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ASSUNTOS TRATADOS 

O geógrafo Mauro Salinas e a arquiteta Marcia Gianinni, da Coordenadoria de Proteção 

Ambiental da SMAC, apresentam a proposta de criação de uma Área de Proteção Ambiental da 

Serra da Inhoaíba, na RA de Guaratiba. Explanam sobre a necessidade urgente de contenção 

do processo de expansão urbana e a preservação de áreas ambientalmente frágeis da Zona 

Oeste. A proposta visa a criação de parâmetros de ocupação de baixa densidade de forma a 

conciliar com a proteção ambiental. Além de proteger os remanenscentes naturais, objetiva 

melhorar a ambiência urbana para os que lá vivem, tendo em vista o potencial perturbador 

gerado pelos vetores de expansão recentemente criados com o início da operação dos BRTs. A 

Prefeitura deverá repensar os estímulos criados para ocupação em áreas frágeis, como 

ocorrido com o Campus Fidei.  

Segundo o Coordenador, a Câmara Técnica tem como objetivo exatamente contribuir para a 

mitigação destes conflitos gerados pelas intervenções recentes e futuras.  

Em anexo a esta ATA, pode-se ver didaticamente a proposta de criação da APA, na forma de 

slides de apresentação. 

O representante da RIO Águas apresenta a proposta de criação de pequenos parques fluviais 

ao longo do curso do rio Piraquê, prevista no Plano Diretor de Drenagem. É consenso que tal 

intervenção pode auxiliar à gestão da futura APA.  

O representante da SMU acredita que a proposta é bem factível, por ter condições técnicas 

favoráveis à criação da APA. Menciona ainda que existem decretos e desapropriação para 

programas de reassentamento em áreas que podem servir à preservação permanente das 

baixadas inundáveis. O INEA seria um importante parceiro nas propostas para a área uma vez 

que as mesmas podem afetar positivamente a manutenção da Reserva Biológica de Guartiba, 

na área imediata de influência da APA. 

O representante da Secretaria Executiva questiona se a proposta vai ser apresentada à sanção 

do Conselho uma vez que uma de suas atribuições legais é a propor a criação de unidades de 



conservação, na forma de Indicação. Os representantes da SMAC e SMU arguementam que a 

proposta quando a mesma estiver devidamente concluída. O Coordenador lembra ainda que o 

aproveitamento racional dos recursos deve ser incluído na proposta. 

Mauro Salinas explana sobre a necessidade de apoio público à atividade agrícola no município 

utilizando linhas de financiamento federal para a agricultura ecológica; cita as plantas 

ornamentais no Vale do Cabuçu, as olerícolas no Mendanha e a criação de animais.  

A representante da SMU entrega a ATA da reunião anterior. 

Para reunião seguinte da Câmara fica acertada a apresentação da professora Maria Geralda de 

Carvalho, da UFRRj, para explanar sobre o chamado Aquífero Guaratiba. 

Em anexo, a apresentação em formato digital da proposta de criação da APA da Serra de 

Inhoaíba. 

 

 

 


