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1. JUSTIFICATIVA

A Baía de Guanabara é um dos principais símbolos do Estado do Rio de
Janeiro, que consolida a relação de boa parte do povo fluminense com o mar, as
atividades de pesca artesanal e os esportes náuticos populares. Ao mesmo tem-
po, por conta do seu valor estratégico para o escoamento de bens e serviços,
tem sido o vetor de uma gama de conflitos envolvendo, de um lado, direitos cole-
tivos ao meio ambiente e à fruição do espaço público e, de outro, interesses pri-
vados de grandes empreendimentos e corporações. 

A resolução de tais conflitos depende de um planejamento regional que
proteja as águas e ecossistemas da Baía e de uma gestão integrada dos dife-
rentes usos do território, para permitir a coexistência e não a sobreposição de
certas atividades em detrimento de outras. 

Estudos realizados por universidades e institutos de pesquisa da região
ao longo dos anos demonstram a contaminação dos rios da Baía de Guanabara
por patógenos e metais em razão da precariedade ou absoluta ausência de sa-
neamento ambiental dos rios da sua Bacia Hidrográfica, revelando a má utiliza-
ção dos vultosos recursos captados pelo Estado do Rio de Janeiro para o Plano
de Despoluição da Baía de Guanabara (“PDBG”) e esvaziando as diversas pro-
messas de despoluição da Baía a tempo dos Jogos Olímpicos de 2016. A falta
de publicização dos estudos e resultados do PDBG, aprofundada pela crônica
falta de transparência do Instituto Estadual de Ambiente – INEA, dificulta a parti-
cipação popular na gestão e recuperação da Baía, permitindo que seus resulta-
dos permaneçam de conhecimento apenas da comunidade acadêmica e do se-
tor público. 

A falta de sinergia e gestão das diversas atividades realizadas na Baía de
Guanabara impede a consolidação de uma visão integrada dos diferentes usos
do território. Assim, por exemplo, a construção de uma estação das Barcas em
São Gonçalo segue preterida nos planos governamentais, enquanto crescem as
áreas de exclusão pesqueira por conta da expansão da indústria petrolífera.

 
A criação desta comissão, assim, tem como objetivo identificar as causas

da ineficiência do PDBG e do mau aproveitamento dos resultados de pesquisa
que já  identificaram as causas da contaminação e degradação ambiental  da
Baía de Guanabara, bem como colaborar na construção de uma visão integrada
das atividades ali realizadas, promovendo práticas de justiça socioambiental e a
revalorização deste território vital para o Rio de Janeiro.
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2. DA CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO  E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO

     2.1 - Da Constituição

       A Comissão Especial da Baía de Guanabara foi requerida pelo Deputado
FLÁVIO SERAFINI, nos termos do art. 29 do Regimento Interno da ALERJ, sob
o Requerimento nº 49/2015, sendo composta inicialmente de 06 (seis) membros,
sendo 05 (cinco) membros efetivos e 01 (um) membro suplente, e com prazo de
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por mais 90
(noventa) dias.

O Requerimento foi despachado em 20 de maio de 2015 e publicado em
diário oficial no dia 21 de maio de 2015.

   2.2 - Da Composição
      

     A composição da Comissão foi estabelecida pelo Ato “E”/GP/Nº 073/2015,
publicado no Diário Oficial de 26/06/2015, transcrito abaixo:

“O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 20, inciso III,
alínea “a” e 24, “caput”, do Regimento Interno,

RESOLVE:

Designar,  para  a  composição  da  Comissão  Especial  instituída  pelo
Requerimento  nº  49/2015,  como  membros  titulares,  os  Senhores  Deputados
FLÁVIO SERAFINI – PSOL; THIAGO PAMPOLHA – PTC, TIAGO MOHAMED –
PMDB, NIVALDO MULIM – PR e MARCELO FREIXO – PSOL; e como membro
suplente o Senhor Deputado LUIZ MARTINS – PDT. 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2015.
Deputado JORGE PICCIANI, Presidente."

2.3– Da Presidência, Instalação e Eleição do Vice-Presidente e do Relator.

   Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às treze
horas, na sala número trezentos e onze do Palácio Tiradentes, sede do Poder
Legislativo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  na  forma  regimental,  assume  a
Presidência da Comissão o Senhor Deputado FLAVIO SERAFINI, dando início à
reunião de instalação da Comissão Especial, com o objetivo de eleger o Vice-

5



Presidente e o Relator. Em seguida, após a tomada nominal de votos, foram
eleitos os Senhores Deputados THIAGO PAMPOLHA para a Vice-Presidência e
TIAGO MOHAMED  para a Relatoria da Comissão, o que foi  aprovado pelos
membros presentes.

  2.4 – Do Funcionamento

 Devidamente  instalada  e  estabelecida  as  normas  gerais  de  seu
funcionamento, a Comissão realizou 01 (uma) Reunião de Instalação, 03 (três)
Visitas Técnicas, 04 (quatro) Reuniões Ordinárias, 09 (nove) Audiências Públicas
e 01 (uma) Reunião de Encerramento.

2.4.1– Resumo das Reuniões

DATA REUNIÃO ASSUNTO/DEPOIMENTOS/PARTICIPAÇÕES

29.06.15 INSTALAÇÃO - Eleição do Vice-Presidente (Thiago Pampolha) e do
Relator (Tiago Mohamed) / Deliberação de propostas.

30.06.15 1ª R.O. - Deliberativa – ofícios, diligencias, visitas técnicas, etc. 

06.08.15 2ª R.O. - Deliberar sobre os temas das Audiências Públicas

28.08.15 1ª A.P. - tema: Poluição e Impactos na vida marinha da Baía de
Guanabara

11.09.15 2ª A.P.  - tema: Parâmetros de qualidade da água da Baía de
Guanabara e a saúde pública.

28.09.15 3ª A.P. - tema: Os impactos da indústria do petróleo na Baía de
Guanabara.

09.10.15 4ª A.P. - tema: Os impactos da infraestrutura portuária e
dragagens na Baía de Guanabara.
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15.10.15 3ª R.O. - Deliberativa

16.10.15 5ª A.P. - tema: Saneamento ambiental e preservação dos rios
contribuintes

21.10.15 1ª V.T. - Visita técnica realizada juntamente com  o Laboratório
de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores”  (MAQUA), do

Departamento de Oceanografia da UERJ, à Baia de
Guanabara.

23.10.15 6ª A.P. - tema: Injustiças Socioambientais contra os Pescadores
Artesanais da Baía de Guanabara

13.11.15 7ª A.P. - tema: "Observatório" da Baía de Guanabara e o
balanço do PDGB.

16.11.15 8ª A.P. - tema: Esporte, lazer e legado olímpico.

27.11.15 2ª V.T. - Visita Técnica realizada junto ao senhor Flávio Gaspar
Lontro, componente da Associação de Pescadores de
Itambi, com saída de barco da localidade de Itambi,

terceiro distrito de Itaboraí

30.11.15 9ª A.P. - tema: Unidades de Conservação

 e Políticas de Recuperação Ambiental

07.04.16 3ª V.T.
- Visita Técnica realizada na Estação de

Tratamento de Esgoto do Rio Carioca – ETE Carioca

16.06.16 4ª R.O. - Deliberativa

14.07.16 Reunião de
Encerramento

Aprovação do Relatório Final pelos Membros da
Comissão Especial 
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27.07.16 Lançamento do
Relatório Final

Apresentação do Relatório Final para os convidados e
participantes de todas as reuniões e audiências públicas

da Comissão Especial

3. DO PRAZO

      A Comissão iniciou seus trabalhos em 29 de junho de 2015, ganhando
inicialmente os 30 (trinta) dias referentes ao recesso de julho, retornando em 01
de agosto de 2015.  O seu prazo de funcionamento encerraria  no dia  26 de
novembro de 2015, contudo a Comissão requereu, antes do término, o prazo de
90 (noventa) dias de prorrogação, vigorando o novo calendário até 28/02/16. 
        Em dezembro de 2015, em vista do recesso parlamentar, foi feito um
pedido de suspensão do prazo de funcionamento da Comissão entre as datas
de 21 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, como também entre os
dias  01  de  fevereiro  de  2016  a  14  de  fevereiro  de  2016,  sendo  o  pedido
acolhido, ficando alterado, mais uma vez, o funcionamento, que passaria para o
dia 24 de abril de 2016.  Tendo em vista a necessidade de maior prazo para a
confecção  do  relatório  final,  a  Comissão  requereu  a  suspensão  do
funcionamento entre os dias 08 de abril de 2016 a 08 de junho de 2016, ficando
o prazo final para 24 de junho de 2016. Em 22 de junho de 2016, foi requerida
nova prorrogação de 30 (trinta) dias, sendo aprovada em 13/07/2016, ficando o
prazo  final,  definitivamente,  em  11/08/2016.  Contudo  a  comissão  especial
encerrou  suas  atividades  em  27  de  julho  de  2016,  com  o  lançamento  do
Relatório Final para os convidados e participantes das reuniões e audiências
públicas.

4. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1 – Documentos Expedidos

OFICIOS
CPI Nº

DATA DESTINATÁRIO CARGO/EMPRESA ASSUNTO

001 29.06.2015 Dep. Geraldo Pudim Primeiro Secretário ALERJ Designação
Secretário
para CAI

002 30.06.2015 Sr. Marcus de
Almeida Lima

Presidente do
Instituto

Estadual do Meio
Ambiente – INEA

Solicitação de
informações
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003 30.06.2015 Sr. Jorge Luiz
Ferreira Briard

Diretor-Presidente
da CEDAE

Solicitação de
informações

004 30.06.2015 Srs.
Prefeitos:

Dennis Dauttmam;
Waldecy  Fraga

Machado;
Alexandre Cardoso;

Marcos A. Dias;
Helil Cardozo;

Nestor de M. V. Neto;
Washington Quaquá;

Rogelson S. Fontoura;
Alessandro Calazans;

Rodrigo Neves;
Nelson Bornier;

Rubens Bomtempo;
Solange P. Almeida;

Eduardo Paes;
Neilton Mulim;

Sandro Matos Pereira;
Valber L. M.  Carvalho.

Prefeitos dos municípios:
Belford Roxo; Cachoeira de

Macacu;
Duque de Caxias;

Guapimirim;
Itaboraí;
Magé;
Maricá;

Mesquita;
Nilópolis;
Niterói;

Nova Iguaçu;
Petrópolis;
Rio Bonito;

Rio de Janeiro;
São Gonçalo;

São João de Meriti;
Tanguá.

Solicitação de
informações

005 30.06.2015 Sra. Silvania Medeiros
Gonsalves

Superintendente do IBAMA Solicitação de
informações

006 30.06.2015 Sr. Paulo César
Colmenero Lopes

Capitão dos Portos do Rio de
Janeiro (Marinha do Brasil)

Solicitação de
informações

007 30.06.2015 Sr. Ademir Bendine Presidente da Petrobras Solicitação de
informações

008 30.06.2015
Sr. Alexandre

Gadelha
Diretor-Presidente da

Companhia Docas Rio de
Janeiro

Solicitação de
informações

009 30.06.2015 Sr. Luis Felipe de
Luca Souza

Coordenador Regional
ICMBio no Rio de Janeiro -

CR8

Solicitação de
informações
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010 30.06.2015 Sr. Alexandre
de Bonis

Diretor-Geral do
Comitê da Região

Hidrográfica da
Baía de Guanabara e dos
Sistemas Lagunares de

Maricá e
Jacarepaguá

Solicitação de
informações

011 30.06.2015 Srs. Reitores:
Roberto Leher;

Ana Maria D. Soares;
Sidney Mello;

Ricardo V. de Castro;
Luiz Pedro San Gil J.;
Alex da Silva Siqueira;
Silvério de P. Freitas;

Sr. Paulo Gadelha;

Wallace D. Albuquerque

Universidades:
UFRJ;

UFRRJ;
UFF;

UERJ;
UNIRIO;
UEZO;
UENF;

Presidente da
Fund. Oswaldo Cruz;

Dir. Geral da FAMATH

Solicitação de
informações

012 30.06..2015 Eduardo Eugênio
Gouveia Vieira

Presidente da
FIRJAN

Solicitação de
informações

013 30.06.2015 Sec. André Correa Secretário de Estado do
Ambiente

Solicitação de
informações

014 30.06.2015 Essiomar R. Gomes Presidente da
FIPERJ

Solicitação de 
informações

015 30.06.2015 Jonas Lopes de Carvalho
Junior

Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de

Janeiro

Solicitação de
informações

016 30.06.2015 Cesar Mastrangelo Presidente do Conselho
Diretor da Agência

Reguladora dos Serviços
Públicos Concedidos de
Transportes Aquaviários,

Ferroviários e Metroviários e
de Rodovias do Estado do

Rio de Janeiro - AGETRANS

Solicitação de
informações
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017 30.06.2015 José Bismarck
Vianna de Souza

Presidente do Conselho
Diretor da Agência

Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do

Estado do Rio de Janeiro -
AGENERSA

Solicitação de
informações

018 30.06.2015 Marfan Martins
Vieira

Procurador-Geral de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro

Solicitação de
informações

019 30.06.2015 Lauro Coelho Junior Procurador-Chefe do
Ministério Público Federal no

Rio de Janeiro

Solicitação de
informações

020 30.06.2015 Eduardo Fonseca
de Moraes

Superintendente do
Patrimônio da União no

Estado do Rio de Janeiro

Solicitação de
informações

021 04.08.2015 Dep. Nivaldo Mulim
Presidente da Comissão

Permanente de Saneamento
Ambiental da ALERJ

Solicitação de
Audiência

Pública em
Conjunto

022 04.08.2015 Dep. Dr. Sadinoel Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar e

apurar as causas e
consequências do uso e

permanência dos “Lixões” no
Estado

Solicitação de
informações

023 04.08.2015 Patrícia Tavares de
Almeida

Diretora do Departamento de
Biblioteca da ALERJ

Requisição do
Inventário da

Produção
Legislativa

relacionada ao
tema: Baía de

Guanabara
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024 06.08.2016 Marcus de Almeida Lima Presidente do Instituto
Estadual do Meio
Ambiente - INEA

Solicitação de
informações

025 06.08.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

026 13.08.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para a 1ª Aud.

Pública

027 30.06.2015
1. Dr. Marcelo Vianna

2. Dr. Cassiano Monteiro
Neto

3. Dr. Lailson Brito Junior
e Alexandre de Freitas

Azevedo

4. Dr. Mario Luiz Gomes
Soares

5. Dr. Roberto Campos
Villaça

1. Coordenador do
Laboratório de Biologia e

Tecnologia Pesqueira
(IB/UFRJ)UFRJ

2. Coordenador Geral do
Projeto Aruanã,

Tartarugas Marinhas

3. Coordenadores do
Laboratório de

Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores 
MAQUA/UERJ

4. Coordenador do Núcleo
de Estudos em
Manguezais -
NEMA/UERJ

5. Coordenador do
Programa de Pós-

Graduação em Biologia
Marinha da UFF

Convites para
a 1ª Aud.
Pública

028 25.08.2015 Sec. André Correa Secretário de Estado do
Ambiente e

Presidente da Câmara de
Compensação Ambiental do

Estado do Rio de Janeiro

Solicitação de
informações
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029 …….. …………………. ……………………... NÃO
HOUVE O

ENVIO

030 01.09.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

031
01.09.2015

Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
 a 2ª Aud.
Pública

032 01.09.2015 1. Ana Paula D'Alincourt
Carvalho

2. Angela de Luca Rebello
Wagner

3. Marize Pereira
Miagostovich

4. Fernando Spilki
5. Renato Coarreira

6. Tatsuo Shubo

7. Paulo Barrocas

8. Adriana Sotero Martins

9. Jose Antonio Baptista
Neto

1. Bacteriologista Ambiental
da FIOCRUZ

2. Professora Emérita e
Pesquisadora da PUC-Rio
3. Virologista Ambiental da

FIOCRUZ
4. Virologista da FEEVALE
5. Pesquisador da PUC-Rio

6. Assessor da Vice-
Presidência de Ambiente,
Atenção e Promoção da

Saúde – VPAAPS
7. Saneamento Ambiental da

FIOCRUZ
8. Pesquisadora da

ENSP/FIOCRUZ
9. Professor Adjunto e

Representante do LAGEMAR
da UFF

Convite para
 a 2ª Aud.
Pública

033
01.09.2015

1. Leonardo Daemon
2. Marcus de Almeida

Lima
3. Izabella Monica Vieira

Teixeira

1. Gerente de Qualidade da
Água do INEA

2. Presidente do INEA
3.Ministra de Estado do Meio

Ambiente e Presidente do
CONAMA

Convite para
 a 2ª Aud.
Pública
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034 …………. ………………………….. ……………………….. NÃO HOUVE
O ENVIO

035 01.09.2015 Dep. Nivaldo Mulim Presidente da Comissão de
Saneamento Ambiental da

ALERJ

 Solicita notas
taquigráficas
de reunião da
comissão de
saneamento

036 01.09.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

037 10.09.2015 Coordenador Geral Coordenação Geral de
Petróleo e Gás do IBAMA –

CGPEG/IBAMA

Convites para
a 3ª Aud.
Pública

038 10.09.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

039 10.09.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convites para
a 3ª Aud.
Pública

040 10.09.2015 1. Vanessa Horta

2. Marcus de Almeida
Lima

3. Aldemir Bendine
4. Marcus Cavalcante

Pereira Leal

4. Sebastião Raulino
5. Magno Neves

6. Mauricio Barbosa Muniz

7. Raquel Giffoni

1. Coordenação Geral de
Petróleo e Gás do IBAMA –

CGPEG/IBAMA
2. Presidente do INEA

3. Presidente da Petrobrás
4.Representante do

Ministério Público do Est. do
Rio de Janeiro

4. Representante da FAAP
5. Presidente da AHOMAR
6. Chefe da APA de Guapi-
Mirim e Chefe Substituto da

ESEC da Guanabara
7. Representante do IPPUR

Convites para
a 3ª Aud.
Pública
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041 25.09.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

042 25.09.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convites para
a 4ª Aud.
Pública

043 07.10.2015 1. Ricardo Pacheco
Napoleão

2.Josimar Ribeiro de
Almeida

3.Marcus Cavalcanti
Pereira Leal

4. Almirante-de-Esquadra
Eduaredo Bacellar Leal

Ferreira

5. Otto Sobral

6. Silvia Machado de
Castro

7. Sebastião Furquim
8.Alexandre Porto

Gadelha

9. Otto Sobral

10. Jose Alexandre
Maximino Mota

11. Marcus de Almeida
Lima

12. Silvania Medeiros
Gonsalves

13. Aldemir Bendine
14.Antonio Rubens Silva

Silvino

1. Chefe da Divisão Técnico-
Ambiental do IBAMA

2. Professor Associado da
Escola Politécnica de
Engenharia da UFRJ
3. Representante do

Ministério Público do Est. do
Rio de Janeiro

4.Comandante da Marinha do
Brasil

5.Representante da
Federação das Associações
de Pescadores Artesanais –

FAPESCA
6. UFRJ

7.Libra Terminais
8. Diretor-Presidente da Cia
Docas do Rio de Janeiro –

CDRJ
9.Representante da

FAPESCA e da Colonia Z-7
10.Subcoordenador do CAO

Meio Ambiente
11.Presidente do INEA

12. Superintendente do
IBAMA em Rio de Janeiro

13. Presidente da Petrobras
14. Presidente da
TRANSPETRO

Convites para
a 4ª Aud.
Pública

044 07.10.2015 Dep. Geraldo Pudim Primeiro Secretário da ALERJ Dispensa de
Secretário
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045 07.10.2015 Dep. Geraldo Pudim Primeiro Secretário da ALERJ Designação
de Secretária

046 09.10.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de Aud.

Pública da
Comissão

047 09.10.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para a 5ª Aud.

Pública

048 13.10.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
 a 5ª Aud.
Pública

049 09.10.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
 a 3ª Reunião

Ordinária

050 13.10.2015 Carlos Alberto Vieira
Muniz

Secretário
Municipal do

 Meio
Ambiente

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

051 13.10.2015 Tiago da Silva Loback Secretário Municipal de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos

e Sustentabilidade –
SMARHS de Niterói

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

052 13.10.2015 Ricardo Harduim Secretário Municipal de Meio
Ambiente – SEMMA – São

Gonçalo

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

053 13.10.2015 Aldeci Ribeiro
Leal Balter

Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Magé

Convite para
a 5ª Aud.
Pública
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054 13.10.2015 Luiz Renato Vergara Secretário Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e

Abastecimento de Duque de
Caxias

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

055 13.10.2015 Marcus de Almeida Lima Presidente do Instituto
Estadual do Meio Ambiente –

INEA

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

056 13.10.2015 Jorge Luiz Ferreira Briard Diretor-Presidente da
Companhia Estadual de

Águas e Esgotos – CEDAE

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

057 09.10.2015 Sebastião Carlos dos
Santos

Presidente da Associação
dos Catadores do Aterro
Metropolitano de Jardim

Gramacho

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

058 13.10.2015 Eloisa Freire Subcoordenadora

e Pesquisadora do

NEPHU/UFF

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

059 13.10.2015 Ana Lucia Brito Professora do Programa de

Pós-Graduação em

Urbanismo da UFRJ – IPPUR

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

060 13.10.2015 Henrique Guelbert Defensor Público e

Coordenador do Núcleo de

Defesa dos Direitos Humanos

no Rio de Janeiro

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

061 13.10.2015 João Batista Dias Superintendente de

Planejamento Ambiental e

Gestão Ecossistêmica –

SUPLAN

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

062 13.10.2015 Mario Sergio Monteiro

Lopes

Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Itaboraí

Convite para
a 5ª Aud.
Pública
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063 13.10.2015 Antonio Luiz Vidaurre

Franco

Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Guapimirim

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

064 13.10.2015 Rafael de Souza Ferreira Vice-Presidente do Instituto
Estadual do Meio Ambiente –

INEA

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

065 13.10.2015 Flavio Silveira Coordenador Executivo do
PSAM (Programa de

Saneamento dos Municípios
do Entorno da Baía de

Guanabara)

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

066 13.10.2015 Mauro Alonso Coordenador de Obras do
PSAM (Programa de

Saneamento dos Municípios
do Entorno da Baía de

Guanabara)

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

067 13.10.2015 Maurício Barbosa Muniz Chefe da APA de Guapimirim Convite para
a 5ª Aud.
Pública

068 15.10.2015 Brenno Herrera Analista Ambiental do
ICMBIO e Pesquisador do

Programa de Pós-Graduação
da EICOS/UFRJ

Convite para
a 5ª Aud.
Pública

069 16.10.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de  Janeiro

Comunicação
de Audiência
Pública da
Comissão

070 16.10.2015 Carla Ramoa Chaves Pesquisadora do PPGG da
UFRJ e Assessora da

Comissão Especial da Baía
de Guanabara

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

071 13.10.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
a 6ª Aud.
Pública
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072 16.10.2015 Alexandre Anderson Diretor-Presidente da
AHOMAR (Associação

Homens e Mulheres do Mar
da Baía de Guanabara

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

073 16.10.2015 Flavio Lontro Representante da Associação
dos Caranguejeiros,

Pescadores e Amigos de
Itambi – ACAPESCA

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

074 16.10.2015 Henrique Guelbert Defensor Público e

Coordenador do Núcleo de

Defesa dos Direitos Humanos

no Rio de Janeiro

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

075 16.10.2015 Marcus de Almeida Lima Presidente do Instituto
Estadual do Meio Ambiente –

INEA

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

076 16.10.2015 Aldemir Bendine Presidente da PETROBRÁS Convite para
a 6ª Aud.
Pública

