

projetos, que surgiram em Visconde de Mauá com o novo milênio.  

Conforme a tendência apontada acima; surgiu no meio da década outra 

organização articuladora, o Conselho Gestor da Microbacia Hidrográfica do Alto 

Rio Preto. Criado em continuação ao Programa de Gestão Socioambiental na APA da 

Mantiqueira da Microbacia do Alto Rio Preto (PGSAM), em 2005, tornou-se uma 

Organização Governamental, em função do Decreto nº 2.707 da Prefeitura de 

Resende, em 2008, quando esta o institucionalizou como Conselho Gestor. O 

PGSAM foi desenvolvido pela ONG Crescente Fértil, com parceiros locais (IDEAS e 

Nova Terra) e internacionais (Conservation International e ASHOKA). Através desse 

programa, foram levantadas por meio de várias reuniões em locais públicos as 

principais demandas e necessidades básicas da comunidade local. O Programa, 

através de um protocolo de intenções, recebeu apoio das três prefeituras (Resende, 

Itatiaia e Bocaina de Minas), do governo do Estado do Rio de Janeiro (através da 

SERLA – atual INEA) e do IBAMA (como coordenador da APA da Mantiqueira), 

atual ICMBio (vide abaixo). O Programa representou outra tentativa de criar uma 

organização central e articuladora, para a governança de Visconde de Mauá, que 

pudesse organizar o diálogo entre as diversas organizações da sociedade civil e do 

Estado (três prefeituras, Parna, ICMBio, APA, Estado do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais). 

O Conselho Gestor, contando com o apoio formal (acordos de parceria) do 

poder público e das organizações que dele participavam, começou a funcionar em 

novembro de 2005, sem qualquer formalização como organização. Sua 

institucionalização como Conselho, conforme mencionado acima, somente veio a 

ocorrer em 2008 através do decreto no. 2.707 da Prefeitura de Resende.  

No âmbito do Programa de Gestão Socioambiental da APA da Mantiqueira e 

para sua consecução, foram assinados vários acordos de parcerias e protocolos entre a 

comunidade, ONGs e órgãos governamentais de interesse para Visconde de Mauá: 



1. Em dois de dezembro de 2004, cidadãos e representantes de organizações 

não governamentais2, reunidos durante o Encontro de Articulação de 

Parcerias, realizado no contexto do “Programa de Gestão Socioambiental 

na APA da Mantiqueira – Microbacia Hidrográfica do Alto Rio Preto”, em 

Visconde de Mauá, estabeleceram Acordo de Parceria, com o principal 

objetivo de colaborar na implementação do Programa de Gestão 

Socioambiental na APA da Mantiqueira e participar das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa; 

2. Ainda no âmbito do “Programa de Gestão Socioambiental na APA da 

Mantiqueira – Microbacia Hidrográfica do Alto Rio Preto”; foi assinado 

Termo de Cooperação Técnica 01/2005 entre Crescente Fértil Projetos 

Ambientais, Culturais e de Comunicação (ONG) e a SERLA. O acordo 

estabelece as obrigações das partes, com o objetivo de desenvolver o 

Programa de Gestão Socioambiental – este termo de cooperação foi 

fundamental para o projeto de construção das três Estações de Tratamento 

de Esgotos (ETEs); 

3. Termo de cooperação técnica assinado em 18 de março de 2005, entre o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA e Crescente Fértil Projetos Ambientais, Culturais e de 

Comunicação (ONG). O acordo estabelece as obrigações das partes com o 

objetivo do desenvolvimento do Programa de Gestão Socioambiental; 

4. Termo de Cooperação Técnica – 002/2005 assinado em 18 de março de 

2005 entre Crescente Fértil, Projetos Ambientais, Culturais e de 

Comunicação (ONG) e as Prefeituras de Bocaina de Minas – MG, Itatiaia e 

Resende / RJ, visando a estabelecer um programa de cooperação técnica 

entre as partes no âmbito do Programa de Gestão Socioambiental. 

Note-se que a força do Conselho Gestor criado em 2005 originava-se destes 

acordos de parcerias com o poder publico e de suas organizações sociais. As 

demandas e necessidades levantadas durante o programa (PGSAM) foram 

transformadas em Diretrizes (cerca 100), que serviram de base para as ações e 

políticas públicas defendidas pelo Conselho Gestor junto às autoridades. O Conselho 

foi formado com representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade 

                                                
2 Este acordo de parceria foi assinado por 6 associações, 2 ONGS e 3 escolas locais. 



civil organizada, originalmente composto por 27 Conselheiros e 27 suplentes, sendo 

1/3 de cada esfera citada. O Conselho contava ainda com uma Coordenação com 

quatro membros: um coordenador, um vice-coordenador, um secretário e um vice-

secretário, eleitos para um mandato de dois anos. O conselho votou em sua primeira 

reunião o seu próprio regimento interno. Pela sua estrutura organizacional, em que 

estão presentes, Estado e Sociedade, o Conselho tornava-se uma instância de 

participação social e com potencial para construção de uma estrutura de governança 

democrática capaz de servir na interlocução entre o poder público e a comunidade. 

