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ASSUNTOS TRATADOS 
A reunião tratou da elaboração do Parecer da Câmara sobre a região de Guaratiba. 
O Coordenador Julio Cesar Jucá inicia os trabalhos lembrando as circunstâncias favoráveis para 
apresentação de um parecer que trate da gestão integrada dos recursos hídricos. Então solicita 
ao representante da SMAC, Brasiliano Vito, que se encarregue da apresentação do Parecer ao 
CONSEMAC em sua reunião ordinária de 14 de abril próximo, uma vez que o mesmo é 
responsável pela reunião de dados e relatoria do Parecer. 
Então, o representante da SMAC explica a estrutura que do Parecer, elaborado na forma de 
um relatório, na forma que se segue. 
1. Introdução 
2. Diagnóstico 
- Cobertura Vegetal e uso das Terras 
- Saúde e Meio Ambiente 
- Características Demográficas 
- Legislação Ambiental e Urbanística 
- O Aquífero Guaratiba 
3. Planos e Programas previstos e em andamento 
- Plano de Saneamento da AP5 
- APA de Inhoaíba/Guaratiba 
- PEU Guaratiba 
- Rio Rural 
- Plano Diretor de Drenagem do Rio Cabuçu 
4. Recomendações e Propostas 
O representante do INEA, Tito Luiz, menciona que área de Guaratiba tem duas áreas sob 
gestão estadual, incluindo Zonas de Amortecimento da Reserva Biológica de Guaratiba e o 
Parque Estadual da Pedra Branca que, unidos, formam um corredor de proteção legal. 
Questionado sobre a possibilidade de incluir no parecer a menção ao licenciamento ambiental 
do loteamento Vila Mar de Guaratiba, informa que as discussões no nível técnico estão 
encerradas. 
É lembrada pelos membros a ideia de implantação do novo autódromo na área Fazenda 
SAGAP, iniciativa apoiada pelo vereador Carlos Caiado. 
O Coordenador Jucá menciona que a Rio Águas possui resultados da análise do material 
resultante da dragagem no rio Piraquê-Cabuçu podendo ser aproveitados no parecer e em 
futuros diagnósticos. Lembra ainda o Coordenador que a origem do parecer é a discussão do 
da necessidade de conhecer e proteger o chamado Aquífero Guaratiba. 
Quanto à exploração da água subterrânea na região, o representante do INEA informa que 
aquele órgão editou resolução com procedimentos que permitem a dispensa de outorga em 
pequenos poços que extraem até 5.000 litros de água/dia, com necessidade de instalação de 
hidrômetro. Mesmo assim, poucos se regularizam. Pensando nesta situação, o INEA, em 
parceria com a concessionária FOZ 5 iniciou campanha de regularização dos usuários da água 
subterrânea na região. 



O representante sugere ainda a consulta ao Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de 
Sepetiba, concluído em 2014. O documento aponta diferentes cenários para a conservação dos 
recursos naturais na região. 
Entre as recomendações que deverão fazer parte do capítulo final do parecer, constarão, entre 
outros aqui não listados: 
- A necessidade de estimular e controlar a exploração da pesca na Baía de Sepetiba. Segundo o 
convidado da Câmara, geólogo Mario Cesar, grande população ainda vive da atividade. 
- A urgente questão da Poluição da Baía de Sepetiba, que passa pela necessidade de tratar a 
questão do recurso hídrico de forma integrada, com planos de ocupação disciplinada e 
saneamento. 
-Estímulo à atividade agrícola com vistas a auxiliar no controle da ocupação do território. 
- Ações articuladas entre DRM/CEDAE/INEA visando à pesquisa hidrogeólogica dos mananciais 
subterrâneos, a exploração responsável e a proteção dos mananciais com pressão da expansão 
urbana. 

Resta acertado que em 1 semana serão entregues pelos diversos órgãos memoriais de cerca 
de duas páginas dos seguintes projetos/atividades: 
- SMU – PEU Guaratiba 
- Rio Águas – Plano Diretor de Drenagem do Rio Cabuçu 
- INEA – Licenciamento do loteamento Vila Mar de Guaratiba 
A próxima reunião será realizada em 15 de abril, quando serão abordados os resultados a 
serem obtidos com a apresentação do parecer 