077 16.10.2015 Suely Amaral Santos Silva Superintendente Federal da
Pesca e Aquicultura

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

078 16.10.2015 Maicon Alexandre
Rodrigues S. de Carvalho

Representante do Sindicato

dos Pescadores

Profissionais e Pescadores

Artesanais, Aprendizes de

Pesca, Pescadores

Amadores, em todo Estado

do Rio de Janeiro –

SINDPESCA-RJ

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

079 16.10.2015 David Gonçalves
Soares

Professor de Sociologia da

Universidade Estadual do Rio

de Janeiro – UERJ

Convite para
a 6ª Aud.
Pública
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080 16.10.2015 José Essiomar Gomes da
Silva

Diretor-Presidente da FIPERJ Convite para
a 6ª Aud.
Pública

081 16.10.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para

a 6ª Aud.
Pública

082 16.10.2015 Alexandre de Bonis Diretor-Geral do Comitê da
Região Hidrográfica da Baía

de Guanabara e dos
Sistemas Lagunares de
Maricá e Jacarepaguá

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

083
16.10.2015

Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal

Ferreira

Comandante da Marinha do
Brasil

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

084 16.10.2015 Wilson Pereira de Lima
Filho

Diretor de Portos e Costas da
Marinha do Brasil

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

085 16.10.2015 Paulo Pereira Oliveira
Matos

Capitão-de-Fragata da
Marinha do Brasil

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

086 16.10.2015 Alexandre Cursino de
Oliveira

Capitão-de-Mar-e-Guerra da
Marinha do Brasil

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

087 16.10.2015 Alexandre Porto Gadelha Diretor-Presidente da Cia.
Docas do Rio de Janeiro

(CDRJ)

Convite para
a 6ª Aud.
Pública

088 16.10.2015 Carmem Delorme Goiatá
Lucariny

Superintendente de Relação
Porto-Cidade, Saúde,

Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente – DOCAS

Convite para
a 6ª Aud.
Pública
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089 04.11.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de 8ª

Audiência
Pública da
Comissão

090 03.11.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de 7ª

Audiência
Pública da
Comissão

091 04.11.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

092 04.11.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

093 04.11.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para

a 8ª Aud.
Pública

094 04.11.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para

a 7ª Aud.
Pública

095 04.11.2015 Sidney Levy Diretor-Geral do Comitê
Rio-2016

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

096 04.11.2015 Rafael de Souza Ferreira Vice-Presidente do Instituto
Estadual do Meio Ambiente –

INEA

Convite para
a 8ª Aud.
Pública
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097 04.11.2015 Marcus de Almeida Lima Presidente do Instituto

Estadual do Meio Ambiente –

INEA

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

098 04.11.2015 Torben Grael Iatista Olímpico Brasileiro e

Presidente do Projeto Grael –

Instituto Rumo Náutico

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

099 04.11.2015 Douglas Moura Representante do Clube de

Canoa Havaiana

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

100 04.11.2015 Alessandro Zelesco Federação de Remo do Rio

de Janeiro

Convite para
a 8ª Aud.
Pública

101 04.11.2015 Isabel Swan Iatista Olímpica Brasileira Convite para
a 8ª Aud.
Pública

102 04.11.2015 Alessandro Alves
Calazans

Prefeito de Nilópolis Convite para
a 8ª Aud.
Pública

103 04.11.2015 André Correa Secretário de Estado do
Ambiente do Rio de

Janeiro

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

104 04.11.2015 Jorge Luiz Ferreira Briard Diretor-Presidente da
Companhia Estadual de

Águas e Esgotos – CEDAE

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

105 04.11.2015
Luis Alberto Moreno Presidente do Banco

Interamericano de
Desenvolvimento – BID

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

106 04.11.2015 Vicente Loureiro Diretor Executivo da
Câmara Metropolitana de

Integração
Governamental do Rio de

Janeiro

Convite para
a 7ª Aud.
Pública
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107 04.11.2015 Rogério de Aragão Bastos
do Valle

Coordenador do
Laboratório de Sistemas
Avançados de Gestão da

Produção (SAGE) da
COPPE/UFRJ

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

108
04.11.2015

Renato da Silva
Carreira

Professor do
Departamento de

Química da PUC-RIO

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

109 04.11.2015 Jean Louis Valentin Professor do
Departamento de Biologia

Marinha da UFRJ

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

110 04.11.2015 Ricardo Coutinho Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo

Moreira – IEAPM

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

111 04.11.2015 Renato Crespo Coordenador do
Departamento de Biologia

Marinha da
UFF/Laboratório Ecologia

Química Marinha

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

112 04.11.2015 Marize Pereira
Miagostvisch

Laboratório de Virologia
Comparada e Ambiental –
Instituo Oswaldo Cruz –

FIOCRUZ

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

113 05.11.2015 Daniela Carreira
Marquis

Representante no Brasil
do Banco Interamericano

de Desenvolvimento –
BID

Convite para
a 7ª Aud.
Pública

114 19.11.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Comunicação
de 9ª

Audiência
Pública da
Comissão

115 19.11.2015 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
a 9ª Aud.
Pública
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116 19.11.2015 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite Geral
para

a 9ª Aud.
Pública

117 19.11.2015 Klinton Senra Chefe da Estação Ecológica
da Guanabara – ICMBio

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

118 19.11.2015 Mauricio Muniz Chefe da Área de
Preservação Ambiental

Guapimirim – APA
Guapimirim

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

119 19.11.2015 Breno Herrera Analista Ambiental do
ICMBIO e Pesquisador do

Programa de Pós-Graduação
da EICOS/UFRJ

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

120 19.11.2015 Mario Luiz Gomes Soares Núcleo de Estudos em
Manguezais – NEMA/UERJ

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

121 19.11.2015 Gustavo Duque Estrada Núcleo de Estudos em
Manguezais (NEMA/UERJ),

GT do PAN Manguezal e
Presidente do Instituto Marés

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

122 19.11.2015 Flavio Lontro Representante da Associação
dos Caranguejeiros,

Pescadores e Amigos de
Itambi – ACAPESCA

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

123 19.11.2015 Alexandre Anderson Diretor-Presidente da
AHOMAR (Associação

Homens e Mulheres do Mar
da Baía de Guanabara

Convite para
a 9ª Aud.
Pública
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124 19.11.2015 Jose Lailson Brito Junior Chefe do Laboratório de
Mamíferos Aquáticos –

MAQUA/UERJ

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

125 24.11.2015 Celson Junius Ferreira
Santos

Conselheiro do Mosaico

Carioca

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

126 26.11.2015 Marco Mangini Antonelli Secretário-Executivo do

Mosaico Carioca

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

127 24.11.2015 Paulo Bidegain Consultor de Planejamento

de Parques e Áreas

Protegidas

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

128 25.11.2015 Paulo Schiavo Diretor de Biodiversidade e

Áreas Protegidas – INEA

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

129 26.11.2015 Edson Gomes Gestor Geral da ONG
Verdejar Socioambiental

Convite para
a 9ª Aud.
Pública

130 17.12.2015 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Suspensão do
prazo de 
funcionamen-
to

131 05.04.2016 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Tiago Mohamed
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
 3ª Visita
Técnica

132 06.04.2016 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Suspensão do
prazo de 
funcionamen-
to
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133 10.06.2016 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite para
4ª Reunião
Ordinária

134 16.06.2016 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Ofício relativo
ao ato para

que o
Deputado Luiz

Martins, ora
Membro

Suplente da
Comissão
Especial
torne-se
Membro
efetivo

135 …………….. …………………... ………………………... NÃO
OCORREU

136 13.07.2016 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite
Reunião de

Encerramento

137 13.07.2016 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite
Reunião de

Encerramento

138 06.07.2016 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Ofício
disponibilizaçã
o do Auditório

Senador
Nelson

Carneiro

139 21.07.2016 Deputado Jorge Picciani Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro

Requer verba
para revisão
do Relatório

Final

26



140 21.07.2016 Dep. Geraldo Pudim Primeiro Secretário da ALERJ Dispensa de
Secretário

141 21.07.2016 Deputados que compõe a
Comissão Especial

Thiago Pampolha
Marcelo Freixo
Nivaldo Mulim
Luiz Martins

Convite
Lançamento
do Relatório

Final

142 21.07.2016 Vários convidados Órgãos Públicos,
Governamentais e Privados

Convite
Lançamento
do Relatório

Final

143 21.07.2016 1. Alexandre
Anderson

2. Klinton Senra

3. Isabel Swan
4. Eloisa Freire

5. Adriana Sotero

6. Fernando Spilki

7. Alexandre de
Bonis

8. Carlos Eduardo
Martins  Silva

9. Alexandre
Maximino Mota

10. Representante da
MAQUA

11. Alexandre Braga

1. Presidente da
AHOMAR

2. Chefe da Estação
Ecológica da

Guanabara – ICMBio
3. Iatista Olimpica

4. Subcoordenadora e
Pesquisadora do

NEPHU/UFF
5. Pesquisadora da

FIOCRUZ 
6. Professor da

Universidade
FEEVALE

7. Presidente
RIOAGUÁS

8. Coordenação de
Produção de Petróleo

e Gás – IBAMA
9. Ministério Público do

Estado do Rio de
Janeiro

10. Laboratório de
Mamíferos Aquáticos

e Bioindicadores
11. Representante do

Comitê de Bacias da
Região Hidrográfica

da Baía de
Guanabara

Convite para
compor a
mesa no

Lançamento
do Relatório

Final
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4.2 - Documentos recebidos

 Oficio  AGNENERSA/PRESI Nº  186/2015,  encaminhado  por  José
Bismarck  Vianna  de  Souza,  Conselheiro  do  Presidente  da  Agência
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro, datado de 27/07/2015, em resposta ao Oficio CPI nº 017/2015;

 Oficio  PRS/GAP Nº  11544/2015,  encaminhado  por  Jonas  Lopes  de
Carvalho Junior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, datado de 03/08/2015, em resposta ao Oficio CPI nº 015/2015;

 Oficio  nº  1257/CPRJ-MB,  encaminhado  por  Alexandre  Cursino  de
Oliveira, Capitão-de-Mar-e-Guerra e Capitão dos Portos da Marinha do
Brasil, datado de 10/08/2015, em resposta ao Oficio CPI nº 006/2015;

 Oficio nº 426/SMPHU-GAB/2015, encaminhado por Luiz Edmundo H. da
Costa  Leite,  Secretário  Municipal  de  Planejamento,  Habitação  e
Urbanismo,  datado  de  19/08/2015,  em  resposta  ao  Oficio  CPI  nº
004/2015;

 Oficio  nº  02022.002333/2015-35  GABIN/RJ/IBAMA,  encaminhado  por
Silvania  Medeiros  Gonsalves,  Superintendente  do  IBAMA,  datado  de
19/08/2015, em resposta ao Oficio CPI nº 005/2015;

 Oficio nº C.PRES – 240/15, encaminhado por Eduardo Eugenio Gouvêa
Vieira,  Presidente  do  Sistema  FIRJAN,  datado  de  20/08/2015,  em
resposta ao Oficio CPI nº 012/2015;

 Oficio  GP  Nº  0133/2015,  encaminhado  por  Valber  Luiz  Marcelo  de
Carvalho,  Prefeito de Tanguá, datado de 02/09/2015,  em  resposta ao
Oficio CPI nº 004/2015;

 Oficio INEA/PRES nº 804/15, encaminhado por Daniel Cortez de Souza
Pereira, Chefe de Gabinete do INEA, datado de 10/09/2015, em resposta
ao Oficio CPI nº 024/2015;

 Oficio  TRANSPETROPRES/GAPRE  0004/2015,  encaminhado  por
Fernando  Sereda,  Chefe  do  Gabinete  do  Presidente,  datado  de
06/10/2015, em resposta ao Oficio CPI nº 043/2015;
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    4.3- Editais de Convocação

Foram expedidos e publicados no Diário Oficial do Poder Legislativo, 18
(dezoito) Editais de Convocação.

    4.4 - Atas

Foram lavradas, 01 (uma) Ata da Reunião de Instalação, 04 (quatro) Atas
de Reuniões Ordinárias, 03 (três) Atas de Visitas Técnicas, 09 (oito) Atas de
Audiências Públicas e 01 (uma) Ata da Reunião de Encerramento.

5. PARECER DO RELATOR

RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DA GUANABARA

RELATOR: NIVALDO MULIM

REQUERIMENTO Nº 49/2015

REQUER  A  CONSTITUIÇÃO  DE  COMISSÃO  ESPECIAL  DA  BAÍA  DA

GUANABARA

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão Especial  da Baía da Guanabara foi requerida pelo Senhor
Deputado Flávio Serafini e composta de 05 (cinco) membros, com prazo de 120
(cento  e vinte)  dias  para  conclusão dos trabalhos,  prorrogáveis  por  mais  90
(noventa  dias),  na  forma  do  que  determina  o  parágrafo  3º  do  artigo  29  da
Resolução n. 810/97.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

Para a composição da Comissão Especial, instituída pelo Requerimento
nº 49/2015, tem-se como membros titulares os Senhores Deputados  FLÁVIO
SERAFINI,  THIAGO  PAMPOLHA,  NIVALDO  MULIM,  MARCELO  FREIXO e
LUIZ MARTINS.
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COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO:

Presidente: Deputado Flávio Serafini

Vice-Presidente: Deputado Thiago Pampolha

Relator: Nivaldo Mulim

Membro Efetivo: Marcelo Freixo

Membro Efetivo: Luiz Martins

JUSTIFICATIVA

A instalação da Comissão Especial da Baia da Guanabara objetivou fazer
um  estudo  aprofundado  dos  temas  relacionados  à  Baía  da  Guanabara.
Realizaram-se diversas Audiências Públicas e Visitas Técnicas onde diferentes
setores e agentes envolvidos foram convidados para prestar esclarecimentos e
considerações,  capazes  de  dar  ciência  dos  mais  diversos  assuntos  que
envolvem todo o ambiente da Baia da Guanabara, proporcionando uma ampla
gama de ações propositivas, distribuição de recursos e legislação pertinentes.

 Em 20 anos, os programas de despoluição da Baía de Guanabara tiveram
investimentos pesados. Atualmente são sete as estações em funcionamento, as
da Penha, Ilha, Icaraí, Alegria, São Gonçalo, Pavuna e Sarapuí. Além das obras
da  Marina  da  Glória,  e  da  unidade  de  tratamento  do  Rio  Irajá,  está  sendo
construída a Estação de Tratamento de Alcântara (São Gonçalo) e ampliadas as
estações de Alegria, Sarapuí e Pavuna. Em 2009, a região do entorno da Baía
de Guanabara tinha 17% do esgoto tratado. Hoje, são 49%, de acordo com o
Governo do Estado e estima-se que a universalização do saneamento na região
da Baía de Guanabara custará em torno de R$ 27,7 bilhões.

O Instituto Trata Brasil, com apoio da Associação Brasileira dos Membros
do  Ministério  Público  de  Meio  Ambiente  (ABRAMPA),  realizou  o  estudo
“Benefícios  Econômicos  da  Expansão  do  Saneamento  à  Sociedade  dos
Municípios da Baía de Guanabara”.  De acordo com o presidente-executivo do
referido instituto, Édison Carlos, “Sabemos do esforço do Governo do Estado e
prefeituras,  então  o  estudo  é  mais  um estímulo  a  conseguirem aprimorar  e
expandir os serviços de água e esgoto. Saneamento traz redução de gastos em
saúde, melhora a qualidade de vida e o meio ambiente, a educação e o turismo.
É uma riqueza que precisamos perseguir, independentemente de quem governa,
pois deve ser uma questão de Estado”. 

Reconhecer que a melhoria da Baía de Guanabara demandará tempo,
não deve servir de desculpa para adiar o início desse processo. É fundamental
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continuar  com os  projetos  de  despoluição  e  principalmente  estabelecer  uma
Governança  que  atenda  aos  grandes  desafios  e  ao  interesse  de  toda  a
sociedade local. Os benefícios superarão os custos com ganhos para toda a
sociedade local. É por este motivo que a Comissão apresenta o Projeto de Lei
que busca criar o Fundo da Baía da Guanabara e a Agência de Gestão da Baía
da Guanabara.

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne e consubstancia os resultados de audiências
públicas, visitas, reuniões, recomendações e conclusões decorrentes de quase
um ano de esforços desta comissão, para encaminhar e caracterizar as ações
mais efetivas e exequíveis visando a recuperação da Baía de Guanabara.

Cabe alertar que o relatório tem contribuição fundamental do deputado
Tiago Mohamed, que iniciou a produção do referido documento, sendo por mim
finalizado e concluído.

Da mesma forma, a Comissão Especial da Baía de Guanabara reconhece
e  agradece  a  inestimável  contribuição  dos  diversos  atores:  usuários,
pesquisadores,  lideranças sociais,  pescadores,  servidores públicos,  entidades
de classe, professores, empresários, políticos, dentre outros que tem interesse
direto pela recuperação da Baía de Guanabara.

O  relatório  reúne  as  principais  recomendações  e  contribuições
apresentadas por relevantes atores que vivenciam as dificuldades da baía. Da
mesma forma apresenta conclusões visando instrumentalizar  e legitimar uma
governança  eficaz  na  condução  das  ações  propostas.  Por  fim,  reúne  as
principais  ações  em  termos  de  eficácia  e  exequibilidade  para  reordenar  as
prioridades de modo a haver mudanças rápidas e perceptíveis pela sociedade
em termos de recuperação da Baía de Guanabara.

No anexo I encontra-se o dossiê completo sobre as condições da Baía de
Guanabara,  com  pareceres  dos  inúmeros  protagonistas  consultados  e
apresentados nas inúmeras audiências públicas e visitas de campo e o conjunto
das recomendações propostas por esta Comissão.

No anexo II encontram-se reunidos os principais projetos de lei que visam
ordenar, instrumentalizar e regulamentar as principais estratégias propostas pela
ALERJ para a recuperação da Baía de Guanabara.
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AUDIÊNCIAS E VISITAS TÉCNICAS

AUDIÊNCIAS

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 28-08-2015

“Poluição e impactos na Vida Marinha da Baía de Guanabara”, com a
presença dos seguintes convidados: Dr. José Alexandre Maximino, Promotor de
Justiça - GAEMA/MPRJ; Dr. Guido Gelli, Representante do INEA; Dr. Cassiano
Monteiro Neto, Coordenador Geral do Projeto Aruanã de tartarugas marinhas;
Dr. Alexandre de Freitas Azevedo, Coordenador do Laboratório de Mamíferos
Aquáticos  e  Bioindicadores  -  MAQUA/UERJ;  Dr.  Mário  Luiz  Gomes  Soares,
Coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais - NEMA/UERJ e Dr. Cesar
Bernardo, Projeto Hippocampus.

Nesta primeira Audiência foi  possível discutir  sobre as diversas causas
que  agridem  a  vida  marinha  e  a  toda  biodiversidade  da  bacia  hidrográfica,
desmatamentos,  contaminações  que  vão  desde  os  efluentes  industriais,  ao
esgoto doméstico e a importância de uma melhora na eficiência da fiscalização e
controle, podendo assim viabilizar uma melhora da qualidade de vida marinha e
de toda biodiversidade da região.

Relatos de experiências práticas de monitoramento e pesquisas revelam
que ainda há muito a avançar no que diz respeito ao controle e fiscalização de
poluição sonora, poluição química, à ocupação desordenada do espelho d'água,
despejos de resíduos sólidos vinculados às mais diversas alterações de habitat
e  dinâmicas  da  paisagem,  ocasionadas  por  modificações  dos  padrões  de
exploração e de ocupação.

Há que se evidenciar a revelação uníssona de problemas vinculados à
proliferação de vários tipos de vírus, influenciando quase toda vida marinha e os
mais  diversos  usuários,  salientando  a  importância  de  um  monitoramento
intensivo, constante e coordenado de espécies indicadoras e bandeiras no que
diz respeito ao fomento de pesquisas que possam subsidiar novos padrões de
qualidade  e  regulamentações  futuras  levando  estes  parâmetros  em
consideração.
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2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 11-09-2015

“Parâmetros de qualidade da água da Baía de Guanabara e a Saúde
Pública”, com a presença dos seguintes convidados: Dr. Rafael Ferreira, Vice-
Presidente do INEA; Dra. Eliane Barbosa, Diretora de Gestão das Águas e do
Território do INEA; Dr. Adriana Sotero Martin, Pesquisadora da ENSP/FIOCRUZ;
Dr. Fernando Spilki, Virologista da FEEVALE; Dr. Paulo Barrocas, Representante
do Saneamento Ambiental da FIOCRUZ; Dr. Renato Carreira, Pesquisador da
PUC-Rio  e  Dr.  Alexandre  Braga,  Representante  do  Comitê  da  Região
Hidrográfica da Baía de Guanabara.

Nesta Audiência foi possível enfatizar os perigos vinculados às diversas
contaminações  e  da  qualidade  das  águas  e  novamente  o  tema  “vírus”  foi
enfatizado, não por menosprezar todos os outros tipos de contaminações, mas
por  não  haver  ainda  parâmetros  que  regulamentem  as  mais  variadas
contaminações  e  nem  o  monitoramento  constante  destas.  Pesquisadores  e
pesquisas  das  mais  diversas  revelam  um  complexo  contexto  em  que  há
necessidade de dar  maior  atenção  e  fomentar  tais  iniciativas  e  incluí-las  na
composição de legislações específicas para uma saúde pública e qualidade de
vida da população de toda região.

O INEA apresentou a forma como vêm sendo realizados o monitoramento
e a gestão das águas e dos territórios que compõem toda a bacia hidrográfica da
Baía  de  Guanabara.  O Comitê  Gestor  também fez  uma explanação  de  sua
atuação e gestão, assim como o intercâmbio entre os envolvidos.

Concluiu-se ser necessário preciso empenhar-se no estímulo desta inter-
relação  interinstitucional  a  fim  de  aprimorarmos  os  padrões  de  avaliações,
minimizando  a  poluição  e  consequentemente  melhorar  a  saúde  pública  da
população que vive, usa ou visita toda região.

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 28-09-2015

“Os impactos da indústria do petróleo na Baía de Guanabara”, com a
presença dos seguintes convidados: Dr. Carlos Eduardo M. Silva, Coordenação
Geral  de Petróleo  e  Gás do IBAMA;  Dra.  Fabrina  Furtado,  Pesquisadora do
ETTERN/IPPUR  –  UFRJ;  Dra.  Raquel  Giffoni  Pinto,  Pesquisadora  do
ETTERN/IPPUR – UFRJ.
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Nesta Audiência foi  possível  discutir  sobre os impactos causados pela
indústria do petróleo na Baía de Guanabara, constatando-se que em decorrência
do  crescimento  desta  indústria,  diversos  processos  de  licenciamentos  foram
realizados aumentando as instalações, o tráfego e o fundeio de embarcações
relacionadas  a  estas  atividades,  acarretando  numa  série  de  acidentes
ambientais de despejos de efluentes químicos, além da ocupação doe speho
d'água superior a 50% da área total.

Os parâmetros de controle e fiscalização ainda são precários, devendo ter
uma atenção especial para o respeito ao meio ambiente e a sociedade que vive
e usufrui dos benefícios de uma Baía de Guanabara limpa e fértil.