A institucionalização do Conselho, em 2008, provocou uma intensificação de 

suas atividades. Como uma instituição oficial, passou a ter reuniões com a presença 

de membros que antes não compareciam, apesar de terem sido fundadores do 

Conselho e concordado em participar das reuniões, como Conselheiros. Abaixo 

listamos as realizações do Conselho Gestor (CG). Durante os últimos dois anos 2011 

e 2012, o Conselho se reuniu 7 vezes, tendo eleito como seu Coordenador o 

Presidente da AMAR-Resende. Em suas últimas reuniões os temas têm girado em 

torno dos problemas da pavimentação da Estrada Parque e seu respectivo PBA (Plano 

Básico Ambiental), exigência constante no licenciamento da estrada (EIA/RIMA).  

 

REALIZAÇÕES DO CONSELHO GESTOR DE VISCONDE DE MAUA 

1- Seminário sobre gestão de resíduos sólidos, realizado em abril de 2006 com 

a presença de mais de 60 pessoas da comunidade, além de palestrantes convidados, 

que puderam trocar informações, aprender sobre técnicas de gestão de resíduos 

sólidos e ao final apoiar um Projeto apropriado para a Região de Visconde de Mauá 

(Projeto Lixo Mínimo). O Conselho tem mantido contatos com as prefeituras dos três 

municípios de modo a dar continuidade ao ‘Projeto Lixo Mínimo’. Em consequência 

o Plano Diretor do Município de Itatiaia (2007) em seu Art. 6o. determina que: o 

processo de uso e ocupação do solo no núcleo urbano de Maringá/ Maromba será 

orientado pelas seguintes diretrizes gerais: X- em todas as construções deverão ser 

previstas caixas de compostagem para lixo orgânico, conforme modelo. Parágrafo 

único. As construções existentes terão um prazo de 1 (um) ano para se adequarem sob 

pena de sofrer as penalidades previstas na Lei (Acrescentado conforme Lei 

Complementar 012 de 17 de dezembro de 2007);. 

2- Ainda como consequência do seminário acima o Conselho elaborou com 

apoio da Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, o Projeto de Gestão 



Integrada de Resíduos Sólidos em Visconde de Mauá que foi posteriormente 

submetido (sem sucesso) ao Fundo Especial de Controle Ambiental (FECAM); 

3- Inauguração do Centro de Gestão (CGI) Integrada na antiga resfriadeira de 

leite na Vila de Visconde de Mauá. Este centro que é custeado pala Prefeitura de 

Resende dentro da estrutura da AMAR-Resende. Posteriormente pelo Decreto no. 

1609 DE 18 DE MAIO DE 2007 a antiga resfriadeira de leite passa a ser legalmente a 

sede do Conselho Gestor, na época contava com uma funcionaria, um computador e 

telefone. O local foi projetado para ser um canal de comunicação entre os moradores 

da região e as administrações dos três municípios envolvidos, além do IBAMA / 

ICMbio. Num primeiro momento os moradores já podiam fazer pedidos e solicitações 

ao IBAMA (como licença de Corte e outros) e à Prefeitura de Resende. O objetivo era 

permitir que as três prefeituras pudessem ser acessadas através do Centro de Gestão 

Integrada. Atualmente o imóvel do CGI está fechado para as reformas de revitalização 

da Vila de Mauá, um dos projetos financiados pelo Programa de Desenvolvimento do 

Turismo (PRODETUR) para localidade; 

4- Protocolo para assinar contrato de consórcio público intermunicipal com as 

outras prefeituras para fazer a gestão Integrada da Região assinado pelas três 

prefeituras em 18 de maio de 2007. 

