
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica da Bacia Drenante à Baía de Sepetiba 

ATA DE REUNIÃO  

REUNIÃO: 58ª             DATA: 18/11/2015 

INÍCIO: 10:00h                                 TÉRMINO: 12:00h 

LOCAL: Sala de Reunião do CONSEMAC 

COORDENADOR: Julio Cesar Jucá (Acqua Consulting) 

RELATOR: Brasiliano Vito Fico 

_____________________________________________________________________ 

ASSUNTOS TRATADOS 

A reunião se inicia com o Coordenador fazendo referência aos Ofícios enviados aos órgãos 

solicitando providências, face ao parecer da Câmara, aprovado pelo CONSEMAC. O 

coordenador solicita ao representante da SMAC que consolide cópias dos ofícios para serem 

disponibilizados na página do CONSEMAC, bem como a posição dos processos administrativos 

que acompanham os referidos ofícios. Tal procedimento possibilita maior transparência por 

parte do público interessado em acompanhar os desdobramentos do parecer e o esforço da 

Câmara Técnica em viabilizar ações que contemplam a região de Guaratiba. 

Em continuidade ao relatado pelo Instituto Boto Cinza na última reunião, a representante 

convidada do órgão faz um breve relato dos estudos mais relevantes desenvolvidos pela ONG. 

Todos indicam contaminação da Baía de Sepetiba por metais pesados, zinco, cadmio, chumbo 

e mercúrio. Os dois primeiros são os de maior concentração, tendo em vista o episódio de 

vazamento de rejeitos da Mineradora Ingá.  

Por sua vez, o oxigênio dissolvido (OD) apresenta valores inferiores ao determinado pela 

legislação ambiental e os traços de amônia e fosfatos são superiores ao que determina o 

estipulado na norma.  

A cadeia trófica, representada pelos diversos organismos que habitam a Baía, apresenta 

alterações diante desta contaminação. 

O Instituto tem reivindicado maior transparência no processo de licenciamento de atividades 

pelo INEA e maior presença deste órgão na fiscalização e nas punições.  

A ASSAERJ sugere a inclusão do Instituto Boto Cinza como membro permanente da Câmara. 

Todos concordam com o sugerido. 

Restou combinado pelo coordenador que será enviada correspondência para a Secretaria 

Executiva do CONSEMAC para substituição da ABES-RIO pelo Instituto Boto Cinza e a inclusão 

da SMO na lista de órgãos como membros da Câmara. Este órgão está hoje representado por 

membro da SMAR/Rio-Águas, órgão recentemente desmembrado da SMO e que permanecerá 

como membro permanente. 



O representante da Rio-Águas sugere que o Coordenador convide a empresa FOZ Águas 5, 

concessionária do serviço de esgoto na zona oeste, participe da Câmara como membro, uma 

vez que se trata de um importante ator nos projetos da Prefeitura na região, cujas atividades 

são fiscalizadas pela própria Rio-Águas. 

A Câmara então decide que a pauta da reunião de dezembro será a mesma indicada na última 

reunião, não enfrentada na reunião de novembro, qual seja: 

- Apresentação do Plano elaborado pela SMU para Guaratiba. 

- Apresentação pela FOZ Águas5 e CEDAE do cadastro de consumidores sob sua 

responsabilidade. 

 

O presidente encerra a reunião, às 12 horas, convocando para a próxima que será realizada em 

16/12/2015. 

 

 