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 09-10-2015

“Os Impactos da  Infraestrutura  Portuária  e Dragagens na  Baía  de
Guanabara”, com a presença dos seguintes convidados: Alexandre Cursino de
Oliveira, Capitão de Mar e Guerra; Andre Luiz do Espirito Santo, CONFAPESCA
e FAPESCA; Paulo Pereira Oliveira Matos, Capitão de Fragata; Wilson Pereira
de Lima Filho, Representante do Comandante da Marinha e Diretor de Portos e
Costas;  Jose  Alexandre  Maximino  Mota,  Subcoordenador  do  CAO  Meio
Ambiente – MPE; Sérgio Ricardo, Movimento Baía Viva; Guilherme Carvalho de
Souza, Diretor de Gestão Portuária de Docas; Patrícia Rodin Ben Lior, Analista
Ambiental  do  IBAMA;  Mônica  Armand Serrão,  Analista  Ambiental  do  IBAMA;
Alexandre  de  Carvalho  Leal  Neto,  Gerente  de  Docas;  Carmem  Lucariny,
Superintendente de Docas; Otto Cristovam dos Santos Sobral, Representante
da Colônia de Pescadores Z7 e Representante da FAPESCA; Aurivaldo José
Almeida, Presidente da Colônia Z7 - Itaipu/ Maricá; Representante da Colônia de
Pescadores  Z-7  e  Representante  da  FAPESCA;  Maurício  Couto  Cesar  Jr.,
Presidente  da  Comissão  Estadual  de  Controle  Ambiental  –  CECA;  Brenno
Herrera da Silva Coelho, Instituto Chico Mendes; João Ricardo Rodrigues Viega,
Técnico Pericial MPE/Historiador.

Nesta Audiência foi  possível  discutir  sobre os impactos causados pela
infraestrutura  portuária,  constatando-se  que  em  decorrência  da  crescente
exploração de petróleo, houve um aumento significativo na entrada, tráfego e
fundeio  de  embarcações  relacionadas  às  atividades  petroquímicas,  além  de
navios mercantes e de cruzeiros e navios de apoio e embarcações menores de
suporte a todos estes setores.

Levantou-se  também  a  hipótese  da  proposição  de  um  estudo  mais
aprofundado  da  capacidade  de  suporte  de  fundeio  e  tráfego  de  navios
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associados às atividades das indústrias petroquímicas, bem como dos inúmeros
terminais localizados na Baía de Guanabara, definidos em estudos ambientais e
que  estejam  em  conformidade  com  padrões  internacionais  de  qualidade
ambiental. Regular imediatamente o fluxo e a permanência das embarcações no
interior da Baía de Guanabara é uma iniciativa desejada.

Falou-se  também da concretização de um Plano de Emergência  e  de
Prevenção  aos  acidentes  ambientais  e  tais  mecanismos  facilitadores  de
preservação  ambiental  devem  demandar  estudos  mais  complexos  e  não
simplificados.

5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 16-10-2015

“Saneamento ambiental e preservação dos rios contribuintes”, com a
presença  dos  seguintes  convidados:  Jaime  Azulay,  Assessoria  de
Representação  Corporativa  –  CEDAE;  Luiz  Renato  Vergara,  Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Duque de Caxias;
Ricardo Harduim,  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  de São Gonçalo –
SEMMA;  Andre  Luiz  do  Espírito  Santo,  CONFAPESCA e  FAPESCA;  Flávio
Silveira, Coordenador Executivo do Programa de Saneamento dos Municípios
do Entorno da Baía de Guanabara - PSAM; Yoshiharo Saito, Perito Ambiental
CFAPP - BG; Adriana Sotero, Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental
da  FIOCRUZ/  ENSP;  Eloisa  Freire,  Subcoordenadora  e  Pesquisadora  do
NEPHU/UFF;  Adacto  Ottoni,  Professor  do  Departamento  de  Engenharia
Sanitária e Meio Ambiente da UERJ; Maria Aparecida de Souza de Rezende,
Diretora  de  Meio  Ambiente  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  do
Município de Magé; Leonardo Daemon, Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Nesta Audiência foi  possível  discutir  sobre o saneamento e tratamento
dos rios, dos investimentos aplicados pelo BID e suas exigências, da parceria e
papel da CEDAE e da AGENERSA e do INEA neste contexto. Abordou-se sobre
o Sistema de  Esgotamento  Sanitário  e  políticas  públicas  que venham sanar
estes  problemas  bem  como  o  fortalecimento  dos  órgãos  de  controle  e
fiscalização. Verificou-se que ainda há muito a avançar em projetos executivos e
tempo  de  execução  destes  projetos,  os  custos  e  a  eficiência  nos  serviços,
projetos tais como os de Duque de Caxias, Alcântara, o esgotamento sanitário
da Pavuna, Sarapuí, Paquetá, as galerias da Marina da Glória e o coletor da
Cidade Nova, vindos da Tijuca e de São Cristovão, e a Estação de Tratamento
de Esgoto  de Alegria.  Dentre  outras  obras financiadas e necessárias  para a
recuperação dos rios e da baía em si. Citou-se também sobre a instalação das
Unidades de Tratamento de Rios (UTRs).
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Verificou-se  também  que  apesar  de  alguns  resultados  favoráveis  das
UTRs,  Unidades  de  Tratamento  de  Rios  ainda  são  uma  ação  paliativa.
Destacou-se  a  importância  da  ampliação  da  malha  coletora  possibilitando
“ENTRADA ZERO” de esgoto aos córregos e mananciais que abastecem toda a
bacia hidrográfica,  levando em consideração a quantidade de habitantes e a
representatividade destes serviços essenciais.

O PSAM, o BID e o FECAM devem investir recursos até 2017, no entanto
é preciso dar celeridade aos projetos de execução. Esgoto e lixo não podem
mais  ser  considerados  secundariamente,  devem  ser  prioridades,  pois  toda
economia local  é afetada por esta má gestão.  O reflorestamento de áreas e
matas ciliares também não podem mais ser negligenciados. É necessária uma
verdadeira restauração ecológica destes rios e de seus mananciais. A criação de
uma rede de medição capaz de monitorar e avaliar em tempo real a entrada de
efluentes nestes rios também é uma prioridade. Necessita-se urgentemente de
um controle mais efetivo do uso e ocupação do espaço e do território no entorno
da  Baía  de  Guanabara.  Da  mesma  forma,  torna-se  importante  haver  uma
profunda conscientização da população que vive e frequenta esta região.

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 23-10-2015

“Injustiças  Socioambientais  contra  os  Pescadores  Artesanais  da
Baía  de  Guanabara”,  com  a  presença  dos  seguintes  convidados:  Brenno
Herrera  da  Silva  Coelho,  analista  ambiental  do  Instituto  Chico  Mendes  e
Pesquisador  do  Programa  de  Pós-Graduação  da  EICOS/UFRJ;  Alexandre
Anderson, Presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de
Guanabara – AHOMAR; Maicon Alexandre, Representante do SINDPESCA –
RJ; Flávio Lontro, Representante da Associação dos Caranguejos, Pescadores e
Amigos de Itambi – ACAPESCA; Carla Ramôa Chaves, Pesquisadora do PPGG
da  UFRJ  e  Assessora  da  Comissão  Especial  da  Baía  de  Guanabara;  Davi
Alcântara,  Representante  FIPERJ;  Rodrigo  Viegas,  Representante  FIPERJ;
David Gonçalves Soares, Professor de Sociologia – UERJ; Suely Amaral Santos
Silva, Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do RJ; Alexandre Braga,
Diretor-Geral  do  Comitê  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara;
Alexsandro Santana Azevedo, Capitão de Fragata do Primeiro Distrito Naval –
Marinha;  Maria  Luiza  Teixeira,  Representante  do  Ministério  da  Pesca  e
Aquicultura;  Márcio  Valle,  Representante  do  INEA;  Márcio  Santa  Rosa,
Representante  da  Secretária  do  Ambiente  do  RJ;  Yoshiharu  Saito,  Perito
Ambiental FAPP-BG; Gilciney Lopes Gomes, Pescador da Colônia de Pesca de
Caxias;  Michel  Theophilo,  Pescador  da  Associação  Livre  dos  Pescadores
Artesanais de Guia de Pacoaíba; Márcia Regina Santos dos Santos, Pescadora
da Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue dos Mangues de Magé;
Romildo  Soares  de  Oliveira,  Pescador  da  Associação  de  Trabalhadores  da
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Pesca de Magé e Guapimirim; Maria Marli  do Nascimento, Representante da
AHOMAR.

Nesta Audiência foi possível discutir acerca das injustiças socioambientais
contra os pescadores artesanais da Baía de Guanabara e foi constatado que
contaminações  e  degradações  vêm  ocorrendo  ao  longo  do  tempo.  Estas
degradações afetam direta e imediatamente as comunidades pesqueiras, tendo
efeitos  diretos  em pontos  de reprodução  de variadas espécies,  ocasionando
perdas  irreparáveis  às  comunidades  de  pescadores  e  para  a  vida  marinha.
Diversas  áreas  se  tornaram  restritas  e  sem  nenhum  respeito  aos  berçários
marinhos de espécies. Tais áreas de reprodução estão sendo alteradas sem o
mínimo critério e respeito às atividades extrativistas locais. Manguezais estão
sendo destruídos, afetando os catadores, pescadores e seus familiares, sendo
reduzidas drasticamente as áreas livres para pesca..

Faz-se necessário a criação de núcleos de desenvolvimento e difusão das
culturas  locais,  estimulando  os  entrepostos  de  pesca  e  agregando  valor  ao
resgate cultural  local. O ecoturismo como forma de reverter os processos de
degradação e a valorização da cultura além da arte local é desejado. Pratos
típicos, cultura gastronômica, passeios turísticos com pescadores, produção de
utensílios e artesanato são alguns exemplos de fomento à cultura local.

Os  pescadores  e  toda  comunidade  acabam  somente  validando  os
processos sem uma participação efetiva na tomada das decisões e, portanto são
pouco ouvidos e pouco considerados como parte integrante de todo processo.

“...o capital,  a indústria,  são interligados, eles são os
donos  do  Relógio,  mas  nós,  pescadores,  temos  o
TEMPO!...” pensamento pescador

As  colônias  e  associações  de  pesca  podem  ser  organizadoras  e
interlocutoras com os governos, passando a representar um importante espaço
de interação, promovendo assim uma revitalização da pesca. Da mesma forma,
podem fiscalizar  o  processo de degradação através do fortalecimento destes
atores numa “Cartografia Social” inclusiva.

7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 13-11-2015

“O trabalho que tem sido desenvolvido pelo Observatório da Baía de
Guanabara desde sua criação e o Balanço do Programa de Despoluição da
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Baía  de  Guanabara  –  PDGB”,  com a  presença  dos  seguintes  convidados:
GUIDO GELLI,  Representante da Secretaria  de Estado do Ambiente  –  SEA;
BIANCA  DIEILE  DA  SILVA,  Química  da  FIOCRUZ,  sendo  proposto  pelo
Deputado  TIAGO  MOHAMED  que  fossem  oficiadas  às  Universidades  e  os
Institutos  convidados,  para  que  justificassem  formalmente  o  motivo  de  suas
ausências na audiência pública.

Nesta  Audiência  foi  possível  discutir  o  trabalho  e  a  expectativa  do
Observatório da Baía de Guanabara e um balanço do Programa de Despoluição
da Baía de Guanabara, o PDBG. Constatou-se que o Observatório necessita de
um estímulo para a efetiva participação dos envolvidos, pois desde sua criação
não se avançou em sua viabilização o que na pr´´atica não saiu do papel. O
Estado teve a iniciativa de criar o Observatório através do acordo de cooperação
técnica entre o Governo e dez centros de pesquisas, sendo sete universidades,
onde se prevê ações para os próximos 15 anos e que permitirá a elaboração de
diagnósticos  sobre  as  condições  ambientais  e  socioeconômicas  da  baía,
assegurando assim o restabelecimento do ecossistema.

No entanto, é preciso salientar a importância desta iniciativa de gestão e
faz-se  necessário  a  imediata  implantação  de  um  Fórum  permanente  de
avaliação e de tomada de decisões.

8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizada em 16-11-2016

“O  esporte,  o  lazer  e  o  legado  olímpico”,  com  a  presença  dos
seguintes convidados: GUIDO GELLI, Representante da Secretaria de Estado
do Ambiente – SEA; ALESSANDRO ZELESCO, Presidente da Federação de
Remo do Rio de Janeiro;  DOUGLAS MOURA, Representante dos Clubes de
Canoa Havaiana do Rio de Janeiro e Niterói.

Nesta Audiência foi possível discutir sobre as mais diversas atividades de
lazer,  esportes,  o  seu  potencial  e  o  bem-estar  da  população.  Foi  possível
destacar que ao longo do tempo houve um forte abandono e deslocamento dos
clubes sociais nas margens da Baía de Guanabara. A Marina da Glória é a única
marina  pública  de  toda  região  e  sofro  com  um  processo  de  privatização  e
elitização crescente. A carência de píeres e ancoradouros públicos desestimula
as atividades náuticas que outrora atraíam um bom público e possibilitava uma
fiscalização social mais atuante.
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Concluiu-se ser necessário estimular a reconstrução de rampas públicas
em pontos estratégicos para o desenvolvimento local de atracadouros flutuantes,
a construção de novas marinas, acessos, bem como o estímulo às escolas e
comunidades nas práticas esportivas náuticas. É desejável a revitalização de
atracadouros  públicos  em  diversos  locais,  tais  como:  Marina  da  Glória,
Calabouço, Praça XV de Novembro, Porto Maravilha no Rio de Janeiro, centro
de Niterói, Charitas, Itaipu, São Gonçalo, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá,
Praia de Mauá, Guapimirim, Urca, dentre outras localidades identificadas.

Outros pontos levantados foram o lixo flutuante e a qualidade da água,
que  necessitam  de  uma  atenção  especial.  A  saúde  de  atletas  e  usuários
depende do controle da qualidade desses quesitos. A balneabilidade deve ser
considerada como um quesito importante para uma reflexão profunda, pois está
diretamente ligada à saúde pública. Esta depende dos processos de fiscalização
e de controle das atividades antrópicas realizadas na bacia hidrográfica drenante
da Baía de Guanabara.

VISITAS TÉCNICAS

1ª VISITA TÉCNICA 

Realizada em 21-10-2015

A 1ª visita técnica foi pelas águas da Baía de Guanabara, com objetivo de
conhecer “in loco” a vida marinha da região e os problemas que impactam o
cotidiano e a sobrevivência dos animais. A visita aconteceu em conjunto com
oceanógrafos  do  Laboratório  de  Mamíferos  Aquáticos  e  Bioindicadores  –
MAQUA e do Departamento de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro – UERJ. Partindo da Ilha do Governador, foi realizado um trajeto de
barco  que  passou  pela  Ilha  de  Paquetá  chegando  à  entrada  da  APA de
Guapimirim. Neste local foram avistados, durante a visita, alguns dos cerca de
quarenta botos-cinza que ainda existem na região. Com auxílio de aparelho que
mede a poluição sonora no fundo do mar, os presentes puderam analisar os
ruídos provocados pelas embarcações que estão espalhadas por toda a baía e
provocam sérias consequências à reprodução e à vida dos animais. Além disso,
diversos terminais de óleo e gás, muitas embarcações abandonadas e imensas
áreas de fundeio, que movimentam centenas de navios de forma incessante,
foram outros  fatores  constatados  que causam grande impacto  na população
marinha  local.  O  Deputado  Flávio  Serafini  defendeu  que  é  necessário  criar
medidas  urgentes  que  possam  impedir  a  extinção  completa  dos  animais
marinhos presentes na baía e sugeriu, recebendo apoio dos demais Senhores
Deputados presentes, Tiago Mohamed e Nivaldo Mulim, estudar a possibilidade
de criar  um corredor  ecológico ou novas áreas de preservação,  contribuindo
para  a  retomada  da  biodiversidade  e  para  um  ciclo  de  recuperação  das
condições das águas, tendo em vista a preservação da vida marinha.
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 2ª VISITA TÉCNICA 

Realizada em 27-11-2015

A 2ª  visita  técnica  teve  início  no  Entreposto  de  Pesca  do  Itambi,  em
Itambi, Distrito de Itaboraí, Rio de Janeiro, pelo Rio Caceribu, em direção à Baía
de  Guanabara,  onde  foi  visualizado  às  margens  do  rio,  um  manguezal
conservado e denso. Conforme foi discursado pelo pescador FLÁVIO LONTRO,
o Rio Caceribu é um dos rios que se localiza dentro da APA Guapimirim, motivo
pelo qual ainda se encontra conservado. Em continuidade, foi observado pelos
senhores Deputados, com a chegada à Baía de Guanabara, ainda dentro da
APA  Guapimirim,  dezenas  de  currais  que  representam  uma  das  técnicas
tradicionais indígenas de captura de peixes. Durante o passeio, notou-se que a
porção da Baía de Guanabara que está dentro da APA Guapimirim, cujos rios
são protegidos pela presença dos manguezais, é a parte mais limpa da baía.
Justamente nesse local, encontra-se a área mais procurada pelos botos-cinza
para alimentação e reprodução. Conforme as embarcações foram se afastando
da  APA Guapimirim,  adentrando  mais  a  Baía  de  Guanabara,  evidenciou-se
Áreas de Influência de terminais, píeres e dutos, e uma vasta área de fundeio de
imensos navios offshore e suply boats, que estão a serviço, principalmente, da
indústria do Petróleo. Estes terminais ficam próximos às ilhas de Paquetá e do
Governador, e outras ilhas um pouco menores, como a Ilha das Flores próxima a
São Gonçalo. Ainda durante a visitação, foi possível visualizar in loco a proposta
de  ampliação  da  APA Guapimirim,  ou  da  criação  de  uma  nova  Unidade  de
Conservação, que pode ser Estadual ou Federal. Finalizando a visita, próximo à
orla de São Gonçalo, os senhores Deputados observaram o local pensado para
a criação de uma estação de barcas. Por outro lado, o canal do Rio Imboaçu, em
São Gonçalo, é um dos rios mais poluídos desta cidade. Quando do retorno, os
barcos fizeram o percurso pelo Rio Guaxindiba, que banha São Gonçalo e que é
um dos rios mais poluídos da APA Guapimirim. Por fim, os barcos saíram do Rio
Guaxindiba, retornando ao Rio Caceribu, através do Canal  Cangurupi,  criado
para despejar o esgoto de São Gonçalo. Ficou evidenciada a péssima qualidade
das águas, bem como a enorme quantidade de lixo despejado nas margens dos
rios, misturada à imensa concentração de caranguejos.

3ª VISITA TÉCNICA

Realizada no dia 07-04-2016.

A 3ª visita técnica foi realizada na UTR, próxima à Praia do Flamengo,
tem  capacidade  de  tratar  300  litros  de  água  por  segundo  do  Rio  Carioca,
impedindo que  grande  parte  da  sujeira  chegue  à  Baía  de  Guanabara,  onde
serão realizados eventos dos Jogos Olímpicos 2016. A bióloga Raquel Lopes,
que trabalha na UTR, informou que a unidade do Flamengo consegue tratar 80%
da sujeira que chega pelo rio e que a taxa de coliformes fecais que atinge a baía
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por ali  é  quase zero.  Para o professor  de Oceanografia  da Universidade do
Estado  do  Rio  de  Janeiro  (UERJ),  David  Zee,  a  unidade  tem  sido  muito
importante  para  a  despoluição  da  região:  "Além  do  tratamento,  a  unidade
também faz a cloração da água, eliminando os coliformes. Acredito que a Baía
de  Guanabara  não  terá  problemas  em  sediar  as  provas  esportivas  das
Olimpíadas". A comissão também constatou uma imensa quantidade de gordura,
flotada pelo tratamento, na superfície do rio durante a visita técnica. Segundo a
bióloga Raquel Lopes, muitos restaurantes da região despejam resíduos no rio,
contaminando  ainda  mais  a  água.  Os  deputados  vão  pedir  o  aumento  da
capacidade de tratamento de esgoto da UTR e cobrar da CEDAE providências a
respeito da gordura apresentada na superfície do rio.

SOBRE A BAÍA DE GUANABARA

"Dentro da barra (foz ou entrada) existe uma
baía  que  bem  parece  que  quem  a  pintou  foi  o
supremo pintor e arquiteto do mundo, Deus Nosso
Senhor, e assim sendo é algo formosíssima, sendo a
mais aprazível que há em todo Brasil, e Mondego e
Tejo nem lhe  chegam a vista".  (Escritor  Português
Fernão Cardim, fim do século XVI);

"...a mais airosa e amena baía que há em todo
o Brasil". (Padre Anchieta);

"Toda  a  terra  deste  rio  he  de  montanhas  e
serras  muy  altas.  As melhores  águas há neste  rio
que podem ser".  (Pero Lopes de Sousa.  Diário  de
Navegação. 1531);

“Uma dezena de lagunas e brejos alinhavam-
se na retaguarda de restingas, com praias de areias
alvas.  Pitangueiras,  cajueiros,  bromélias  e  cactos
enfeitavam os cômoros de restingas e dunas. Os rios
de águas transparentes descreviam meandros, antes
de atingirem amplos estuários e enseadas. As ilhas
paradisíacas, os morros e as serras eram cobertos
por uma exuberante floresta tropical, habitat de uma
abundante e variada fauna. Funda e limpa, a Baía
assistia  à  entrada  em  suas  águas,  de  inúmeras
baleias.  Dezenas  de  aldeias  indígenas  orlavam  a
Baía, utilizando de forma harmoniosa a sua riqueza
biológica.” (Elmo Amador, 1992).
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Toda Região Hidrográfica que drena para Baía de Guanabara possui uma
superfície aproximada 4.000km2, englobando total e parcialmente os territórios
de  16  municípios:  Belford  Roxo,  Cachoeiras  de  Macacu,  Duque  de  Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis,
Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá. Toda
essa região com contrastes característicos, paisagens com montanhas mesclam
com  áreas  de  baixadas  alagadiças,  manguezais,  restingas,  ilhas  e  diversas
praias.

Por ter sido encontrada pelos portugueses na expedição exploradora de
Gaspar de Lemos,  em 01 de janeiro de 1502 e sendo confundida com uma
grande  foz  de  um rio,  a  Cidade  Maravilhosa  então  foi  chamada  de  Rio  de
Janeiro. Já para os povos, que há época habitavam a região, era considerada o
seio  do  mar,  iguaá a  enseada  do  rio  e  mbará que  vem do  mar,  ou  ainda
kûárana pará,  enseada que se  assemelha com o mar.  Durante  bom tempo
nenhum estabelecimento europeu significativo ocorreu na baía de Guanabara
até que Villegaignon, liderou a invasão dos franceses, para fundar em 1555 a
França Antártica. Em 1563 os franceses foram expulsos pelos portugueses e a
partir  de  então  o  governo  colonial  construiu  diversos  fortes  que  formam um
retângulo de fogo cruzado de canhões na boca da baía.

A Baía  de  Guanabara  é  considerada por  muitos  a  mais  bela  baía  do
mundo e é mundialmente reconhecida por sua exuberância e belezas naturais, é
a resultante de uma depressão tectônica formada no período Cenozóico, entre
dois blocos de falha geológica: a chamada Serra dos Órgãos e diversos maciços
costeiros, menores, tais como a Serra da Carioca, o Corcovado bem como os
morros e maciços de Niterói, pontões rochosos que compõem a barra estreita da
entrada ao Sul, em si, ocupa em torno de 380km2 de superfície e 131 km de
perímetro, formada por cerca de 2 bilhões de m3 de água, incluindo a superfície
de suas ilhas, pedras e ilhotas. A maior largura é de 28km, atingida entre a foz
dos rios São João de Meriti  e Guapi-Macacu e a maior extensão é de 38km
entre a foz do rio Magé até a barra da baía. Sua barra, que se estende em uma
linha imaginária da ponta de Copacabana até a ponta de Itaipu, estreitando-se
entre  a  ponta  da  Fortaleza  de  São  João,  no  Rio  de  Janeiro,  e  a  ponta  da
Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, com uma largura aproximada 1.500m, onde
no meio dessa passagem, ergue-se uma laje rochosa (ilha da Laje), utilizada
desde os colonizadores como ponto de apoio à defesa da barra, o atual Forte
Tamandaré  (antigo  Forte  da  Laje),  e  é  dividida  em dois  canais  pela  ilha  de
Cotunduba.