5- O projeto das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) – As três Estações 

de Tratamento de Esgoto doméstico em Maromba, Maringá e outra em Mauá/Lote10 

já foram inauguradas. Além de ter sido usado como contrapartida a pavimentação da 

Estrada-Parque este foi o primeiro fruto do Programa de Gestão Socioambiental (vide 

acordo de parceria). Este projeto resulta da união de forças entre os prefeitos da região 

e a Superintendência de Rios e Lagoas do Estado do Rio de Janeiro (SERLA) para a 

elaboração de um projeto de saneamento visando angariar recursos do comitê do Rio 

Paraíba do Sul - CEIVAP. As diretrizes do Programa herdado pelo Conselho Gestor 

de Visconde de Mauá incluíam o projeto de instalação das ETEs, que foi levado 

adiante pela antiga SERLA (Membro fundador do Conselho Gestor) em 2006. E 

finalmente em 12 de dezembro de 2008, conforme ATA do Conselho Gestor, a 

Diretoria da Serla apresenta ao plenário do Conselho o projeto para instalação de três 

Estações de Tratamento de Esgotos a serem instaladas em Maromba, Maringá e Lote 

10 de modo a tratar o esgoto dos moradores no eixo principal das vilas de Maromba, 

Maringá e no Lote 10 este último incluindo os moradores da vila de Mauá. As 



estações já foram construídas e entraram em operação estando na fase de ligação da 

canalização principal as casas e estabelecimento comerciais; 

6- Participação no Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos entre Resende, Itatiaia, Bocaina de Minas além de Porto Real e Quatis. Este 

consórcio, além de adequar a destinação de resíduos sólidos dos municípios 

consorciados com verbas do FECAM, abre portas para região receber recursos para a 

gestão ambiental integrada de Visconde de Mauá; 

7- Criação da Comissão Temática (CT) do Plano Básico Ambiental – formada 

para acompanhar a implementação do PBA da Estrada-parque, como uma das 

compensações exigidas para o licenciamento da obra. Em virtude da não 

implementação plena do PBA a CT encaminhou através do Conselho Gestor lista de 

irregularidades encontradas. Este documento foi encaminhado pela coordenação do 

Conselho Gestor ao INEA em 10 de junho de 2010; 

8- Realização do evento semana da APA em Visconde de Mauá realizado em 

5 de junho de 2010 com a presença de autoridades e personalidades atuantes na 

região; 

9- O Conselho Gestor foi instituído formalmente pelo Conselho Consultivo da 

APA Federal da Serra da Mantiqueira - CONAPAM, em reunião ocorrida no dia 18 

de dezembro de 2009, em Queluz, como sua "Comissão de Trabalho" encarregada de 

zelar localmente pelos preceitos que norteiam a APASM. Este nomeação ocorreu 

após uma breve apresentação do histórico de formação do Conselho Gestor e de sua 

atuação na região desde 2007, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros da APA. Trata-se da primeira Comissão de Trabalho instituída pelo 

CONAPAM, inaugurando assim um novo formato de atuação descentralizada que 

foca nas diversas microbacias que compõem a Serra da Mantiqueira. 

Contudo, mesmo após anos de evolução institucional em que a sociedade civil 

se apropria de novos canais de comunicação com o estado, assistimos em Visconde de 

Mauá a um retumbante retrocesso. Em 2009 pressionados pelo governo do estado, 

que desejava o esvaziamento do CG, a princípio, para não sofrer questionamentos 

durante a pavimentação da estrada, a Mauatur e outras OSs resolveram retirar-se deste 

conselho, produzindo seu esvaziamento. Até que no último dia 2 de setembro de 

2013, convocados pela AMAR-Resende os representantes das OSs de Visconde de 

Mauá, conforme sua formação original em 2008 (de acordo com o decreto 2707), 



resolveram por 5 votos a favor e 3 contra, solicitar ao Prefeito de Resende que anule o 

Decreto 2707/08 que institucionalizou o Conselho Gestor de Visconde de Mauá. 

O CG encerra seus oito anos como organização articuladora, sendo cinco 

como organização governamental deixando um vazio na governança marcada por 

intenso desentendimento entre os atores locais. Um vazio que pretendem alguns 

atores locais, seria substituído por outro Conselho, desta vez a ser institucionalizado 

pelo Governo do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, ainda precisamos observar sua 

efetiva criação para que esta nova organização governamental criada no âmbito 

fluminense não exclua os moradores mineiros enfraquecendo a já combalida 

governança e solidariedade locais. 

Deste trágico capítulo da movimentada historia de Visconde de Mauá algumas 

lições podem ser extraídas: 

 

1. A institucionalização do Conselho Gestor pela Prefeitura de Resende, 

que criou o conselho em substituição a outro existente (o Conselho 

Especial do Plano Diretor de Ecodesenvolvimento da APA da 

Mantiqueira – Perímetro de Resende criado pelo Decreto no. 236/1998) 

desagradou moradores que ajudaram a criar o antigo Conselho de 1998. 

Este fato teria provocado um sentimento de rancor despropositado destes 

moradores em relação ao recém institucionalizado Conselho Gestor. 