É uma formação de transição da floresta, do manguezal, da baía e do
mar,  um  importante  estuário  habitado  há  milênios  por  sambaquis,  índios
temiminós e tupinambás, franceses,  portugueses e as mais diversas cidades
que nascem cravadas entre as montanhas e o mar,  incluindo neste contexto
uma  bela  bacia  de  águas  serenas  e  diversas  ilhas  que  a  floreiam.  Os
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manguezais  se  estendiam  por  quase  todo  o  litoral,  orlando  enseadas  e
estuários, que asseguram à Baía uma beleza inigualável.

A Serra do Mar, ao Norte, possui altitudes que variam de mil a dois mil
metros, ao Sul as montanhas são mais baixas e vão de quinhentos a mil metros
de  altitude,  acompanhando  o  litoral  com  rios  torrenciais  oriundos  de  uma
exuberante  floresta  de  Mata  Atlântica  que  cobre  quase  a  totalidade  das
montanhas da região. Estes rios nascem no interior da floresta e descem pelas
encostas íngremes e por isso possuem um forte  poder de erosão,  formando
meandros  e  deltas  estuarinos  com  seus  respectivos  manguezais
remanescentes.

SOBRE AS AMEAÇAS À BAÍA DA GUANABARA

A  Baía  de  Guanabara  tem  formato  de  um  coração  que  recebe  o
escoamento  das  águas  drenadas  por  aproximadamente  55  rios  que  nela
desembocam. Desta forma, é possível perceber a importância da qualidade da
água  que  provem destes  rios  para  o  equilíbrio  ambiental  e  salubridade  das
águas  da  baía.  Garantir  a  boa  qualidade  das  águas  destes  rios,  e
consequentemente  o  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara,  representa  a
garantia  da  saúde  pública  e  da  melhor  qualidade  de  vida  da  população
fluminense.

A Baía de Guanabara e sua região hidrográfica tiveram algumas áreas
alteradas  por  aterros  e  muitas  construções  devido  à  urbanização,
desflorestamento,  e  poluição  de  suas  águas.  O  ecossistema  da  baía  de
Guanabara,  que  era  muito  rico  no  passado,  sofreu  grandes  danos,
particularmente nas áreas de mangues. Dos 260km2 originalmente cobertos por
estes manguezais no entorno da baía, restam hoje apenas 82km2. A destruição
desta  formação  vegetal  causa  a  redução  da  capacidade  de  reprodução  de
diversas espécies de vida aquática e intensifica o processo de assoreamento
que,  ao longo do tempo, resulta na progressiva redução de profundidade da
baía.

Atualmente, conta com um tráfego intenso de navios, sendo significativa
também a circulação das balsas, catamarãs e aerobarcos que ligam o centro do
Rio de Janeiro à Ilha de Paquetá, à Ilha do Governador, ao centro de Niterói e à
Charitas (Niterói). O trajeto para Niterói pode ser feito, desde 1974, pela Ponte
Presidente Costa e Silva, mais conhecida como "Ponte Rio-Niterói", com cerca
de 13km de extensão e vão central de 72m de altura. O porto da cidade do Rio
de Janeiro, assim como seus dois aeroportos estão localizados no interior da
Baía de Guanabara, revelando a importância estratégica e econômica do lugar.
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Com  uma  população  em  torno  de  11  milhões  e  600  mil  habitantes,
distribuída entre seus municípios, abriga o maior parque industrial do Estado,
apresentando  um  alto  grau  de  complexidade  na  dinâmica  ecológica  e  na
sociedade que vive no entorno da Baía de Guanabara.

Uma região de grande importância econômica, esportiva, turística e de
transporte metropolitano, nacional e internacional, um verdadeiro pátio de fábrica
da indústria petrolífera, e que desde 1990, começou a ser objeto de um grande
projeto  de  recuperação  ambiental,  com  verbas  do  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento e do Governo do Japão, no entanto, encontra-se em passos
lentos  e  figura  um  profundo  descaso  aos  interesses  de  despoluição  e
restauração,  no  que  diz  respeito  à  valorização  e  implementação  do  básico
saneamento ambiental, da coleta e da reciclagem de lixo.

Existe a teoria de que se não houver nenhum tipo de entrada de poluição
e resíduos aos rios que a alimentam e à própria Baía, as águas levariam o prazo
natural de aproximadamente dez anos para se recuperarem em mais de 90%.
Hoje com o foco das Olimpíadas retomam as atenções, agora com um foco
internacional em nome da imagem da Cidade Maravilhosa, no entanto devemos
ser capazes de inflexionar a curva de degradação imposta ao longo do tempo
por diversos motivos e favorecer a melhor aplicação de recursos públicos.

O maior problema que a Baía enfrenta hoje é a entrada de poluição em
seus mais variados tipos, a começar pela grande remessa de esgoto sanitário,
que tem a maior parcela de contribuição do volume diretamente despejado. Este
fato evidencia a falta de engajamento dos municípios, bem como a deficiência
de estímulo para implementação das redes coletoras levantando a importância
de  uma  criteriosa  organização  da  ocupação  urbana.  São  responsabilidades
municipais, porém pode e deve ter o estímulo e o fomento necessário por parte
do Estado e de entidades com tais experiências. Somam-se, ainda, os acidentes
ambientais como vazamentos de óleo, que ocorrem com certa frequência nas
refinarias, portos comerciais, estaleiros e postos de combustíveis.

Do  ponto  de  vista  qualitativo,  a  indústria  é  responsável  por  lançar
produtos  bem mais  danosos ao meio  ambiente  do que o  esgoto  doméstico,
como o mercúrio e outros metais pesados. Há poluição por derramamento de
óleos  e  efluentes  químicos,  por  deficiência  de  fiscalização  ambiental  nas
empresas, dentre outras coisas, o depósito de cascos de embarcações e ferro
velho advindos da sobra da indústria naval e estaleiros. Cerca de 400 indústrias,
de um total de 14.000, lançam quantidades expressivas de poluentes na Baía de
Guanabara e nos rios da sua bacia, e o despejo de lixo em todo seu entorno e
as consequências desta deposição tal qual a percolação de chorume, que pode
infiltrar-se no solo dos lixões e contaminar o subsolo, as águas subterrâneas e
os córregos da região.
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Existem também relatos dos efeitos nocivos da poluição sonora causada
por motores de barcos ligados por diversas horas, envolvidos com as atividades
relacionadas à exploração do petróleo, fundeados no interior da Baía e sem uma
mínima fiscalização ou padrões que cobrem uma postura mais condizente com
as espécies que vivem na Baía.

Uma estimativa da carga diária de poluentes despejada na baía:

- 400 toneladas de esgoto doméstico;

- 64 toneladas de resíduos orgânicos industriais;

- 7 toneladas de óleo;

- 300 quilos de metais pesados como chumbo, mercúrio, etc;

- Acidentes ambientais.

São poucos os botos que ainda frequentam as águas da baía. As baleias
que nelas  vinham parir  seus filhotes  há muito  não o fazem,  assim como as
tartarugas que vem diminuindo cada vez mais.  Os camarões estão com sua
população  extremamente  reduzida.  Somente  as  espécies  de  algas  mais
resistentes ainda são vistas nas águas da baía. A pesca, assim como o número
de espécies de peixes, decaiu consideravelmente.

Diariamente, navegam na Baía de Guanabara centenas de pescadores e
catadores  de  caranguejo  com  seus  barcos  e  apetrechos,  retirando  desse
ecossistema o seu sustento e de suas famílias, apresentando uma situação de
extrema precariedade. São algumas das atividades informais desenvolvidas por
comunidades  pesqueiras  e  passadas  de  geração  a  geração.  Na  Baía  de
Guanabara, ainda existem os coletores de mariscos e as sirizeiras que mantêm
por décadas esta tradição familiar. Também apresenta um forte indicador social,
proporcionando  a  oportunidade  de  aproximadamente  duzentos  mil  empregos
diretos e indiretos, gerados através da produção e comercialização de insumos
básicos.

Atualmente, existem algumas colônias e associações de pescadores na
Baía  de  Guanabara  que  estão  situadas  em  locais  tradicionais  de  pesca  e
desembarque de pescadores.  Tais  comunidades situadas no interior  da baía,
caracterizadas  por  uma  pesca  artesanal  bem  marcante,  são  aquelas  que
utilizam artes mais diversificadas (Gradim, Itaoca, Mauá, Ilha do Governador). As
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comunidades situadas na área mais poluída (Ramos e Caju) exibem o menor
número  de  artes  de  pesca  utilizadas,  operadas  principalmente  fora  da  baía.
Comunidades da margem oriental da baía (Jurujuba e Ilha da Conceição) são
dedicadas  a  uma  pesca  comercial,  ainda  que  em  modelo  artesanal.  As
comunidades de Copacabana e Itaipu são consideradas da área de abrangência
da Baía de Guanabara, por situarem-se nas duas extremidades de sua zona
estuarina;  contudo,  as  artes  de  pesca  utilizadas  caracterizam  uma  pesca
oceânica e de característica cada vez mais recreativa.

SOBRE A DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DA GUANABARA

Devemos dar ênfase no aprimoramento e na expansão dos serviços de
água e esgoto, principalmente ao esgoto que deve ter uma atenção prioritária. O
saneamento básico traz ganhos diversos, tais como: a redução de gastos em
saúde  pública,  as  perdas  econômicas  por  falta  ao  trabalho,  a  melhoria  da
qualidade  de  vida  da  população,  ajuda  na  conservação  do  meio  ambiente,
influencia na cultura local e a expande para outras regiões, auxilia e estimula a
educação e desenvolve o turismo de toda região metropolitana gerando diversos
empregos diretos e indiretos. Portanto deve ser tratada como uma questão de
Estado.

Devemos ressaltar que a proteção ambiental não pode ser considerada
um entrave à economia e ao desenvolvimento, muito pelo contrário, há todo um
universo  de  negócios,  oportunidades  sociais  e  de  empreendedorismo
diretamente relacionados com a conservação do meio ambiente. Já se possui
expertises  suficientes  para  que  estas  questões  caminhem  juntas,
retroalimentando  e  fortalecendo  ainda  mais  a  consolidação  de  um
desenvolvimento sustentável.

Um  dos  exemplos  mais  claros  de  que  o  investimento  em  qualidade
ambiental pode gerar benefícios para a cidadania, é a efetiva implantação do
saneamento básico como um direito universal, que dá dignidade e bem-estar à
população,  gerando  mais  empregos  e  renda  e  consequentemente  maior
arrecadação de impostos, incrementando ainda mais o crescimento econômico e
agregando valores aos serviços ambientais. A prova disso é que há um balanço
positivo para a região da Baía de Guanabara entre os investimentos aplicados
no  acesso  da  população  aos  serviços  de  saneamento  e  os  benefícios
econômicos trazidos para toda região e que em pouco tempo já superariam os
custos financeiros.

Existem várias iniciativas para a despoluição da Baía de Guanabara em
andamento,  tais  como:  o  Pacto  pelo  Saneamento,  instituído  pelo  Decreto
Estadual 42.930/2011, que envolve dois programas: o Lixão Zero, parceria das
prefeituras com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; e o  Rio+Limpo,
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parceria  entre  a  Companhia  Estadual  de  Águas  e  Esgotos  -  CEDAE,  a
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC e as prefeituras; o
Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de
Guanabara,  que  já  obteve  avanços  em  relação  ao  PDBG,  apoiando  à
formulação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, com melhorias na
concepção dos projetos evitando o aditamento de contratos e deu espaço para
participação  do  setor  privado  com  a  concessão  de  serviços  de  coleta  e
tratamento de esgoto, no entanto ainda carece de esforços que garantam uma
maior  integração entre as esferas municipais  e  estaduais e outras entidades
atuantes na bacia.

A  recuperação  da  baía  envolve  ações  de  saneamento  municipal  e
revitalização dos rios da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara com efetiva
participação  dos  municípios  e  do  comitê  da  bacia  hidrográfica  da  Baía  de
Guanabara,  bem  como  da  sociedade  civil,  na  estrutura  de  governança  do
programa, necessitando de um arranjo institucional que permita uma abordagem
integrada  do  problema  ambiental  com  a  colaboração  de  todos  os  entes
envolvidos.

A construção do cinturão de captação dos esgotos no entorno da Marina
da Glória e os investimentos anunciados pelo Governo do Estado e CEDAE para
expansão dos serviços nas cidades da Baixada Fluminense, também constituem
iniciativas positivas importantes e que precisam de celeridade e eficiência, como
realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menor orçamento,
menos  pessoas  e  menos  matéria-prima e  maior  eficácia  na  transparência  e
fiscalização da aplicação dos recursos.

A  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  instituída  pela  Lei  nº
4.191/2003  e  regulamentada  pelo  Decreto  nº  41.084/2007,  estabeleceu  um
conjunto  de  metas,  orientações  e  instrumentos  relacionados  aos  aspectos
institucionais,  ambientais,  sanitários,  econômicos,  financeiros,  sociais  e
normativos capaz de nortear  gestores públicos,  estaduais e  municipais,  bem
como o setor produtivo, na tomada de decisões e na formulação de programas e
ações relativos à gestão e ao manejo dos resíduos sólidos no Estado do Rio de
Janeiro.

O PDBG não conseguiu atingir a expectativa esperada, pois baseou-se
unicamente no saneamento básico tradicional e pensou em grandes Estações
de Tratamento de Esgoto desacopladas das redes de captação de esgoto nas
residências  e  prédios  comerciais.  O saneamento  básico  ortodoxo  pressupõe
uma cidade organizada e formal, bem como de um relevo favorável para que se
possa haver o escoamento do esgoto pelos dutos. A Baixada Fluminense tem
inúmeras  áreas  urbanas  conflituosas  (sem  segurança),  bem  como  uma
ocupação desordenada e sem infraestrutura capaz de atender a um projeto de
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rede  de  esgotos.  Além  disso,  a  própria  instalação  de  rede  e  estações  de
tratamento se torna um desafio muitas vezes impossível de se realizar.

Por ser uma baixada costeira, a área urbana está assentada em níveis
muito próximos ao nível do mar e, portanto, sem declividade suficiente para que
o esgoto consiga escoar por gravidade através de longos percursos. Somado a
isso, os vultosos recursos financeiros (investimentos) necessários impedem que
estas  obras  cresçam  na  mesma  velocidade  da  necessidade  que  ocorre  a
expansão urbana.

Devemos, o quanto antes, substituir as medidas paliativas atuais que não
tem nenhum efeito cumulativo na recuperação da Baía. Deve-se concentrar os
investimentos em um plano de curto, médio e longo prazo e realizar medidas
que se acumulem na melhoria das águas da Baía. As medidas paliativas devem
ser, aos poucos, substituídas por medidas perenes de recuperação ambiental.

CONSIDERAÇÕES

Sendo assim, no papel de Relator desta importante Comissão, venho por
meio deste Relatório revelar e enumerar as ações praticadas pela Comissão,
favorecendo de forma clara e abrangente a visão dos mais variados pontos de
vista  da  sociedade  e  suas  responsabilidades,  no  intuito  de  propor  diversas
medidas  que  possam  vir  a  melhorar  a  qualidade  da  Baía  de  Guanabara,
capazes de orientar as ações da Comissão e de seus respectivos responsáveis.

Há que se considerar a importância da Baía de Guanabara, tanto para
cada  um de  seus  municípios  que  compõem a sua  bacia  hidrográfica,  como
também para  o  cenário  econômico,  social  e  ambiental  do  Estado  do  Rio  e
Janeiro e do Brasil. Para tanto, vimos o quanto este tipo de ação do Legislativo é
fundamental  para os ajustes finos da Política Pública e suas aplicabilidades,
favorecendo a população com a sua melhoria da qualidade de vida e bem-estar.
Cabe lembrar que há uma constatação do estado crítico em que se encontra
toda região abrangida pela bacia hidrográfica da Baía de Guanabara.

Levando-se  em  consideração  a  importância  e  relevância  e  em
conformidade com as funções do Legislativo Fluminense em propor legislação,
fiscalizar e contribuir com o Executivo na formulação de Políticas Públicas, a
Comissão  reuniu  diversos  diagnósticos,  levantamentos,  estudos,  trabalhos,
vistorias  técnicas  e  oitivas  capazes  de  subsidiar  novas  proposições,
perspectivas  e  ações  construindo  um  banco  de  dados  importante  a  fim  de
auxiliar a gestão integrada da Baía de Guanabara que hoje ainda é precária.
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Após diversas apresentações foi possível perceber quanto de progresso
foi realizado e o quanto ainda se tem por fazer para que se possa atingir as
condições mínimas de sobrevida e de qualidade do espelho d’água da Baía de
Guanabara, de seu entorno e de seus povos. Tal desafio mostra o tamanho da
nossa  responsabilidade,  do  nosso compromisso com as perspectivas  de um
futuro melhor e mais organizado através da transparência das Políticas Públicas
Participativas,  capazes de dar  respostas  dentro  de  um prazo adequado  aos
problemas aqui revelados. Dentre os principais problemas estão a contaminação
das águas e os riscos à saúde pública, a saturação do espelho d'água, os custos
de  investimentos,  o  despejo  constante  e  ainda  negligenciado  de  esgoto,  os
lixões,  a  percolação  do  chorume  nos  mananciais,  a  perda  de  habitat  e  da
biodiversidade local, entre outros.

Apesar de todos os avanços, a melhoria da Baía de Guanabara ainda
demandará um bom tempo para se concretizar e, portanto, é fundamental que
os projetos de despoluição e saneamento ambiental devam ter continuidade e
celeridade,  estabelecendo  uma  governança  participativa  e  que  atenda  aos
grandes desafios e aos interesses de toda a sociedade.

O processo participativo de construção de governança revela o quanto é
importante despertar a conscientização e a compreensão da população para as
atividades que impactam a Baía de Guanabara e quais os benefícios de uma
baía limpa para todos. O trabalho de difusão e disseminação, engajamento e
adesão para a participação estão diretamente conectados com o conceito de
governança, através de projetos específicos para envolver  todos os públicos,
identificar e engajar desde o início as principais lideranças e grupos que hoje
atuam no campo institucional da região hidrográfica da Baía de Guanabara.

VOTO DO RELATOR

A instalação da presente Comissão Especial objetivou fazer um estudo
aprofundado dos diversos temas relacionados à Baía de Guanabara, iniciando
seus trabalhos em 29/06/2015. Realizou Audiências Públicas e Visitas Técnicas,
onde  os  diferentes  setores  envolvidos  foram  convidados  a  prestar
esclarecimentos  e  considerações,  capazes de dar  ciência  dos mais  diversos
trabalhos  e  responsabilidades,  subsidiando  o  Legislativo,  de  tal  forma  que
pudessem esclarecer e elucidar a real situação em que se encontra a Baía de
Guanabara. Possibilitou perspectivas de futuro, capazes de proporem ações de
intervenção,  distribuição  de  recursos  e  legislações  pertinentes,  fazendo
valer o papel fiscalizador de políticas positivas em que o Poder Legislativo se
propõe.

O  processo  de  evolução  urbana  da  região  metropolitana  do  Rio  de
Janeiro,  o  desenvolvimento  da  indústria  e  uma  série  de  outros  fatores,
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constituíram-se como processos modeladores do espaço da Baía de Guanabara
inscrevendo-se  uma  nova  paisagem.  Para  sanar  tais  problemas  vê-se  a
necessidade de formulação de novos padrões de qualidade e exigências
no que diz respeito às emissões de efluentes, padrões de qualidade de
água e tolerâncias a vírus, bactérias e metais pesados.

Após a solução destes problemas imediatos de saúde pública, pode-se
então  pensar  em  qualidade  do  esporte  e  do  lazer,  garantindo  padrões  que
possibilitem  banho,  atividades  esportivas  e  recreação,  assegurando  a
balneabilidade, não apenas pela quantidade de bactérias presentes na água,
como  também por  análise  virológica.  Sendo  assim,  pode-se  falar  em saúde
pública  e  vida  marinha. Porém, para  que  tais  parâmetros  sejam  realmente
estabelecidos  é  preciso  investir  pesado  nas  pesquisas  de  espécies
indicadoras e bandeiras, seja em campanhas de conscientização quanto
no fortalecimento do “Observatório da Baía”. Uma forma de garantir esse
investimento seria a criação de um Fundo Específico nos moldes do Fundo
Nacional do Meio Ambiente - FNMA, criado desde 1989, que é o mais antigo
fundo  ambiental  da  América  Latina  e  que  possui  demandas  espontâneas  e
induzidas específicas para cada tema em análise.

Este  Fundo  Específico  teria  a  missão  de  contribuir  como  agente
financiador,  na  criação  de  uma  Agência  de  Gestão  específica  com  a
participação social, para a implementação da Política de Gestão Integrada
da Baía de Guanabara. Deverá ser referência pelo processo de transparência e
democracia na seleção de projetos, com demandas espontâneas e induzidas,
agregando  centros  de  pesquisa  e  pesquisadores.  Tais  categorias  são
estabelecidas  pela  Constituição Brasileira,  na forma  de  Arranjos  Produtivos
Locais. Estas aglomerações de empresas possuem especialização produtiva e
mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si
e  com  os  mais  diversos  atores  locais,  tais  como:  governo,  associações
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa, tornando-se capazes de
resgatar  a  diversidade  cultural  bem  como  as  aptidões  locais  em  um
desenvolvimento difuso e estimulador de toda região metropolitana.

Estes  pólos  e  aglomerados  necessitam ser  revitalizados,  para que  se
possa entrar na questão do lazer destas áreas. Para tanto, é preciso pensar de
imediato em rampas públicas de pequenos barcos, entrepostos de pesca e
artesanatos,  guarderias  públicas  para  que  se  possa  dar  um  estímulo
adequado  e  fomento  necessário  aos  esportes  náuticos, com  escolas
náuticas acessíveis para prática dos esportes e viabilizar subsídios aos
clubes de outrora.

Todos estes investimentos seriam supridos pelo turismo sustentável de
base  comunitária,  melhor  trabalhado  e  aproveitado,  se  transformando  num
ciclo positivo que seja capaz de garantir não só a proteção da biodiversidade
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local como a total transformação de um ambiente degradado para um ambiente
revigorado de vida e saúde. Será importante garantir o direito a um ambiente
equilibrado para as gerações futuras e também o direito de podermos usar toda
tecnologia e inteligência a serviço da consciência ambiental e da qualidade de
vida.

Diante da evidente saturação do espelho d'água da Baía, é necessário
determinar  uma  moratória  de  novos  licenciamentos  de  empreendimentos  no
espelho  d'água  e  seu  entorno  enquanto  não  for  realizado  uma  Avaliação
Ambiental Integrada e  um Zoneamento Ecológico e Econômico da região
hidrográfica da Baía de Guanabara em parceria com os planos urbanísticos
das cidades que compõem a bacia e seus respectivos Planos de Saneamento
Ambiental. Tais planos, organizados num  planejamento estratégico de  gestão
integrada  e  participativa  dos  diversos  atores  envolvidos. Os  recursos
devem estar centralizados, administrados e direcionados para um fundo
específico  com  demandas  específicas  e  fiscalizados  por  uma instância
reguladora, transparente e participativa, capaz de agregar valores sociais e
fiscalizar em vistorias conjuntas.

Quanto  à  questão  da  entrada  de  poluição,  deve-se  empenhar  na
elaboração de padrões de qualidade mais  eficazes.  A indústria  deve  se
adequar  ao  quadro  de  saturação  da  Baía.  As  áreas  de  fundeio  das
embarcações envolvidas devem ser menores ou serem transferidas, e as
embarcações devem ser monitoradas constantemente. No que diz respeito
ao saneamento ambiental e à coleta de lixo, é importante acompanhar mais
de perto seus investimentos e prazos. É necessário resolver tais problemas
imediatamente,  propondo  a  restauração  dos  rios,  criando  o  programa
Guardiães  dos  Rios  da  Bacia  da  Baía  de  Guanabara,  estimulando
investimentos na criação de unidades de conservação, tais como parques
fluviais e áreas e proteção ambiental e propondo o tombamento da orla da
Baía de Guanabara.

RECOMENDAÇÕES

1 - Estabelecer a moratória para o licenciamento de novos empreendimentos,
até que seja feita uma Avaliação Ambiental Integrada(AAI) e um Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH
V), especialmente do espelho d’água e de suas cercanias. Entendemos que as
atividades econômico-industriais, da porção terrestre e da porção marinha desta
região, ultrapassaram os limites referentes à reprodução ecológica de diferentes
espécies  e  da  manutenção  de  comunidades  de  pescadores,  elevando  a
ocupação de uso ao nível máximo de saturação.
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Em  conformidade  com  a  Lei  Estadual  nº  3.111/1998,  cujo  artigo  1°
estabelece que “Quando houver  mais de um EIA/RIMA para a mesma bacia
hidrográfica,  a  Fundação  Estadual  de  Engenharia  do  Meio  Ambiente  deverá
realizar a análise conjunta dos empreendimentos”, esta Comissão recomenda
ao INEA que se responsabilize pela elaboração de uma AAI. Neste ínterim, o
mesmo órgão deve estabelecer como prática que nenhum empreendimento seja
licenciado na Região Hidrográfica da Baia de Guanabara, até que a AAI seja
feita.

Esta moratória é fundamental para que se avalie o conjunto dos impactos
sinérgicos dos empreendimentos já licenciados de forma fragmentada na região
e  para  se  estudar  a  possibilidade  novos  licenciamentos,  sob  que  regras  e
perspectivas.  Diante  do  evidente  quadro  de  saturação  socioespacial  é
necessário a paralisação imediata de licenciamentos de novas instalações no
espelho d’água em suas cercanias.

2-  Envolver  a  ALERJ  na  elaboração  de  uma  Avaliação  Ambiental
Estratégica  (AAE)  e  uma  Avaliação  Ambiental  Integrada  (AAI)  para  que
possamos ter noção do nível de saturação que os diferentes usos vêm impondo
à Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Este envolvimento pode contribuir
com a AAI elaborada pela Secretaria dos Portos, recomendada pelo MPRJ.

3 - Incluir uma representação da ALERJ na elaboração dos trabalhos do
ZEE-RJ,  que  parece  não  estar  incluindo  o  espelho  d’água  da  Baía  de
Guanabara.  Acreditamos  que  se  não  houver  um  acompanhamento  na
elaboração  deste  zoneamento,  este  servirá,  apenas,  para  legitimar  uma
ocupação já  existente,  ao invés de promover um uso do solo (e do espelho
d’água) justo e “sustentável”. Segue um trecho da Lei 5067 DE 09 DE JULHO
DE 2007: “Art. 18 –  A silvicultura de eucalipto é recomendada para a Região
Hidrográfica do Itabapoana (RH-X)” (ALERJ, 2007)

4  -  Iniciar  imediatamente  a  elaboração  de  um  ZEE  em  nível  local,
conforme previsto pelo decreto federal 4297/2002: “IV - ZEE local nas escalas
de  referência  de  1:100.000  e  maiores”.  Espera-se  com  este  zoneamento,
estabelecer  um  ordenamento  dos  usos  do  espelho  d’água  da  Baía  de
Guanabara, bem como sua bacia adjacente, a montante. Entendemos que este
zoneamento  proposto,  nada  tem  a  ver  com  o  zoneamento  da  Lei  Estadual
5067/2007,  que  privilegia  a  atividade  da  silvicultura  no  Estado.  Neste
ordenamento estão previstos o estabelecimento das seguintes Zonas:

● áreas  de  tombamento  de  patrimônio  histórico  (na  área  urbana)  -  IPHAN,
paralisando os aterros;

● novas unidades de conservação visando o reflorestamento das matas ciliares
(ICMbio) (ou ampliação das existentes);

● áreas de (re)inclusão de pesca;
● Corredores ecológicos marítimos e terrestres (ICMbio);
● Entre outras.
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Em  audiência,  uma  das  recomendações  do  Promotor  Alexandre
Maximino, é que a elaboração do zoneamento tenha um prazo rígido, e que eles
sejam respeitados: “Isso é emergencial, como o pessoal do IBAMA colocou; é
uma questão principiológica”  (CEBG,  09/10/2015:62).  Nossa   proposta  é  que
enquanto  não  seja  realizado  um ZEE nessas  bases,  sejam proibidos  novos
licenciamentos no espelho d’água da Baía e em seu entorno.

5  -  É  necessária  a  elaboração  de  um  plano  de  integração  dos
instrumentos  disponíveis  (AAI,  AAE,   ZEE,  Plano  de  bacias,  Gerenciamento
Costeiro) e a integração dos órgãos:  INEA, IBAMA, ICMBio, Marinha,  CPRJ,
CDRJ, Comitê de bacias, para a gestão comum e compartilhada, delimitando
mais claramente as diferentes responsabilidades e funções. É importante fazer
valer o papel fundamental do Comitê de Bacia na resolução dos conflitos de uso
e  na  gestão  e  fiscalização  dos  recursos  hídricos.  O  Comitê  deve  ser  a
autoridade principal, pois integra as diferentes autoridades já constituídas e os
usuários em um espaço comum.

6 - Criar um sistema de informações públicas para o monitoramento dos
dados acerca do fluxo de embarcações na Baía de Guanabara, integrando as
informações da Companhia Docas, da Marinha e de sistemas de monitoramento
de  embarcação  por  satélites.  Este  sistema  tem,  entre  outras  finalidades,  o
objetivo   de  construir  uma  visão  integrada  sobre  a  relação  da  logística  do
transporte marítimo com os diferentes empreendimentos na Baía de Guanabara
e fora dela, criando a possibilidade da sistematização dos impactos sinérgicos
das  diferentes  dimensões  dos  empreendimentos.  Esta  reivindicação  foi
apresentada pelo representante do  IBAMA que fiscaliza e licencia as atividades
relacionadas à exploração do Pré-Sal. Para isto precisa acompanhar o tráfego
marítimo à serviço da Petrobras.

7 - Requerer ao INEA uma análise do cumprimento das cláusulas do TAC
da REDUC ainda em vigor e o envio de um relatório à ALERJ com tal análise e
os documentos comprobatórios da execução das metas previstas.

8 - Interceder para a assinatura de um Convênio entre a ALERJ, o INEA e
a Marinha para se ampliem os entes fiscalizadores dos impactos ambientais na
Baía  de  Guanabara.  Essa  iniciativa  se  baseia  no  parágrafo  primeiro  da  Lei
Federal  9605/1998 e  cobrar  da  Marinha  esta  autoridade  prevista:  “§  1º  São
autoridades  competentes  para  lavrar  auto  de  infração  ambiental  e  instaurar
processo  administrativo  os  funcionários  de  órgãos  ambientais  integrantes  do
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades
de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério
da Marinha.” Em audiência pública sobre as injustiças socioambientais contra os
pescadores, o representante da Marinha, Capitão de Fragata Azevedo, afirmou
não  ser  de  competência  da  marinha,  investigar  e  autuar  crimes  ambientais,
muito menos realizar estudos de impacto:
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No papel da autoridade marítima, em relação aos empreendimentos
dentro  da  Baía  de  Guanabara  e  aos  fundeadouros  que  são
estabelecidos, é preciso ficar claro que o tratamento que damos ao
assunto é em relação à segurança da navegação e ao ordenamento
do tráfego aquaviário. As questões relativas ao meio ambiente ou
questões de cunho social e político são tratadas por outros órgãos e
outros entes, e o que nós fazemos para averiguação está escrito em
normas da autoridade marítima,  e  estão à disposição no site  da
Diretoria de Portos e Costas. (CEBG, 23/10/2013: 46)

9  -  Propor  a  criação  de  um  mecanismo  permanente  na  ALERJ,  nos
moldes  do  “Mecanismo  Permanente  de  Prevenção  e  Combate  à  Tortura”
instituído pela Lei 5.778 de 30 de junho de 2010. O “Mecanismo Permanente de
Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara e Entorno”  órgão
vinculado administrativamente à Assembleia  Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – ALERJ, com composição e competência definidas em Lei,  tendo a
finalidade de erradicar e prevenir as ações degradantes no ecossistema e nas
comunidades  da  Baía  de  Guanabara.
Esse  mecanismo  é  uma  forma  de  conferir  um  instrumento  concreto  para
materializar  o  poder  fiscalizador  do  Poder  Legislativo  e  dar  um  caráter
permanente ao processo de acompanhamento da Baía de Guanabara.

10 - Recomendar a aprovação de uma lei estadual para regulamentar o
uso das Baías do estado do Rio de Janeiro para o fundeio de embarcações.
Otimizando e reduzindo a área total utilizada, delimitando um número máximo de
embarcações e um tempo máximo de permanência. Reorganizando a disposição
dessas  áreas  tendo  em  vista  a  segurança  da  navegabilidade  do  transporte
marítimo de passageiros (atualmente há áreas de fundeio no trajeto das Barcas
Praça XV / Paquetá), a preservação da vida marinha e da paisagem e, por fim, a
instituição de uma taxa de fiscalização e controle ambiental.

11  -  Conforme  propôs  Breno  Herrera,  analista  ambiental  do  ICMBio,
promover o protagonismo dos pescadores artesanais da Baia de Guanabara,
nas  decisões,  nos  estudos,  nos  Termos  de  Ajuste  de  Conduta,  nas
condicionantes de licenciamento, em todos os processos decisórios.

12 - Elaborar um Plano Diretor de Controle do Assoreamento da Baía de
Guanabara. Proposta sugerida, também, pelo geógrafo Elmo Amador e outros
ambientalistas.  As  taxas  de  assoreamento  no  espelho  d’água  da  Baía  de
Guanabara  são  altíssimas,  a  ponto  de  sua  área  estar  fadada  à  redução.  A
recomendação é que este plano seja feito em consonância com a Marinha, o
INPH,  Docas,  IBAMA,  INEA e  outros  órgãos.  Este  plano  deve  privilegiar  o
reflorestamento  do  entorno  da  Baía  de  Guanabara  e  das  matas  ciliares.  A
ausência de vegetação desprotege o solo às marges dos rios e da própria Baía,
e, a cada chuva, os sedimentos são carreados para os leitos, reduzindo a vazão
dos rios, assoreando-os.
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13 - Em relação ao despejo das águas de lastro, já que existe dificuldade
de  fiscalização  para  todas  as  embarcações  e  a  falta  de  fidedignidade  das
informações fornecidas pelos formulários preenchidos pelos seus responsáveis,
que seja elaborado um programa de educação ambiental para as embarcações,
reiterando a necessidade de se fazer a troca da água de lastro em alto-mar,
distante da entrada da Baía de Guanabara e da costa, suficiente, para que não
haja impacto. Outra proposta é estudar a forma que outros países seguem à
risca o controle de pragas, inclusive provenientes das águas de lastro, como a
Nova  Zelândia  e  Austrália.  É  necessário  ao  mesmo  tempo  aumentar  as
fiscalizações nos navios que adentram as águas da Guanabara, fazendo testes
bioquímicos de suas águas de lastro com regularidade. É fundamental envolver
a Marinha na fiscalização deste aspecto.

14 - Determinar que 1% dos recursos do FECAM sejam revertidos para o
fortalecimento  das  associações  e  comunidades  de  pescadores,  tanto  no
investimento de recurso material quanto no investimento social e comunitário.
Para  isto,  estreitar  relacionamento  com  os  pescadores,  para  realização  de
consultas públicas quanto às suas necessidades. Fortalecer a compreensão de
que  os  pecadores  podem  ser  importantes  agentes  na  preservação  dos
ecossistemas, marinhos, estuarinos e fluviais.

15 - Recomendar ao INEA a elaboração de um plano de adaptação das
infraestruturas e das embarcações que transitam nas Baías do estado do Rio de
Janeiro  para  controle  da  poluição  sonora  subaquática.  Na  Dissertação  de
Mariano (2001), há uma sugestão para a redução da poluição sonora produzida
pelas embarcações e operação dos terminais portuários: “Tratamento acústico
por meio do enclausuramento de equipamentos ou de proteção acústica nas
edificações onde estão instalados os equipamentos ruidosos e/ou nas unidades
cujas operações gerem níveis de ruídos significativos (MARIANO, 2001:8).

16 -  Conforme a   Lei  Federal  9433/9,  os  comitês  estaduais  de  bacias
devem ter uma agência de bacias, executora da legislação estabelecida. E em
2014  foi  elaborada  uma  resolução,  CERHI-RJ  Nº  122/2014,  indicando  a
Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(AGEVAP) como  Agência de Águas provisória para a Baía de Guanabara -
previsto no SERHI. A Comissão Especial da Baía de Guanabara recomenda que
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro institua a Agência
de Bacias da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.

17 - A Dra. Adriana Sotero propõe a criação e execução de um programa
de educação ambiental “com coleta eficiente e reciclagem do lixo, que poderia
gerar  renda”  (CEBG,11/09/2015:15).  Segundo  Adriana,  se  a  população  que
habita em assentamentos precários for orientada e tiver um retorno financeiro, é
possível  que  seja  feito  um  trabalho,  não  só  de  coleta  seletiva  de  material
reciclável,  como,  também,  beneficiará  a todos os  moradores,  e  ao  ambiente
natural; A coleta de lixo em comunidades é muito precária. Conforme informação
dos pesquisadores, os concursados da empresa de coleta de lixo (Gari)  que
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vivem em uma comunidade têm dificuldade de atuar em outras comunidades por
causa da disputa de facções do tráfico. Além disso, os pontos de coleta não são
próximos das residências, fazendo com que as pessoas acabem jogando o lixo
próximos aos rios. Com estas justificativas, as propostas são:

1. Recomendar  aos  municípios  a  criação  de  Programas  como  o  Gari
Comunitário,  envolvendo a comunidade no planejamento  e na execução da
coleta e na disposição final dos resíduos;

2. Promover  e  incentivar  a  coleta  seletiva,  atrelada à  comunidade,  com
geração de renda;

3. Recomendar  a  construção  de  Unidades  de  Tratamento  de  Lixo
Orgânico Locais (pequenas obras);

4. Promover  o  desconto  nas tarifas domésticas (água,  luz,  gás,  etc)  em
troca de lixo reciclável.

18  -  Que  a  revisão  do  Plano  Diretor  Recursos  Hídricos  da  Região
Hidrográfica  V  -  Baía  de  Guanabara  se  adéque  à  nova  resolução  de
enquadramento CONAMA 430/2011. Segundo a Dra. Adriana Sotero: “Os
padrões  de  lançamento  dos  efluentes  é  uma  questão  extremamente
importante  de  ser  estabelecida,  ela  é  que  vai  dizer  se  a  água  está
apropriada ou não pra ser lançada dentro dela.” (CEBG, 11/09/2015:15).
Isto significa que, além disso, o novo Plano Diretor deve considerar que o
enquadramento deve ser feito com o intuito de melhorar a qualidade das
águas dos rios, e não manter e aceitá-los como estão. Recomendação
para  o  Comitê  e  de  elevar  a  classificação  dos  rios  da  Bacia
Hidrográfica, independente da situação atual, buscando melhorar a
qualidade dos mesmos a partir da limitação da carga poluente nos
efluentes  lançados  nos  rios.   Propor  a  modificação  na  lógica  de
sacrifício  das  resoluções  referentes  aos  parâmetros  de  qualidade  da
água, que confundem a permanência dos rios nas classes em que estão
enquadradas. Deve-se enfatizar a importância de se promover sempre a
melhoria da qualidade das águas dos rios e corpos hídricos contribuintes
e receptores.

19 - Recomendar ao INEA que  melhore a transparência em seu site.
Em relação aos dados das outorgas de água, por exemplo, não é fácil
buscar por nome de empresa, por região hidrográfica, por cidade, etc.
Incluir uma classificação com mais filtros. Fazer o mesmo para as buscas
de  licenciamento,  EIA/RIMA  e  outros  documentos  que  devem  ser
disponibilizados para consulta;

20 -  Recomendar ao PSAM e à CEDAE, que priorize a ampliação da
malha  da  rede  coletora  de  esgoto  e  de  distribuição  a  água,  em
comunidades que não possuem tal   benefício.  A qualidade da água de
grande parte da população pobre, mesmo que distribuídas pela CEDAE,
está muito aquém do ideal.  Um dos problemas é o desperdício de água,
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pelas  perdas  e  pela  contaminação,  por  falha  na  manutenção  e
preservação  das  adutoras  da  CEDAE.  E  é  esta  água  que  abastece
grande parte da população das comunidades. A Área de Planejamento 3
(AP3)  é  a  porção  da  região  hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara,  que
possui as áreas mais inundáveis da bacia, por não ter as ligações para as
ETEs;

21 - Recomendar o financiamento para a continuidade de estudos sobre
“saúde  ambiental  da  Baía  de  Guanabara,  usando  indicadores  novos,
usando  análise  de  fármacos,  análises  microbiológicas,  análises  de
resposta  imunológica,  com  novos  indicadores,  a  questão  de
superbactérias”  (CEBG, 11/09/2015:  54  -  Renato  Carreira).  Segundo o
professor  Carreira,  estes  estudos  já  vem  sendo  feitos  e  foi  solicitado
financiamento da FAPERJ, o qual, à época da audiência, ainda não os
tinham atendido. Além da FAPERJ, outros órgãos de fomento podem ser
recomendados como FECAM, FUNDHRI, etc. Aprovar Lei alterando a  LEI
ESTADUAL  Nº  1060,  DE  10  DE  NOVEMBRO  DE1986,  para que  3%  dos
Recursos do FECAM sejam  destinados  a  programas,  projetos  e  estudos
ambientais através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - FAPERJ;

22  -  Emendar  a  Lei  Estadual  3.467/2000,  sobre  as  sanções
administrativas para lesões ao meio ambiente.  A legislação permite ao
infrator  mais  de  uma  possibilidade  de  apresentar  recursos  contra  as
multas aplicadas, em caso de danos ao meio ambiente. Segundo Márcio
Valle, representante do INEA “a própria legislação permite duas instâncias
recursais, isso burocratiza muito o processo, o processo fica indo e vindo
da  área  técnica”  (CEBG,  11/09/2015:59).  Obrigar  que  os  recursos
oriundos das multas arrecadas sejam investidos na região de ocorrência
da infração e, se forem ocorridas em municípios que margeiam a Baía de
Guanabara, que os recursos sejam destinados à sua despoluição;

23 - Desarquivar e buscar a aprovação da PEC 14/2003 de autoria da
Deputada Estadual Inês Pandeló.

24 - Apresentar e buscar aprovar um Projeto de Lei para alterar a  LEI
ESTADUAL  Nº  1060,  DE  10  DE  NOVEMBRO  DE  1986,  destinando  50%
(cinquenta por cento) dos recursos do FECAM aos projetos de saneamento
ambiental no Estado do Rio de Janeiro pelo período de no mínimo 20 (vinte)
anos,  ou   até  que 100%  dos  domicílios  fluminenses estejam interligados  à
Estações de Tratamento de Esgoto.

25  -  A  secretária  do  meio  ambiente  de  Magé,  Maria  Aparecida,
recomendou o uso de tecnologias a alternativas para o tratamento de
esgoto: (a) biossistema (biodigestor), (b) bacias de evapotranspiração, (c)
sistema de zonas de raízes. Estes sistemas seriam alternativas ao uso de
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grandes ETEs que “demandam áreas enormes de construção, um custo
altíssimo de manutenção e operação” (CEBG, 16/10/2015:38). Magé está
iniciando  um  projeto  piloto,  na  cooperativa  de  catadores  de  Bongaba
(Magé);

26 - Elaborar e buscar aprovar um Projeto de Lei que obrigue os novos
condomínios acima de 200 unidades habitacionais a construir estação de
tratamento primário de esgoto própria e usina de tratamento de lixo de
pequeno porte.

27 - Criação de medidas específicas para alterar a lógica do saneamento
de que rios devem fazer parte do sistema de esgoto.   Conforme o Prof.
Adacto Otoni, professor da faculdade de Engenharia da UERJ e assessor
de meio ambiente do CREA, é possível  realizar uma coleta de esgoto
interceptora,  sem que seja necessário  o seu despejo nos rios (CEBG,
16/10/2015:40). Implementar Seções compostas - dutos de transporte - ,
que  são  dutos  -  seções  -  menores  para  coletar  esgoto  que  vem das
residências e das galerias pluviais, impedindo que o despejo nos rios -
são ligados diretamente nas unidades e/ou estações de tratamento.

27 - Recomendar ao PSAM e às prefeituras que os PMSBs sejam feitos a
partir de estudos ambientais individualizados e que considerem os quatro
eixos de saneamento básico, evitando as cópias de planos e a restrição
dos planos a alguns dos eixos. Que seja contemplado nos planos o reuso
do esgoto como composto orgânico, biogás e fertilizante natural (produto
do chorume limpo), com o objetivo de promover reflorestamento de Áreas
de  Preservação  Permanente  (APP)  -  como  a  recomendação  de
biodigestores locais, por exemplo.

28  -  Sugerir  a  redução  dos  valores  referentes  aos  parâmetros  de
qualidade  da  água  apresentados  no  CONAMA  357/2005,  CONAMA
430/2011 e portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Elevando assim a
exigência dos parâmetros de qualidade da água no Brasil, que são bem
mais permissivos do que diversos outros parâmetros internacionais.

29 - Criar novas resoluções, ou inserir nas já existentes, estabelecendo
parâmetros rigorosos para poluentes não contemplados na legislação:

1. Vírus, adenovírus e outros tipo;
2. outras bactérias como a super bactéria;
3. desreguladores endócrinos

30  -  Recomendar  a  realização  de  estudos  associando  agentes
(substâncias tóxicas) e  enfermidades em toda a região hidrográfica da
bacia da Baía de Guanabara.
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31  -  Recomendar  ao  INEA que  se  amplie  o  rigor  da  concessão  de
outorgas  e  na  fiscalização  das  mesmas,  exigindo  das  indústrias  um
tratamento satisfatório dos efluentes antes do descarte nos rios (enquanto
não  se  resolve  a  questão  do  contínuo  uso  dos  rios  e  demais  corpos
d’água como estrutura componente do sistema de esgotamento sanitário -
esta comissão defende a interrupção deste tipo de uso hídrico).

32 - Recomendar ao INEA à contratação de um estudo com algumas das
Universidades  Públicas  do  Rio  de  Janeiro  para  que  seja  feita  uma
sistematização  dos  estudos  existentes  em  relação  às  espécies
ameaçadas na Baía de Guanabara;

33 - Recomenda ao INEA a criação de um Programa de Monitoramento
de Espécies na Baía de Guanabara, com detalhamento do conjunto da
fauna existente e de sua movimentação pelo interior;

34 - Determinar que  os terminais portuários e os estaleiros em operação
sejam obrigados a  obedecer  as  condicionantes  de monitoramento  dos
botos-cinza e da poluição sonora. Estender as recomendações feitas pelo
MPRJ  à  Libra  Terminais  (Inquérito  Civil  MA  5519),  referentes  ao
licenciamento da expansão do Terminal 1 do Porto do Rio de Janeiro, ao
conjunto de instalações portuárias e estaleiros da Baía de Guanabara.