Mesmo tendo em vista que o antigo Conselho de 1998 não mais se reunia 

e portanto não mais cumpria suas funções enquanto que o CG 

institucionalizado em 2008 mantinha-se ativo com reuniões bimensais e 

servia de verdadeiro canal de comunicação entre a sociedade e o estado, 

razão pela qual foi criado; 

2. O processo de extinção do CG deixou claro o grande despreparo 

institucional dos representantes de OSs que compareceram a sua 

derradeira reunião, pois que durante esta reunião não foram apresentados 

os motivos reais que justificassem sua extinção. Além disto a própria 

seção que decidiu sua extinção esteve eivada de vícios que poderiam 

ensejar a nulidade da decisão tomada nesta. A reunião foi convocada 

conforme oficio 415 da Amar, para: Identificar as Instituições integrantes 

do Conselho e seus respectivos representantes; Avaliar a composição do 

Conselho e, se for o caso, propor nova formação; Definir a 



responsabilidade da Coordenação do Conselho. Em nenhum momento o 

referido oficio indicava que a reunião poderia decidir por sua extinção, 

ferindo com isso o direito dos ausentes, pois alguns destes, caso 

soubessem que a reunião levaria a extinção do CG poderiam decidir-se 

por  participar, dada a relevância do assunto. Além disto votaram na dita 

reunião membros que já haviam se desligado do CG (Mauatur e ACVM) 

além de um outro que nunca fez parte do mesmo (apesar de não menos 

importante) como a AMAR-MINAS (associação dos moradores de 

Visconde de Mauá pelo lado mineiro). Caso os votos da MAUATUR, 

ACVM E AMAR-MINAS não fossem computados, devido ao fato de não 

serem membros do conselho este não teria sido extinto pois a legitima 

maioria não aprovou tal decisão despropositada. 

3. Com o fim do CG ficou extinta uma organização governamental 

articuladora e independente (pela sua formação partiria da sociedade civil 

e estado). Notamos que inexiste, além do CG, em Visconde de Mauá tal 

figura que possa agir com independência pois as que restam tem 

interesses muito específicos. Apesar de Mauatur (com devido respeito a 

sua história, relevância e seu papel na região) considerar-se epítome da 

governança deliberativa e capaz de representar todas as correntes em 

Visconde de Mauá, esta, de fato, nasceu e se constituiu como 

representante dos hoteleiros e comerciantes; 

4. A futura criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de 

Visconde de Mauá através de decreto do Governo do estado do Rio de 

Janeiro, precisará provar ainda que pretende dar voz a todos os atores 

inclusive aos do estado de Minas Gerais. Pelo fato de o mesmo ainda estar 

em gestação seria prematuro criticá-lo, entretanto a prática de destruir o 

que a sociedade civil constrói a duras penas motivado por discordâncias 

pontuais sem ao menos tentar resolve-las, não conduzirá a plena 

democracia deliberativa. A sociedade precisa enfrentar a sua realidade e 

aprender com seus erros para poder evoluir como sociedade. O que foi 

feito com a extinção do CG representa uma ruptura com o passado sem 

tirar deste lições para melhorarmos nossa convivência. 

         Em resumo observamos que faltou sabedoria e discernimento aos representantes 

das OSs que votaram pela extinção do CG, exatamente no momento em que se tentava 



uma reaproximacão entre os atores da governança para tratar de temas urgentes e de alta 

relevância como o controle de acesso através do pórtico de Visconde de Mauá e a 

constituição de um eventual consórcio público interestadual/municipal. O palco montado 

e que resultou na extinção do CG representa, em sentido figurado, uma ducha de água 

fria nestas tratativas dos atores locais em busca de um consenso. A sociedade civil 

precisa de um mínimo de união e harmonia interna de modo a lidar com os governos 

municipais e estaduais para lutar por seus projetos internos.  Tendo em vista a forma 

irregular que orientou a coordenação do CG em sua ultima reunião esta poderia ser 

anulada tornando-se sem efeito suas decisões, entretanto tendo em vista a 

representatividade dos atores participantes, possivelmente esta declaração de nulidade 

apenas adiaria o inevitável pois a incoerência parece ser a regra em vigor. 

       A principio e pelo que assistimos, os representantes de algumas importantes OSs 

de Visconde de Mauá, ao selarem o fim do CG, optaram por defender seus interesses 

isoladamente como se assim tornar-se-á mas fácil atingirem seus objetivos. Voltamos a 

lei da selva onde cada grupo que luta por si, prevalencendo o mais forte, voltamos ao 

paradigma Hobbesiano, modelo clássico de sociedades atrasadas. 

 

FIM 