35- As portarias do IBAMA - nos10 e 11, de 30/01/1995 -, que protegem a
espécie das tartarugas-verdes, são direcionadas às áreas de desova e
não às áreas de proteção - como a Baía de Guanabara. Recomendar que
essas portarias  sejam ampliadas  para  as  áreas  de  proteção,  que  são
áreas importantes para o desenvolvimento da espécie,  até a idade da
fecundação.

36 - Delimitar, a partir  da cartografia social realizada com os pescadores
artesanais  pela  geógrafa  Carla  Ramôa  Chaves  (em  anexo),  Áreas
Permanentes de Pesca Artesanal para garantir e ampliar o direito à pesca
artesanal no interior da Baía de Guanabara;

37 - Resguardar o direito de participação dos pescadores artesanais e da
comunidade nos conselhos das unidades de conservação, no Comitê da Bacia
Hidrográfica  e  demais  colegiados  que  tratem  de  temas  afins  à  Baía  de
Guanabara, existente e a serem implementados;

38 - Sugerir a elaboração de uma força-tarefa envolvendo a Petrobras, o
Poder  Público  Estadual  e  Federal  e  a  Justiça  Estadual  e  Federal  para  o
pagamento  das  indenizações  aos  pescadores  (reunir  todas  os  processos
existentes);
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39 -  Criação de um projeto de lei  que regulamente a pesca artesanal.
(estudar a LEI Nº 15.590/2015 Pernambuco) - No Rio de Janeiro LEI Nº 3192,
DE 15 DE MARÇO DE 1999;

39  -  Encaminhar  aos  órgãos  competentes  estaduais  e  federais  as
denúncias  apresentadas  por  pescadores  a  esta  Comissão  para  que  sejam
tomadas as medidas cabíveis;

40  -  Acompanhar  e  recomendar  que  o  seguro-defeso  não  seja
interrompido,  com a  acusação  de  fazer  parte  do  rol  de  violação  de  direitos
resguardados pela CF-1988. Os pescadores não devem ser penalizados pela
má administração dos governos, em todas as esferas.

41  -  Apresentar  uma  Moção  de  Repúdio  na  ALERJ  às  restrições  no
seguro defeso para os pescadores e o não reconhecimento das mulheres como
pescadoras e trabalhadoras do mar, mas apenas como ajudantes. Essa moção
tem o intuito de reverter essas mudanças.

42 - Recomendar a elaboração de estudos para a criação de UCs que
cumpram  a  função  de  preservação  dos  sistemas  ecológicos  da  Baía  de
Guanabara e o direito à pesca dos pescadores artesanais.

43 - Garantir o respeito à legislação já existente e o papel fiscalizador do
órgão ambiental e do Poder Legislativo. A Baía de Guanabara é considerada
Área de Especial Interesse Ecológico, pela Lei Orgânica do município do Rio de
Janeiro e  boa parte de suas margens são Áreas de Preservação Permanentes -
 manguezais, por exemplo;

44  -  Realizar  reuniões  da  CEBG  com  representantes  dos  poderes
públicos  estadual,  municipais  e  federal  para  garantir  que  todas  as  UCs  já
existentes  na  região  hidrográfica  tenham  planos  de  manejo,  conselhos  e  a
delimitação  de  uma  zona  de  amortecimento.  Garantir  que  os  conselhos
permitam  a  participação  popular,  pois  estes  fóruns  possuem  um  importante
papel político-pedagógico, com os pescadores artesanais, comunidade locais.

45 - Nas audiências recebemos 4 propostas de unidades de conservação:

a - Criação de uma UC marinha, na forma de um corredor ecológico de modo a
proteger o território e o trajeto percorrido pelos botos-cinza. Esta área passaria
pelo canal central, entre as instalações dos terminais e a APA Guapimirim, com o
objetivo  de  impedir  o  avanço  da  indústria  e  das  áreas  de  fundeio,  grandes
ameaças à preservação do boto-cinza. É uma área entre São Gonçalo, Paquetá,
Magé e Guapimirim.
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E na Baía  de  Guanabara  talvez  a  única  forma de segurar  esse
crescimento que vem vindo com diferentes empreendimentos cada
vez  a  gente  é  surpreendida,  seja  em reuniões  dentro  do  órgão
específico,  seja  no  corredor  da  nossa  universidade,  seja  nos
conselhos  de  unidade de conservação de que a gente participa.
Isso  faz  com  que  a  gente  fique  correndo  sempre  para  apagar
incêndio,  e  não  dá  mais.  (  CEBG,  28/08/2015:58  -  Alexandre
Azevedo - MAQUA).

b  -  ampliação  da  APA Guapimirim,  avançando  o  seu  limite  Baía  de
Guanabara  adentro,  com  o  mesmo  objetivo  do  corredor  ecológico  -
impedir o avanço da indústria petrolífera e das áreas de fundeio.

fazer  com  que  outras  áreas  de  mangue  que  ainda  não  estão
protegidas na Baía de Guanabara, e até o espelho d’água do fundo
da  Baía  possam  ser  protegidos  por  um  órgão  federal.  (CEBG,
23/10/2015: 9 - Breno Herrera)

c - criação de uma nova unidade de conservação de uso sustentável ou a
expansão da APA Guapimirim sobre o espelho d’água da baía. A nova
unidade  ou  expansão  da  APA abrangeria  todo  o  fundo  da  Baía  de
Guanabara, inclusive a porção mais assoreada e degradada, a oeste:

A nova UC deveria  incluir  os  remanescentes  de  manguezais  de
Duque de Caxias e parte  de Magé que hoje estão inseridos em
APAs municipais que foram decretadas, mas não saíram do papel.
O processo de criação desta UC deve, contudo, ser pautado pela
união de entidades representantes dos pescadores artesanais da
BG, de forma a garantir real legitimidade e resistência frente aos
enormes  desafios  que  se  apresentarão  contra  esta  proposta.
(CEBG, 31/11/2015 - Gustavo Duque Estrada)

d - Transformar o espelho d’água da Baía de Guanabara em uma APA,
com o intuito de definir uma única autoridade e uma única governança.
Destinar 2% do orçamento do Tribunal de Contas (TCU) ou do orçamento
da ALERJ, para a criação da nova UC.

e - Ampliação da APA, ou nova APA ou nova RESEX marinha, de uso
sustentável, sob gestão federal. O objetivo é preservar manguezais de
Duque  de  Caxias  e  São  Gonçalo,  garantir  os  territórios  de  pesca,
preservar a criação de peixe e camarão.

f  -   Criação  de  uma  RESEX  marinha,  com  consulta  à  comunidade,
avançando as áreas já ocupadas pelos estaleiros e terminais, no meio da
Baía, no trajeto do boto-cinza. O objetivo é retomar as áreas de pesca.
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46 - Lançar uma campanha pública da ALERJ para salvar os botos-cinza
que ainda sobrevivem no ecossistema Baía de Guanabara e seus manguezais;
a  exemplo  do  Mico-leão-dourado,  concebendo  as  espécies  a  partir  do  seu
ecossistema, que no caso era a Mata Atlântica;

47 - Reforçar a extensão da coleta e tratamento de esgotos e a criação de
um programa de reflorestamento da mata ciliar na bacia hidrográfica da baía de
Guanabara  sejam prioritários  em futuras  políticas  de  recuperação  ambiental.
Existem técnicas de baixo custo e de fácil  aplicação - a exemplo das ONGs
Guardiões  do  Mar  e  da  Cooperativa  Manguezais  Fluminenses  -  ,  como
mencionou Gustavo Duque Estrada, do NEMA:

Apoiando-se no uso de tecnologia social, a gestão das UCs, com o
apoio  de  ONGs  e  das  comunidades  locais,  vem desenvolvendo
intenso processo de reabilitação de manguezais  que já pode ser
considerado um dos maiores do país. Esse processo envolve uma
técnica de remoção das espécies dulcícolas intrusas persistentes
por meio de técnica de roçagem desenvolvido pelas comunidades
locais,  seguido  de  plantio  que  dispensa  a  produção  de  mudas
(sempre uma das fases que demanda mais recursos em um plantio)
e  se  baseia  na  coleta  de  sementes  nas  florestas  de  mangue
próximas à área-alvo (CEBG, 31/11/2015)

48  -  Recomendar  a  criação  de  uma  autoridade  única  da  Baía  de
Guanabara, pois segundo Paulo Bidegain, a governança da Baía está parcelada
- INEA, DOCAS, IBAMA, Marinha, etc. (CEBG, 31/11/2015 - Paulo Bidegain).
Governança única, com zoneamento, conselho gestor.

49 - Estimular a criação de projetos de turismo guiados por pescadores
artesanais;

50  -  Promover  a  aprovação  dos  Projeto  de  Lei  Nº  3163/2014  -  que
regulamenta  e  dispõe  sobre  a  criação  da  carreira  de  guarda-parque  -  N°
1867/2008 - que amplia a o Parque Estadual da Serra da Tiririca;

51 -  Criação de corredores verdes e  azuis,  para unir  as  Unidades de
Conservação existentes na Bacia Hidrográfica (ver Figura 29);

52 - Defender a destinação de mais recursos financeiros ao INEA. Muitos
palestrantes, inclusive do próprio INEA, alegaram não ter muitos recursos para a
fiscalização sobre as UCs. Segundo Paulo Schiavo, do INEA, muitos recursos
vem  da  SOS  Mata  Atlântica,  do  FECAM,  outros  da  Câmara  Federal,  mas,
conforme dito em audiência, não é suficiente.
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53 -Para reforçar a recomendação do item 2.4.4: “sem o estabelecimento
de  um  programa  sério  de  saneamento  básico  nas  bacias  hidrográficas  que
alimentam a BG, incluindo rede de coleta e tratamento do esgoto doméstico, de
nada adiantarão os esforços (e recursos) empregados na despoluição da baía
de  Guanabara”  (CEBG,  31/11/2015  -  Gustavo  Duque  Estrada),  incluindo  a
criação de UCs.

54 - Pensar na relevância de se estadualizar ou federalizar as unidades
de conservação municipais, com o objetivo de regularizar a fiscalização sobre
estas unidades. Muitas delas ainda não estão efetivamente implementadas, o
que flexibiliza os impactos das ameaças locais.

55  -  Solicitar  ao  INEA informações de  todos os  empreendimentos  em
processo de licenciamento e exigir o acompanhamento das condicionantes, para
impedir que sejam alteradas ou retiradas, como no caso do GNL.

56  -  Recomendar  à  prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  que  implemente
efetivamente  a  APARU  da  Serra  da  Misericórdia.  A APARU  se  localiza  no
Engenho da Rainha, é ocupada por duas mineradoras que contribuem com a
poluição do ar e dos rios, além de causar impactos nas casas dos moradores,
como  rachaduras  e  ameaça  às  estruturas.   Em  2015,  a  prefeitura  do  Rio
devolveu à Caixa Econômica os recursos recebidos para criar um parque urbano
de  proteção  integral,  abandonando  o  projeto.  Investigar  o  projeto  para
recategorizar as UCs, pois há suspeita que seja um projeto para extinção das
APARUs.   Cobrar do INEA as outorgas de água e lavras das mineradoras que
operam na Serra da Misericórdia.

57  -  Que  o  Observatório  da  Baía  de  Guanabara,  envolvendo  as
Universidades e centros de pesquisa, seja implementado de fato, como parceria
para a resolução das grandes questões ambientais da Baía;

58 - Que o Observatório seja fomentado por fundos e editais de pesquisa,
como  a  FAPERJ,  e  não  seja  necessário  criar  um  novo  fundo  de  recursos
financeiros. Utilizar o que já existe.

59  -  Que  se  desenvolva  um  programa  que  envolva  todos  os  clubes
náuticos.  Que  sejam  franqueados  os  acessos  à  comunidade  e  às  escolas
públicas.

60 - Garantir a permanência da rampa pública da Marina da Glória e criar
outras  rampas  no  entorno  da  Baía.  O  Deputado  Mohamed  propôs  um
encaminhamento para a Marina da Glória, para obtermos informações sobre a
rampa.  Sugeriu,  também  que  seja  solicitada  a  construção  de  uma  rampa
aproveitando as obras de melhorias na Região Portuária:
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encaminhar essa sugestão de vocês para que, com a revitalização
da zona portuária,  se estabeleça alguma área,  se defina alguma
área que seja adequada para a colocação das embarcações e para
que seja uma nova área de prática esportiva. Eu acho que isso, eu
imagino que isso seria bem aceito pelas autoridades, e acho que a
comissão pode cumprir  esse papel de estar ali ao lado de vocês
fazendo essa sugestão. (CEBG, 16/11/2015:16)

61 - Recomendar a construção de guarderias públicas em cada cidade no
entorno  da  Baía  -  e  expandir  para  as  cidades  litorâneas  do  Estado  -,  para
incentivar a democratização do esporte.

62 - Incentivar o turismo na Baía de Guanabara. Na 10a recomendação do
item 3.4, propomos “projetos de turismo guiados por pescadores artesanais”.

63 - A Comissão se propõe a elaborar um projeto de lei para limpeza de
rios, conforme o Programa Guardiões dos Rios, responsável pela limpeza de
rios  nas  comunidades  do  município   do  Rio  de  Janeiro.  De  acordo  como
deputado Mohamed,

É um projeto barato, que você envolve a comunidade próxima aos
rios  na limpeza direta do rio,  na limpeza do lixo flutuante que é
despejado  naqueles  rios,  e  promove  resultados  expressivos.  Se
você  pesquisar  nos  rios  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  em  que
existem guardiões dos rios, você vê que a qualidade, a limpeza se
mantém,  a  qualidade  o  problema  de  mosquito,  dos  vetores,  é
sanado  com  os  guardiões  do  rio  e  isso  pode  ser  levado  como
prioridade, capitaneado pelo governo do estado, para esses 17 rios
que deságuam na Baía de Guanabara. (CEBG, 16/11/2015:27)

É o voto.

Deputado NIVALDO MULIM

Relator da Comissão Especial da Baía da Guanabara
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1 - Sobre a Baía de Guanabara

A Baía de Guanabara é “um estuário originado pelo afogamento marinho de

uma bacia fluvial” (AMADOR, 1997, p. XXV). Os estuários são corpos d’água que

recebem água-doce de rios afluentes e, ao mesmo tempo, água salgada direto do

mar, pela influência das marés e das correntes. Por ter águas calmas e abrigadas, é

um  excelente  local  para  desova  e  alimentação  de  espécies  marinhas.  Essa

característica  física  da  baía  permite  que  haja,  naturalmente,  uma  variedade  de

organismos  e  exista  uma  cadeia  alimentar  harmônica,  que  vai  dos  animais

bentônicos  até  os  botos-cinza.  Alguns grupos humanos,  inclusive,  conviveram e

convivem  de  forma  não  predatória  com  a  baía,  como  foi  o  caso  de  diversas

sociedades  indígenas,  sambaquieiros  e  milhares  de  famílias  de  pescadores

artesanais que tiram daí sua subsistência. 

A Baía de Guanabara é alimentada por cerca de 55 rios e canais fluviais

(AMADOR, 2013, p. 254), que, juntos, compõem uma bacia hidrográfica de 4.566

km² (incluindo a própria baía) (AMADOR, 2013, p. 245). Segundo Amador (2013), a

superfície dessa bacia era coberta, antes da ocupação humana desordenada, por

florestas,  várzeas,  restingas,  manguezais,  praias,  etc.,  e,  atualmente,  essa

cobertura pode ter reduzido cerca de 60% (AMADOR, 2013, p. 245)1, dando lugar a

aterros, indústrias e urbanização, sem planejamento adequado.

Além dessa vocação natural da Baía de Guanabara, instituiu-se a partir do

século XVI outra “vocação” econômica relacionada à atividade portuária, devido às

suas águas protegidas. A partir do século XX, associou-se a essa estrutura portuária

um complexo industrial com alto potencial degradante, aproveitando-se dessa outra

“vocação” logística da baía. Do mesmo modo, os rios do Estado do Rio de Janeiro

que possuíam enorme vocação natural para a reprodução de diversas espécies e

para o abastecimento hídrico das populações humanas foram transformados em

coletores de esgoto, fazendo com que a baía, receptora final de todo esse volume

de material degradado e degradante, herdasse o mesmo destino. Esses usos da

baía – como porto, planta industrial e receptor de esgoto e efluentes – contribuem

1Foi feita uma média das perdas, em porcentagem, apresentadas na tabela 3.1, da página 245, do 
livro de Amador (2013).
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para a construção de uma prática efetiva e de um imaginário sobre esse estuário

como uma Zona de Sacrifício2.

A Bacia  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara  é  uma  área  que  abrange,

totalmente  ou em parte,  16  municípios:  Belford  Roxo,  Rio  de Janeiro,  Nilópolis,

Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim,

Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Maricá e Petrópolis.

Conforme o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía

de Guanabara (PDRH-BG), nessa área existem 39 bacias hidrográficas. Os rios

principais  de  12  dessas  bacias  deságuam  na  Baía  de  Guanabara:  Canal  do

Mangue, Canal do Cunha, Rio Irajá, Rio São João de Meriti, Rio Iguaçu, Rio Estrela,

Rio Suruí, Rio Roncador, Rio Guapi-Macacu, Rio Caceribu, Rio Guaxindiba e Rio

Imbuaçu. Na figura 1, é possível visualizar a Região Hidrográfica V (RH V)3, da Baía

de Guanabara, e os municípios que ela abrange:

2Esse termo é usado no sentido de que, para que haja desenvolvimento econômico e industrial, é 
necessário sacrificar a natureza e a sociedade. Conforme Coelho (2015), “o ‘sacrifício’ da sociedade 
para transformar a natureza, estabelecer formas de organização social e colher os benefícios do 
crescimento econômico é estruturalmente desigual e, portanto, esforços pela melhoria da qualidade 
ambiental que não considerem a redução das desigualdades sociais serão sempre reprodutores 
desta mesma desigualdade” (COELHO, 2015, p. 266).
3As Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro foram definidas pela Resolução do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ).
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Figura 1: A parte amarela corresponde à Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH V) e os
municípios.4

Essa região abrange uma população residente de 11.646.133 habitantes. Em

média, 95% dessa população é urbana, de acordo com os dados do censo de 2010,

do IBGE (ver tabela 1). A média do Índice de Desenvolvimento Humano dessa área

é  de  0,725,  considerado  alto  pelo  Programa  das  Nações  Unidas  pelo

Desenvolvimento,  da  ONU  (PNUD).  Provavelmente,  esse  resultado  se  deve  à

consideração  do  PIB  per  capta dos  municípios,  o  que,  muitas  vezes,  gera

distorções. Por exemplo, municípios como São Gonçalo, Duque de Caxias e Belford

Roxo apresentam menos de 45% dos domicílios atendidos pelo sistema de esgoto

(38,8%, 44,4% e 41%, respectivamente) (TRATA BRASIL, 2014, p. 12). Se o cálculo

do  IDH  considerasse  o  saneamento  básico,  inevitavelmente  os  valores  seriam

drasticamente  menores,  refletindo  com mais  fidelidade  a  realidade  empobrecida

destes municípios.

4<http://www.forumrio.org/wp-content/uploads/2015/01/Bacia-hidrogr%C3%A1fica-da-Ba%C3%ADa-
Reprodu%C3%A7%C3%A3o-SEA1.jpg.>
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Tabela 1: População total, população urbana (em porcentagem) e IDH dos 
municípios da Região da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara

Municípios População total % pop. urbana IDH – Municipal

Niterói 487.562 100,00% 0,837

Rio de Janeiro 6.320.446 100,00% 0,799

Nilópolis 157.425 100,00% 0,753

Petrópolis 295.917 95,00% 0,745

São Gonçalo 999.728 99,00% 0,739

Mesquita 168.376 100,00% 0,737

São João de Meriti 458.673 100,00% 0,719

Nova Iguaçu 796.257 98,00% 0,713

Duque de Caxias 855.048 99,00% 0,711

Rio Bonito 55.551 74,00% 0,710

Magé 227.322 94,00% 0,709

Cachoeira de 
Macacu 54.273 86,00% 0,700

Guapimirim 51.483 96,00% 0,698

Itaboraí 218.008 98,00% 0,693

Belford Roxo 469.332 100,00% 0,684

Tanguá 30.732 89,00% 0,654

Total/Média 11.646.133 95% 0,725
Fonte: IBGE e PNUD, 2010.5

Em  2005,  foi  instituído  o  Comitê  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de

Guanabara, pelo Decreto Estadual nº 38.260/2005. Esse comitê subdivide-se em

seis subcomitês que contemplam as 39 bacias hidrográficas da RH V -  Baía de

Guanabara,  conforme  a  figura  2.  As  bacias  hidrográficas  são  adotadas  como

“unidades  físico-territoriais  de  planejamento  e  gerenciamento  específico  e

diferenciado” (no site6). Apesar de o comitê recortar a RH - V em “macrobacias”, é

possível identificar 39 bacias menores, as quais têm sido consideradas em projetos

locais,  gerenciadas  por  ONGs  ou  outras  entidades,  a  exemplo  do Grupo  de

Articulação dos Povos da Sub-bacia do Canal do Cunha – Canal do Cunha –

Verdejar  – Serra da Misericórdia, localizada na bacia do Canal do Cunha, entre

outras.  

5<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=33&dados=1 e 
http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf>.
6<http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/nossa-missao/>.
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Desde 1990, devido ao histórico de degradação desde a colonização, a Baía

de Guanabara  é instituída,  por  lei  orgânica  municipal,  como Área de Relevante

Interesse  Ecológico  (Arie).  Em  1984,  foi  criada  a  APA Guapimirim,  a  principal

Unidade de Conservação da baía.  Em 2006,  foi  criada a  Estação Ecológica  da

Guanabara (Esec Guanabara),  considerada a porção de água mais limpa desse

estuário. Além disso, os artigos 268 e 269 da Constituição Estadual regulamentam a

Baía de Guanabara, por inteiro, como Área de Preservação Permanente e Área de

Relevante  Interesse  Ecológico  –  como  na  Lei  Orgânica  do  Rio  de  Janeiro  –,

respectivamente. A região da bacia da Baía de Guanabara também é contemplada

com  Unidades  de  Conservação  municipal,  estadual  e  federal.  Estas  unidades

justapostas  compõem  os  chamados  Mosaico  Central  Fluminense  e  Mosaico

Carioca, além de outras Unidades de Conservação destacadas desses mosaicos.7

Figura 2: Subcomitês da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Adaptado do site do Comitê de
Bacia da Baía de Guanabara.8 

Apesar de toda garantia de conservação da natureza da bacia hidrográfica da

Baía  de  Guanabara,  seja  pelo  apoio  da  legislação  na  criação  de  Unidades  de

7Consultar as unidades nos seguintes sites: unidades estaduais: 
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeCons
ervacao/index.htm&lang=PT-BR#/Prote%C3%A7%C3%A3oIntegral; unidade federal: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conservacao.html?q=&Search=>. 
8<http://cbh-bg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?
webmap=70be6a1a0d72405d94da9703a932d037>.
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Conservação na regulamentação do licenciamento de grandes projetos, seja pela

existência de entidades e coletivos que se dediquem a projetos de recuperação

ambiental  e  social  nas  diversas  localidades  dessa  região,  ou  mesmo  pelos

investimentos  bilionários  em  programas  de  despoluição,  não  existe  nenhum

mecanismo que  paralise  as  atuações  agressivas  de  empreendimentos  que

culminam na degradação e nas injustiças socioambientais. As ameaças à Baía

de Guanabara são inúmeras, cumulativas e sinérgicas, o que amplifica os efeitos

negativos sobre esse ecossistema e sua população. 

2 - Sobre as ameaças à Baía de Guanabara

2.1 - A indústria petrolífera

Um dos maiores  causadores de  impactos  na Baía  de Guanabara  e  seus

ocupantes é  a indústria  do petróleo.  Presente na bacia hidrográfica da Baía de

Guanabara  desde  a  década  de  1950,  esse  segmento  industrial  vem crescendo

proporcionalmente  ao plano econômico projetado para  o  Brasil.  Com a primeira

descoberta do pré-sal, em 2006, os planos começaram a se concretizar. Segundo

informações obtidas no site da Petrobras, de

2010 a 2014, a média anual de produção diária do pré-sal cresceu
quase 12 vezes, avançando de uma média de 42 mil barris9 por dia
em 2010 para 492 mil barris por dia em 2014.10 

A camada  do  pré-sal  pode  chegar  a  uma  área  de  mais  de  800  km2,

estendendo-se de Santa Catarina até o Ceará.11 12

A Baía de Guanabara está inserida na Bacia de Santos, uma das bacias do

litoral brasileiro onde são feitas as explorações e as produções de petróleo e gás do

9“O barril é uma unidade de medida de petróleo líquido (geralmente petróleo cru) igual a 
158,987294928 litros (se for o barril estadunidense) ou a 159,11315 litros (se for o barril imperial 
britânico)” (WIKIPEDIA, 2015). Um barril vale entre 90 e 100 dólares 
(http://www.dolarhoje.com.br/valor-do-barril-de-petroleo/).
10<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-
petroleo-e-gas/pre-sal/>. 
11<https://pt.wikipedia.org/wiki/Camada_pr%C3%A9-sal#O_pr.C3.A9-sal_brasileiro>.
12<http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRSPE49G0K520081017<.
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pré-sal (figura 3). Esse requisito é suficiente para englobar a Baía de Guanabara

como  entreposto  nos  planos  de  ampliação  da  indústria  do  petróleo.  Segundo

Faustino et al. (2013), 

Dentre os projetos  contemplados na cadeia  de petróleo e  gás,  a
maioria é realizada pela Petrobras, a saber, o Plano de Antecipação
da Produção de Gás (Plangas), a duplicação da Reduc, o Comperj e
projetos  relacionados,  como  a  ampliação  da  rede  de  dutos  e
terminais. (FAUSTINO et al., 2013, p. 33)

Isto é, pelo menos dois empreendimentos inseridos no Plangas estão na Baía

de Guanabara, que são a ampliação da Reduc e o Comperj. Este, por exemplo,

ainda  não  está  finalizado.  Segundo  informações  no  site da  Petrobras,  83%  do

“avanço físico” foi concluído13. O Ministro do Tribunal de Contas da União informou,

em reportagem, que o orçamento foi de 15 bilhões, mas até agora foram gastos

mais de 120 bilhões dos cofres públicos14. Além disso, a obra, que já teve 32 mil

trabalhadores,  hoje  tem  de  4  a  11  mil,  o  que  gerou  outra  questão  na  esfera

trabalhista: “Essa queda no número de empregos no Comperj reflete na economia

dos 15 municípios da região” (prefeito de Itaboraí, 08/2015).15

Figura 3: Pré-sal e as bacias de Santos e Campos.16

13<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/complexo-
petroquimico-do-rio-de-janeiro.htm>.
14<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-08/obras-do-comperj-devem-ser-proximo-
alvo-da-lava-jato-diz-ministro-do-tcu>.
15<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/prefeitos-cobram-da-petrobras-retorno-das-
obras-do-comperj.html>.
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O aumento da produção de petróleo e gás, no país, leva à necessidade de

ampliação de uma estrutura em rede para possibilitar essa atividade. Isso significa

mais embarcações, ampliação e construção de refinarias, terminais, malha de dutos

(oleodutos  e  gasodutos),  portos,  áreas  de  fundeio  e,  por  conseguinte,  mais

dragagens.  A Baía  de  Guanabara  é  um  local  geoestratégico  para  a  indústria

petrolífera.  O fato de ela  estar  inserida no Plangas da Petrobras e do Governo

Federal faz com que esse estuário e sua bacia de drenagem sejam vistos como o

melhor  local  para  se  estender  essa  rede  estrutural.  No  entanto,  esse  plano

negligencia o fato de que a bacia da Baía de Guanabara não é um espaço social e

ambientalmente  vazio.  Como  essa  interferência  não  leva  em  conta  diversos

aspectos  sociais  e  ambientais,  gera  uma  relação  de  causas  e  efeitos  muito

complicada de se desfazer.  Os produtos dessa relação são injustiças e conflitos

socioambientais  envolvendo  os  povos  atingidos  pela  indústria  petroquímica,  a

exclusão de áreas de pesca e os pescadores artesanais atingidos por vazamentos

de óleo, impossibilitados de continuar atuando. Além disso, o passivo ambiental é

imensurável,  com  impactos  negativos  na  qualidade  da  água  e  do  ar,  nos

manguezais e na vida marinha. A seguir, serão listadas e comentadas as principais

ameaças existentes na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara relacionadas à

indústria do petróleo.

2.1.1 - Aumento da área de exclusão

O aumento da área de exclusão foi abordado em quase todas as audiências

públicas realizadas por esta comissão. O espelho d’água e a porção terrestre da

bacia hidrográfica da Baía de Guanabara são ocupados por indústrias e atividades

que fornecem riscos à população que vive no entorno. Esses riscos são previstos na

normativa ambiental em áreas denominadas Área de Influência Direta (AID) e Área

de Influência Indireta (AII),17 Essas áreas são faixas de segurança, no entorno do

empreendimento,  indicando  que,  caso  haja  acidentes  como  incêndio,  explosão,

16<https://joaoesocorro.wordpress.com/2011/06/28/petrobras-anuncia-nova-descoberta-no-pre-sal-
da-bacia-de-campos/>.
17http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30502.html
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vazamento de gás, vazamento de óleo, entre outros, a população e o ambiente

natural que estiverem localizados ali serão afetados.

As  áreas  de  exclusão  são  basicamente  definidas  pela  presença  das

atividades  industriais,  portuárias  e  militares,  bem  como  pela  intensificação  da

poluição, pelo assoreamento e pelas dragagens. A tabela 2 apresenta os principais

usuários  do espelho d’água da Baía  de Guanabara  e  a  área da ocupação,  em

porcentagem:

Tabela 2: Usuários do espelho d’agua da Baía de Guanabara e as áreas de 
ocupação, em porcentagem 

Usuários do espelho 
d’água (376,78 km2)

Porcentagem de 
ocupação 
considerando a Área de
Influência Direta (AID)

Porcentagem de 
ocupação considerando 
a Área de Influência 
Indireta (AII)

Área sem restrição à 
pesca

25,39% 12%

Dutos e terminais da 
Petrobras 22,69% 44%

APA Guapimirim 14,54% 14,54%

Área de Segurança de 
embarcações 10,56% 10,56%

Áreas assoreadas e 
poluídas 14,24% 7%

Área de fundeio 4,90% 4,90%

Áreas da Marinha e ilhas 4,20% 4,20%

Área de Segurança dos 
aeroportos 1,66% 1,66%

Área de Segurança dos 
dutos da Cedae 0,94% 0,94%

Restrição natural 
(pedras) 0,94% 0,94%

Fonte: CHAVES (2010).

Conforme esses dados,  o usuário  que ocupa o maior  espaço no espelho

d’água da Baía  de Guanabara  é  a  indústria  do  petróleo,  por  meio  dos dutos  e

terminais existentes e em operação. Os maiores atingidos pelas áreas de exclusão

cunhadas pela ocupação da parte marítima da bacia da Baía de Guanabara são os

pescadores. O termo “área de exclusão” é também utilizado para definir as áreas,
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no interior das Unidades de Conservação, em que não se pode pescar ou, pelo

menos, a pesca é controlada. Desse modo, o Ministério do Meio Ambiente utiliza

esse termo acompanhado do vocábulo “pesca”:  Área de Exclusão de Pesca. As

Unidades de Conservação (UC) existentes no espelho d’água da baía são a APA

Guapirimim e a Esec Guanabara, nas quais a pesca é controlada pela definição dos

tipos de petrechos possíveis de serem utilizados em seu perímetro. 

Com  o  aumento  da  Área  de  Exclusão  de  Pesca  –  AID,  AII,  Áreas  de

Segurança e as áreas de controle de pesca nas UCs –, sobram apenas 12% de

espaço sem restrições para a atividade dos pescadores da Baía de Guanabara. 

2.1.2 - Risco de acidentes e vazamento

Não  somente  os  pescadores  são  vítimas  da  intensa  industrialização  da

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, incluindo o seu espelho d’água, mas

também a população que habita no entorno das indústrias. O Fórum dos Atingidos

pela Indústria do Petróleo e Petroquímica das Cercanias da Baía de Guanabara

(FAPP-BG)18 vem denunciando, desde 2012, “a situação de injustiça ambiental e de

vulnerabilidade” (FAPP-BG, 2013, p. 21) por que passa a população que vive na

região.  Entre as  questões relacionadas à habitação e ao saneamento,  estão os

riscos de acidentes causados pela atividade industrial: 

Riscos de vazamento de gases e de óleo, lançamento de efluentes
industriais nos rios e na Baía de Guanabara, contaminação de solos,
transporte de cargas perigosas, armazenamento de combustíveis e
outros derivados de petróleo, emissões gasosas e exposição a altos
níveis de poluição atmosférica,  explosões e incêndios.  (FAPP-BG,
2012, p. 21)

Uma  das  principais  instalações  industriais  da  Baía  de  Guanabara  é  a

Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras. Ela se localiza no município

de Duque de Caxias, às margens do Rio Estrela, que desemboca na baía. Além dos

riscos ainda iminentes, a Reduc foi a fonte de vários acidentes desde a década de

1970. Ao todo, foram registrados 17 acidentes envolvendo vazamentos, podendo

18“Representantes de movimentos sociais, organizações de pescadores, moradores, sindicatos de 
trabalhadores, ONGs, entidades ambientalistas, pesquisadores universitários, professores e 
estudantes do entorno da Baía de Guanabara” (FAPP-BG, 2013, p. 21). 
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evoluir para explosões. Desses, “nove aconteceram nas instalações da Petrobras”

(COELHO,  2007,  p.  99).  Desses  nove,  pelo  menos  dois  ocorreram  sob

responsabilidade  das  operações  da  Reduc.  Em  março  de  1997,  ocorreu  um

vazamento de óleo em um tubo (PE-2) da Reduc, poluindo o manguezal localizado

nas  proximidades  da  refinaria.  Em abril,  vazaram 1.500 m³  de óleo  de um dos

tanques (COELHO, 2007, p. 99). 

Somado a estes, em 18 de janeiro de 2000, ocorreu o vazamento que teve a

maior  repercussão  na  Baía  de  Guanabara.  A  mesma  tubulação  PE-2  dos

vazamentos anteriores se rompeu provocando um vazamento de 1.300 m³ de óleo.

Na ocasião do acidente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Renováveis (Ibama) era o responsável pela fiscalização e pelas sanções aos crimes

ambientais. O Ibama multou a Petrobras em cerca de 51 milhões de reais. Como a

empresa pagou no prazo, obteve um desconto de 30%. Dessa forma, a Petrobras

teve de pagar apenas o valor restante ao Ibama: 15,3 milhões de reais (GIFFONI,

2014, p. 165). 

Além dessa multa relativa às responsabilidades administrativas da empresa,

o processo penal indiciou 11 réus, incluindo a Petrobras, seu presidente, o diretor,

os superintendentes, os gerentes e o operador de dutos. Ao final do processo, todos

os executivos e a própria empresa foram excluídos dos autos ou tiveram as penas

prescritas, e apenas o operador de dutos foi responsabilizado – ele assinou uma

transação penal na qual pagou seis cestas básicas. Quanto à responsabilidade civil,

os Ministérios Públicos estadual e federal abriram inquérito. Este teve dificuldade de

tramitação pela ausência de elementos concretos para a apuração da dimensão do

dano e a sua valoração. Até os dias atuais, as responsabilidades civis da empresa

não foram apuradas e tampouco ela foi punida.

O vazamento é o tipo de acidente que, se não for interrompido a tempo, pode

evoluir para explosões e incêndios. Em 1972, um dos tanques (esferas) da Reduc,

que  armazenava  gás  de  botijão,  explodiu  provocando  “lançamentos  aéreos  de

fragmentos nas vizinhanças e a morte de dez trabalhadores” (SEVÁ, 2013, p. 100).

O registro é que, no total, 42 pessoas morreram. 

Mais  recentemente,  em  novembro  de  2014,  um  trabalhador  sofreu  um

acidente, recebendo um banho de condensado.19 Após esse fato, o Sindicato dos

19Hidrocarboneto leve que, nas condições de reservatório, encontra-se no estado gasoso, tornando-
se líquido à temperatura ambiente.
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Petroleiros (Sindipetro) fez uma denúncia de más condições de trabalho, geradas

por  falta  de  manutenção  nos  equipamentos.  Esse  acidente  ocorreu  na  mesma

unidade em que havia explodido uma válvula em julho de do mesmo ano.20

Em setembro de 2015,  pelo  mesmo motivo – falta  de manutenção –,  um

trabalhador teve a mão prensada e furada devido ao mau funcionamento de uma

caldeira. Segundo reportagem escrita pela Federação Única dos Petroleiros (FUP),

há suspeita de irregularidades e 

enquanto a gerência da Reduc continuar tratando a política de SMS
(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) com descaso e incompetência,
infelizmente  os  acidentes  na  refinaria  continuarão  acontecendo  e
colocando em risco a vida e a integridade física dos trabalhadores
próprios e contratados.21

É importante entender a preocupação do Sindipetro com os trabalhadores e

seu acesso privilegiado a informações e à situação concreta da refinaria como um

indicador dos riscos de ocorrência de acidentes que poderão afetar os rios e os

mangues, no entorno, e também os moradores que vivem na área de influência

desse polo petroquímico.  Em Duque de Caxias, onde funciona a Reduc, 76% das

indústrias instaladas pertencem ao setor químico (RAULINO, 2013, p.168). Desde a

instalação  da  refinaria,  a  região  atrai  mais  indústrias  ligadas  à  química  e  à

petroquímica,  por  sua  vez  atraindo  pessoas  envolvidas  por  possibilidades  de

emprego. Segundo Raulino (2013), esse crescimento do número de empresas e da

população  não  foi  acompanhado  com  um  planejamento  urbano  adequado,

desencadeando  uma  ocupação  loteada  e  desordenada.  Somente  no  distrito  de

Campos  Elíseos,  onde  se  localiza  a  Reduc,  a  população,  em  2001,  já  era  de

243.767 habitantes (RAULINO, 2013, p. 168).

Redução das atribuições do Ibama

Na  ocasião  do  vazamento  de  18  de  janeiro  de  2000,  o  Ibama  era  o

responsável pela fiscalização e pelas sanções aos crimes ambientais. No entanto,

conforme esclarecimento em audiência pública, organizada por esta comissão, no

20<http://www.sindipetrocaxias.org.br/index.php/sms/79-imprensa/555-mais-um-acidente-na-reduc-
tecnico-de-operacao-queimado>.
21<http://www.fup.org.br/ultimas-noticias/direitos-do-sindicatos/item/18162-inseguranca-na-reduc-
causa-mais-um-acidente-de-trabalho>.
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dia 28 de setembro de 2015, do representante do Ibama, Carlos Martins, o instituto

não atua mais no Estado do Rio de Janeiro. O licenciamento e a fiscalização são

feitos pelo Instituto  Estadual  do Ambiente (Inea).  Segundo Carlos Martins,  a Lei

Complementar nº 140 de 2011 limita a atuação do Ibama nos estados e municípios

– ele não participa,  nem de forma colaborativa.  Sobre o vazamento de 2000,  o

representante  do instituto  não acompanha a tramitação do pagamento da multa

cobrada e no quê foi  reinvestida. Das multas cobradas, ainda conforme Martins,

poucas são pagas. No caso da Petrobras, o seu “corpo jurídico” é bem estruturado,

e sempre recorre dos processos.

2.1.3 - Aumento do número de embarcações

A quantidade de navios (1) atracados, (2) trafegando, (3) fundeados e que

(4)  aguardam do lado de “fora” da Baía de Guanabara está relacionada não só à

ampliação  da  infraestrutura  portuária  na  Baía  de  Guanabara,  mas  também  à

expansão da indústria do petróleo. 

80% das embarcações estão à disposição das atividades petrolíferas

A preocupação com o aumento na quantidade de embarcações circulando e

fundeadas no espelho d’água da Baía de Guanabara foi uma constante durante os

trabalhos  da  Comissão  Especial  da  Baía  de  Guanabara.  Além  de  ter  sido

considerada na audiência sobre os impactos da indústria do petróleo, essa ameaça

apareceu  nas  audiências  sobre  (a)  vida  marinha,  (b)  portos  e  dragagens  e  (c)

conflitos com os pescadores. O aumento excessivo do número de embarcações é

um reflexo concreto e visível da saturação de ocupação do espelho d’água da Baía

de Guanabara. Entendemos que este crescimento na circulação de embarcações

agrega e acumula outras ameaças, como incremento nas áreas de fundeio, maior

carga de água de lastro sendo despejada (trazendo possíveis espécies invasoras) e

amplificação da poluição sonora, que causa impactos diretos à vida marinha, em

especial, aos botos-cinza.

Na  audiência  sobre  a  infraestrutura  portuária,  entre  os  convidados,  o  sr.

Guilherme Carvalho de Souza, diretor de Gestão Portuária da Cia. Docas; o vice-
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almirante  Lima  Filho,  diretor  de  Portos  e  Costa  da  Marinha  do  Brasil;  e  o  sr.

Alexandre Leal,  gerente de relações do Porto-Cidade,  da Cia. Docas do Rio de

Janeiro (CDRJ), compuseram a mesa de debate. O sr. Guilherme confirmou que o

aumento de embarcações dá-se, principalmente, em decorrência da exploração de

petróleo  nas  atividades  offshore.22 Das  embarcações  que  entram  na  baía,

especialmente na área do Porto do Rio de Janeiro,  80% são  supply e 20% são

mercantes,  que  fazem  o  apoio  à  indústria  do  petróleo  e  a  movimentação  de

mercadorias, respectivamente. Segundo o diretor, atualmente a operação da Cia.

Docas está com a Petrobras. Os navios  supply  aguardam na área de fundeio do

porto as requisições de serviço pela Petrobras ou por outra empresa que utilize essa

demanda.  Abordaremos  esse  assunto  mais  detidamente  no  item  2.3.1  deste

relatório.

A Petrobras elaborou, em novembro de 2015, um relatório em atendimento a

condicionantes das Licenças de Operação para a produção e o escoamento do

petróleo  nos  campos  de  Lula  e  Sapinhoá,  concedidas  pelo  Ibama.  Nesse

documento,  foram  apresentados  os  resultados  do  levantamento  sobre  (a)  a

densidade de tráfego de navegação, (b) a concentração de embarcações fundeadas

e (c) o número de atracações na área da Bacia de Santos das embarcações de

apoio à Petrobras (ver figura 3) (PETROBRAS, 2015, Anexo 5.1.1).23 Conforme o

monitoramento feito por este estudo, as áreas com maior densidade de navegação

na Bacia de Santos estão no entorno de sondas, unidades e bases de produção, e

“no  corredor  de  navegação  entre  o  Porto  do  Rio  de  Janeiro  e  o  de  Niterói”

(PETROBRAS, 2015, p. 12). 

O mapa da figura 4 mostra a densidade de navegação das embarcações. A

cor  vermelha representa a maior  concentração de navios,  entre  3.651 e 13.061

embarcações por km2, em 2014, ressaltando a área de maior adensamento, que é o

“canal  de  navegação  de  acesso aos portos  do Rio  de Janeiro  e  de  Niterói/RJ”

(PETROBRAS,  2015,  p.  17).  Essa  área,  conforme  o  relatório,  “apresentou  uma

média de 10 a 36 embarcações trafegando diariamente e esteve restrita à região da

entrada da Baía de Guanabara” (PETROBRAS, 2015, p.  17).  Foram registradas

22Atividades costeiras, ao largo da costa.
23Anexo 5.1.1 disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0BzH9dHAzOI6lUTNaOG5OSDRaRVV4c0tDcEpxUHdOTzRUX2ln/vie
w?usp=sharing>. 
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635.093 embarcações, em 2014, em uma área de 23 km2 (PETROBRAS, 2015, p.

17).

Figura 4: Classificação do mapa de densidade de navegação das embarcações de apoio e alívio da
Petrobras na Bacia de Santos para o ano de 2014. (PETROBRAS, 2015, p. 15)
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Figura 5: Classificação do mapa de densidade de navegação das embarcações de apoio e alívio da
Petrobras na Bacia de Santos para o ano de 2014. (PETROBRAS, 2015, p. 22)
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Em relação às embarcações de apoio à Petrobras fundeadas na Bacia de

Santos em 2014, os portos do Rio de Janeiro e de Niterói apresentaram “a maior

concentração  de  embarcações  fundeadas  para  o  período,  totalizando  21.541

barcos/dia, o que representa 91,38% dos dados” (PETROBRAS, 2015, p. 19). Essa

informação  aponta  a  disparidade  do  uso  das  áreas  de  fundeio  da  Baía  de

Guanabara em relação aos fundeadouros dos demais portos da Bacia de Santos,

confirmando a intensidade de ocupação e a saturação do espelho d’água da baía,

conforme representado na figura 5. 

Um terceiro levantamento apresentado no relatório foi  sobre o número de

atracações das embarcações de apoio. Conforme a tabela IV.2-3 apresentada no

estudo (figura 6), em 2014 foram realizadas 5.491 atracações de apoio à Petrobras

nos portos da Baía de Guanabara, o que representa 89,68% do total das atracações

na  Bacia  de  Santos,  indicando,  mais  uma vez,  a  grande  procura  às  atividades

portuárias da Baía de Guanabara.

Figura 6: Número de atracações de apoio nos portos da Bacia de Santos. (PETROBRAS, 2015, p. 
20)
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Os  resultados  deste  relatório  corroboram  com  a  tese  defendida  pela

Comissão  Especial  de  que  a  Baía  de  Guanabara  está  saturada  e  sacrificada.

Seguem algumas conclusões apresentadas pelo estudo da Petrobras:

- Os portos mais utilizados, significativamente, são: Rio de Janeiro, Niterói,

Angra dos Reis, São Sebastião e Itajaí.

- Os maiores incrementos nos usos das áreas de fundeio, de 2013 para 2014,

“foram verificados nas áreas de fundeio das bases do Rio de Janeiro e de

Niterói/RJ e São Sebastião/SP” (PETROBRAS, 2015, p. 37).

- Os  maiores  incrementos  nas  atracações  “foram  verificados  nas  bases

portuárias  do Rio  de Janeiro  e  de  Niterói/RJ e São Sebastião/SP”,  com

aumentos de 40,74% e 23,23%, respectivamente.

- As  maiores  densidades  de  embarcações  por  km2 foram encontradas  no

canal de acesso aos portos do Rio de Janeiro e de Niterói, “com frequência

média  de mais  de  dez  embarcações trafegando por  dia”  (PETROBRAS,

2015, p. 42).

2.1.4 - Reduc, Comperj, terminais e dutos

A localização da Baía de Guanabara é estratégica para a indústria petrolífera.

Ela  possui  águas  calmas,  que  servem  de  apoio  para  grandes  embarcações

circularem e aportarem. Não por acaso foi o local escolhido para a instalação da

Refinaria  de  Duque  de  Caxias  (Reduc)  e  a  do  Terminal  Aquaviário  da  Baía  de

Guanabara  (TABG),  que  são  interligados  (entre  eles  e  entre  outros  terminais  e

refinarias) em uma rede de dutos, terrestres e aquaviários,24 bem como estradas

que  servem  como  vias  para  caminhões-tanques  que  realizam o  transporte  dos

derivados entre as empresas e os pontos de abastecimento (postos de gasolina,

pátios de carregamento em aeroportos, etc.). 

A pressão industrial na região da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara

também  é  vista  na  porção  terrestre.  Estima-se  que  existam  cerca  de  14.000

indústrias,  porém  não  há  levantamentos  que  indiquem quantas  dessas  fábricas

agregam valores à indústria do petróleo. Não se pode negar que a presença delas

causa  uma  pressão  na  comunidade  que  vive  nas  cercanias  desses

24<http://www.petrobras.com.br/pt/>.
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empreendimentos,  estando  “exposta  a  situações  de  injustiça  socioambiental  e

vulnerabilidade” (FAPP-BG, 2013).

A ocupação da bacia pela indústria do petróleo começou com a instalação da

Refinaria de Manguinhos em 1954, da Reduc, em 1957, e da Petroflex, em 1962.

Em 1991, foi construído o duto que liga a Reduc ao terminal da Petrobras localizado

na Ilha d’Água, próxima à Ilha do Governador. O primeiro vazamento ocorrido desse

duto foi em 1997, com derramamento de cerca de 3 milhões de litros de óleo que

“vazaram numa região de mangue entre as instalações da refinaria e a orla da Baía

de Guanabara” (COELHO, 2007, p. 100).

No espelho d’água da baía, o TABG conta com quatro terminais: Ilha d’Água,

Ilha Redonda, Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito (GNL) e a Ilha Comprida.

Dutos  ligam esses terminais  entre  si  e  à  Reduc.  Novos dutos,  previstos  para  o

transporte de derivados do petróleo à Reduc e ao Comperj, estão 80% concluídos:

O sistema terá dez dutos terrestres e submarinos, totalizando 64,2
km  de  extensão:  sete  dutos  ligando  o  Complexo  ao  terminal  de
Campos Elíseos, em Duque de Caxias, e três ao terminal de Ilha
Redonda,  na  Baía  de  Guanabara.  Os  dutos  seguirão  a  faixa  do
gasoduto  Gás  Natural  Liquefeito  (GNL)  e  dos  oleodutos  do  Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) até a praia de Mauá, no município de
Magé. (PINTO, 2013, apud FAUSTINO et al., 2013, p. 43)

Um dos principais impactos causados pela presença de dutos no espelho

d’água da Baía de Guanabara – sem levar em consideração os impactos causados

na porção terrestre da bacia, a ocupação do espaço e a redução da área de pesca,

os  riscos  de  vazamento  de  óleo  e  gás,  a  poluição,  etc.  –  é  o  aumento  da

temperatura das águas e o risco de ruptura dos dutos que operam por criogenia,

que é a operação à temperatura de -162 °C. A elevação da temperatura “dos meios

aquáticos” pode causar, conforme Mariano (2001), 

[a] aumento das reações químicas e biológicas podendo acarretar a
elevação da toxidez de alguns elementos e compostos químicos; [b]
redução da quantidade de oxigênio dissolvido, com efeitos negativos
sobre a vida aquática aeróbia; [c] diminuição da viscosidade da água
podendo  ocasionar  o  afundamento  de  organismos  aquáticos.
(MARIANO, 2001, p. 114)
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Reduc: flexibilização do processo de licenciamento

Segundo Viégas et al. (2014), desde a década de 1980, a Reduc assinou

pelo  menos  seis  acordos  ambientais.  Desde  a  década  de  1960,  após  a  sua

instalação, a refinaria já passou por diversas ampliações. Como ela foi criada antes

da  constituição  da  legislação  ambiental,  é  acusada,  com  frequência,  de  não

modernizar  suas  instalações  existentes  desde  essa  época,  bem  como  de

negligenciar  a  manutenção  adequada  dos  equipamentos.  Por  isso,  os  órgãos

ambientais,  o Ministério Público e o sindicato cobram que essas medidas sejam

tomadas.

Em 1987, a Reduc, por meio da Petrobras, estabeleceu com o Governo do

Estado do Rio de Janeiro (Gerj) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com

“27 itens a serem cumpridos pela Reduc visando seu controle ambiental” (VIÉGAS

et al.,  2014, p. 163). Em 1991, foi assinado outro termo entre a Reduc e outras

empresas petroquímicas, de um lado, e BNDES e Feema, de outro. Esse termo

renovou  as  cobranças  feitas  em  1987,  além  de  outras  condicionantes,  como

“medição de hidrocarboneto e óxido de nitrogênio” (VIEGAS, 2014, p. 164).

Em 8 de agosto de 2011, houve um vazamento de óleo no Rio Iguaçu, o que

resultou na cobrança de 3 milhões e 300 mil reais de multa pela Secretaria Estadual

do Ambiente (SEA). O acidente atingiu o manguezal próximo e chegou à Baía de

Guanabara. Em outubro de 2011, foi assinado um TAC entre a Reduc, a SEA, a

Comissão  Especial  de  Controle  Ambiental  (Ceca)  e  o  Inea.  Esse  termo  tem  a

duração de cinco anos. Foi projetado o uso de 1 bilhão e 80 milhões de reais, sendo

considerado o maior TAC da história ambiental brasileira, segundo o secretário, na

época, Carlos Minc. Vale ressaltar que esse Termo de Ajustamento de Conduta foi

firmado apenas pela SEA e pela Reduc, sem a participação de outros órgãos e

entidades, inclusive o Ministério Público. O objetivo desse TAC é a diminuição da

poluição das águas e do ar. Uma das medidas a ser tomada é cobrar do Inea a

apresentação de um relatório sobre esse termo para saber se as condicionantes

estão sendo cumpridas. Caso elas não estejam sendo obedecidas, sugere-se que

se interrompam as operações  da  Reduc  até  que os  itens  sejam respeitados.  A

conclusão dessas condicionantes são requisitos principais para que o licenciamento

operacional seja renovado.
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Conforme Viegas et al. (2014),

Tal TAC integra uma das 12 iniciativas do Plano Guanabara Limpa[25],
do  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  [GERJ],  para  a
recuperação ambiental da Baía de Guanabara. O referido plano é
parte  dos  compromissos  olímpicos  assumidos  com  o  Comitê
Olímpico Internacional para realização do saneamento de 80% da
Baía de Guanabara até 2016, ano em que o Rio de Janeiro sediará
as Olimpíadas. Com vigência de 72 meses, o TAC tem como objetivo
específico  “disciplinar  as  medidas  técnicas  necessárias  ao
cumprimento  das  condicionantes  das  licenças  de  operação  FE
007284, FE 007482 e FE 007990 aptas à continuidade da operação
da Reduc”. (VIEGAS et al., 2014, p. 177)

Na  audiência  sobre  os  impactos  da  indústria  do  petróleo,26 a  socióloga

Raquel Giffoni enumerou algumas contradições detectadas após a assinatura desse

TAC:

- O termo  foi  feito  sem a  intermediação  do  Ministério  Público,  que  é  um agente

importante nesses acordos. O MP de Duque de Caxias sequer foi convidado.
- O processo que inclui os tais acordos flexibiliza o licenciamento ambiental. Todas as

medidas consideradas no termo já estão previstas na licença de operação – não

havia necessidade de “flexibilizá-los” em um termo de conduta.
- O TAC tem mais de 20 páginas, mas não existe publicidade das condicionantes.

Somente algumas páginas estão disponíveis na internet.27

- O acordo foi  feito  sem a participação pública e a dos principais  atingidos pelos

riscos oferecidos pela proximidade à Reduc.
- A forma como o termo foi feito possibilitou uma espécie de “autolicenciamento”, pois

o  documento,  ao  invés  de  fazer  exigências,  apresenta  acordos  da  licença

operacional negociados pela própria empresa, de acordo com seus interesses.
- A redução das poluições atmosférica e hídrica, previstas no TAC, não foi cumprida.

É como se esse acordo concedesse uma licença, à Reduc, para poluir até 2017,

quando vence a validade do termo.
- O TAC deveria ser um instrumento de reparo de danos, e não um “flexibilizador” de

licenciamento, como vem sendo concebido.

25<http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1043524#glimpa>.

264a audiência, em 28/09/2015.
27<http://www.youblisher.com/p/763573-TAC-REDUC-PARTE-1/ e 
http://www.youblisher.com/p/763574-TAC-REDUC-PARTE-2/>.
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Comperj: violação da legislação ambiental e de direitos humanos

Como não  conseguiram encontrar  reunidos  em um único  mapa  todos  os

empreendimentos planejados para o projeto do Comperj, as autoras Faustino et al.

(2013) os organizaram em um croqui, como mostra a figura 7.

Figura 7:  Croqui  organizado por Faustino et  al.  (2013, p.  45) com o objetivo de reunir  todos os
empreendimentos planejados para o projeto do Comperj.

Devido às expectativas de produção do pré-sal e dos projetos para viabilizá-

la,  como  o  Comperj,  a  Baía  de  Guanabara,  que  já  estava  saturada,  continua

sofrendo pressão, principalmente pela ampliação de uma estrutura já existente. Isso

significa:

- mais embarcações (navios e plataformas); 

- ampliação da Reduc e construção de novas unidades operacionais, como o

Comperj; 

-  ampliação  da  malha  de  dutos  (oleodutos  e  gasodutos,  marítimos  e

terrestres);

- ampliação das instalações portuárias (Porto do Rio) e construção de um píer
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de atracamento em São Gonçalo; 

- construção de rodovias, como o Arco Metropolitano, que liga o Comperj ao

porto de Sepetiba. Foi gasto 1,9 bilhão28 e teve-se de realizar mais de três mil

desapropriações;29

- ampliação das áreas de fundeio e, por conseguinte, mais dragagens, entre

outros.

Na mesma audiência pública, a economista Fabrina Furtado fez uma breve

apresentação do relatório no qual ela foi consultora (FAUSTINO et al., 2013). Nesse

estudo, as autoras concluíram não ser possível compreender o projeto do Comperj

de forma isolada, pois existe uma sinergia necessária para o funcionamento desse

complexo. Para a operação desse empreendimento, são necessários dutos que o

interliguem a outras  instalações da indústria  petrolífera,  por  terra  e  por  mar.  As

intervenções espaciais são monumentais, a ponto de ser solicitada permissão para

alterar fisicamente o leito do Rio Guaxindiba – rio meândrico que, apesar de sofrer

com o saneamento básico inadequado, é elemento importante para a composição

do  manguezal  protegido  pela  APA Guapimirim.  Felizmente  esse  projeto  não  foi

autorizado, ou, pelo menos, está interrompido.

Na elaboração dessa “missão”, as autoras do relatório perceberam o quanto

esse projeto impactaria a vida de pessoas que habitam as Áreas de Influência Direta

e  Indireta  desse  projeto  e  sobrevivem  dos  seus  recursos.  Entidades  como  a

Associação  Homens  e  Mulheres  do  Mar  da  Baía  de  Guanabara  (AHOMAR),  o

FAPP-BG e a ONG Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs) aproveitaram o

ensejo para fazer denúncias, afinal seus componentes são excluídos dos processos

decisórios.

Na audiência, Fabrina Furtado expôs as infrações, acompanhadas do projeto

do Comperj, como o descumprimento da legislação ambiental, os riscos e os danos

ao ecossistema e a violação dos direitos dos povos tradicionais e das comunidades.

As  evidências  reunidas  no  relatório  possibilitou  a  exposição  das  seguintes

denúncias:

- A licença prévia para a construção do Comperj foi aprovada e, apenas dois dias

depois, foi concedida a licença de instalação.

28<http://www.pac.gov.br/noticia/747b7bbd>.
29<http://oglobo.globo.com/rio/corrida-contra-tempo-para-concluir-arco-metropolitano-12246894>.
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- O  licenciamento  não  considera  o  Comperj  como  um  todo.  As  licenças  foram

concedidas por partes: duto, barragem e emissários.
- Incapacidade do Inea de lidar com licenciamentos: “A ideia do licenciamento nunca

é dizer ‘não’. É dizer ‘assim não’” (Representante do Inea, apud FAUSTINO et al.,

2013, p. 44).
- Os impactos das obras  do Comperj  levaram a outras  de remediação,  induzindo

novos licenciamentos para estas obras.
- O saber  da  população  local  é  ignorado  e  desconsiderado.  Não  existe  consulta

popular nas decisões. 

Responsabilidades pelos impactos da indústria do petróleo

Por óbvio, as empresas petrolíferas e suas subsidiárias são as responsáveis

diretas  pela  instauração  de  uma  lógica  impactante  aos  ecossistemas  e  às

comunidades. No entanto, entre as evidências apuradas, podemos considerar que

um dos principais responsáveis pelos impactos da indústria do petróleo é o próprio

poder público, que permite a fragilização de mecanismos legais de controle dessa

atividade em prol do crescimento industrial:

1. O  estado,  por  meio  do  Inea,  concedeu  a  licença  para  a  instalação  de

empreendimentos (dutos GNL, GLP, Comperj, Terminal da Ilha Comprida, etc.) sem

buscar  possibilidades  concretas  de  evitar  prejuízo  à  atividade  pesqueira  e  às

comunidades.  Os  Estudos  e  Relatórios  de  Impacto  Ambiental  (EIAs/Rimas)  e  o

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio)  já  haviam

alertado para essa questão, e isso foi desconsiderado (NEVES, 2013).

2. Ausência nos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) de cláusulas que remetam

às indenizações de pescadores e de famílias atingidas.

3. A Avaliação  Ambiental  Estratégica,  contratada  pela  Petrobras  e  realizada  pelo

Laboratório  Interdisciplinar  do  Meio  Ambiente  (LA  ROVERE  et  al.,  2009),  é

insuficiente  em termos socioambientais,  pois  incrimina a atividade da pesca (LA

ROVERE et al., 2009, p. 413-414), acusando-a de ser a causa principal de ameaça

às espécies marinhas (peixes),  bem como acusa os  pescadores de estarem na

ilegalidade, pois muitos não possuem documentos que os identifiquem como tal (LA
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ROVERE  et  al.,  2009,  p.  414).  Incrimina,  também,  o  crescimento  urbano  e  o

aumento  de  pessoas  pelo  desmatamento  de  manguezais.  Colocam  a

responsabilidade pelos impactos ambientais nas populações empobrecidas e

negligenciam os impactos da atividade industrial.

4. Os municípios  de  Magé  e  São  Gonçalo  estão  na  Área  de  Influência  Direta  do

Comperj,  e  Duque de Caxias,  na Área de Influência Indireta.  Permissividade do

poder público, na figura do Inea.

5. Fragmentação  do  processo  de  licenciamento  sem  uma  Avaliação  Ambiental

Estratégica  Integrada  do  Comperj  –  Lei  nº  3.111,  sobre  a  Avaliação  Ambiental

Estratégica: “Art. 1º - Quando houver mais de um EIA/Rima para a mesma bacia

hidrográfica, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente deverá realizar

a análise conjunta dos empreendimentos” (ALERJ, 1998).

6. “Sendo o Comperj um empreendimento de grande porte no mar territorial (BRASIL,

1993), com impactos sobre bens da União e efeitos nacionais,  a competência do

seu licenciamento deveria ter sido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na forma da Resolução do Conselho

Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e não do

órgão ambiental estadual do Rio de Janeiro” (FAUSTINO et al., 2013, p. 15).

2.1.5 - Recomendações

A partir do que foi exposto até o momento, esta comissão, com a colaboração

dos pesquisadores e dos representantes de diversas entidades, que compareceram

às audiências públicas organizadas por esta comissão, elaboramos as seguintes

recomendações:

1 - Estabelecer a moratória para o licenciamento de novos empreendimentos

até que sejam feitos uma Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e um Zoneamento

Ecológico-Econômico (ZEE) da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH V),

especialmente  do  espelho  d’água  e  de  suas  cercanias.  Entendemos  que  as
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atividades econômico-industriais,  da porção terrestre e da porção marinha dessa

região,  ultrapassaram os limites referentes à reprodução ecológica de diferentes

espécies e da manutenção de comunidades de pescadores, elevando a ocupação

de uso ao nível máximo de saturação. 

Em conformidade com a Lei Estadual nº 3.111/1998, cujo artigo 1º estabelece

que, “quando houver  mais de um EIA/Rima para a mesma bacia hidrográfica, a

Fundação  Estadual  de  Engenharia  do  Meio  Ambiente  deverá  realizar  a  análise

conjunta  dos  empreendimentos”,  esta  comissão  recomenda  ao  Inea  que  se

responsabilize pela elaboração de uma AAI. Nesse ínterim, o mesmo órgão deve

estabelecer como prática que nenhum empreendimento seja licenciado na Região

Hidrográfica da Baia de Guanabara até que a AAI seja feita.

Essa moratória é fundamental para que se avalie o conjunto dos impactos

sinérgicos dos empreendimentos já licenciados de forma fragmentada na região e

para  se  estudar  a  possibilidade  de  novos  licenciamentos,  sob  que  regras  e

perspectivas. Diante do evidente quadro de saturação socioespacial, é necessária a

paralisação imediata de licenciamentos de novas instalações no espelho d’água e

em suas cercanias.

2 - Envolver a Alerj na elaboração de uma Avaliação Ambiental Estratégica

(AAE) e uma Avaliação Ambiental Integrada (AAI) para que possamos ter noção do

nível de saturação que os diferentes usos vêm impondo à Região Hidrográfica da

Baía de Guanabara. Esse envolvimento pode contribuir com a AAI elaborada pela

Secretaria  dos  Portos,  recomendada  pelo  Ministério  Público  do  Rio  de  Janeiro

(MPRJ).

3 - Incluir uma representação da Alerj na elaboração dos trabalhos do ZEE-

RJ,  que  parece  não  estar  incluindo  o  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara.

Acreditamos  que,  se  não  houver  um  acompanhamento  na  elaboração  desse

zoneamento,  este servirá,  apenas,  para legitimar uma ocupação já  existente,  ao

invés de promover um uso do solo (e  do espelho d’água)  justo e “sustentável”.

Segue um trecho da Lei nº 5.067 de 9 de julho de 2007: “Art. 18 - A silvicultura de

eucalipto  é  recomendada  para  a  Região  Hidrográfica  do  Itabapoana  (RH-X)”

(ALERJ, 2007).
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4 - Iniciar imediatamente a elaboração de um ZEE em nível local, conforme

previsto  pelo  Decreto  Federal  nº  4.297/2002:  “IV  -  ZEE  local  nas  escalas  de

referência de 1:100.000 e maiores”. Espera-se, com esse zoneamento, estabelecer

um ordenamento dos usos do espelho d’água da Baía de Guanabara, bem como

sua bacia adjacente, a montante. Entendemos que esse zoneamento proposto nada

tem  a  ver  com  o  zoneamento  da  Lei  Estadual  nº  5.067/2007,  que  privilegia  a

atividade  da  silvicultura  no  estado.  Nesse  ordenamento  estão  previstos  o

estabelecimento das seguintes zonas:

- áreas de tombamento de patrimônio histórico (na área urbana) – Iphan,

paralisando os aterros;
- novas Unidades de Conservação visando ao reflorestamento das matas

ciliares (ICMBio) (ou ampliação das existentes);
- áreas de (re)inclusão de pesca;
- corredores ecológicos marítimos e terrestres (ICMBio);
- entre outras.

Em audiência, uma das recomendações do promotor Alexandre Maximino é

que a elaboração do zoneamento tenha um prazo rígido, e que ele seja respeitado:

“Isso  é  emergencial,  como  o  pessoal  do  Ibama  colocou;  é  uma  questão

principiológica” (CEBG, 9/10/2015, p. 62). Nossa proposta é que, enquanto não seja

realizado um ZEE nessas bases, sejam proibidos novos licenciamentos no espelho

d’água da baía e em seu entorno.

5 - Elaborar um plano de integração dos instrumentos disponíveis (AAI, AAE,

ZEE, Plano de Bacias, gerenciamento costeiro) e a aproximação dos órgãos: Inea,

Ibama,  ICMBio,  Marinha,  Capitania  dos  Portos  do  Rio  de  Janeiro  (CPRJ),

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e comitês de bacias, para a gestão

comum  e  compartilhada,  delimitando  mais  claramente  as  diferentes

responsabilidades  e  funções.  É  importante  fazer  valer  o  papel  fundamental  do

Comitê de Bacia na resolução dos conflitos de uso e na gestão e na fiscalização dos

recursos  hídricos.  O  comitê  deve  ser  a  autoridade  principal,  pois  integra  as

diferentes autoridades já constituídas e os usuários em um espaço comum.

6 -  Criar  um sistema de informações  públicas  para  o  monitoramento  dos

dados  acerca  do  fluxo  de  embarcações  na  Baía  de  Guanabara,  integrando  as

informações da Companhia Docas, da Marinha e de sistemas de monitoramento de
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embarcação por satélites. Esse sistema tem, entre outras finalidades, o objetivo de

construir uma visão integrada sobre a relação da logística do transporte marítimo

com os diferentes empreendimentos na Baía de Guanabara e fora dela, criando a

possibilidade da sistematização dos impactos sinérgicos das diferentes dimensões

dos empreendimentos. Essa reivindicação foi  apresentada pelo representante do

Ibama que fiscaliza e licencia as atividades relacionadas à exploração do pré-sal.

Para isso, precisa acompanhar o tráfego marítimo à serviço da Petrobras.

7 - Requerer ao Inea uma análise do cumprimento das cláusulas do TAC da

Reduc  ainda  em vigor  e  o  envio  de  um relatório  à  Alerj  com tal  análise  e  os

documentos comprobatórios da execução das metas previstas.

2.2 - Infraestrutura portuária e dragagens

Os impactos da ampliação das instalações portuárias e as dragagens na Baía

de Guanabara foram os temas da quarta audiência pública, ocorrida no dia 9 de

outubro de 2015. Ao todo, a previsão de gastos em obras portuárias, no Brasil, foi

de R$ 7,5 bilhões.30 No Rio de Janeiro, em 2013, os investimentos chegaram a R$ 1

bilhão na ampliação dos terminais de dois operadores portuários, a Multiterminais e

o Grupo Libra.  Os investimentos para as obras estavam a cargo da empreiteira

Andrade  Gutierrez, cujos  presidente,  Otávio  Marques  de  Azevedo,  e  diretor

executivo, Elton Negrão, foram acusados, em 2015, de fraudes nas licitações da

Petrobras.31 A intenção desses grupos é ampliar a capacidade de atendimento  a

mais  navios  e  a  embarcações  com  maiores  calados.  A  ampliação  desses

terminais inclui, também, o aumento dos pátios de estocagem para a armazenagem

de um número maior de contêineres.32

A ampliação  desses  terminais  e  braços  de  atracação  portuária  prevê  um

aumento  do fluxo  de embarcações.  Para  recebê-las,  há  a necessidade de abrir

novas vias de tráfego e ampliar a abertura das já existentes. Ademais, isso sugere

um aumento,não só da área de aportamento, mas também das áreas de fundeio e

30http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/investimentos/acessos-portuarios
31<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/08/presidente-e-diretor-da-andrade-
gutierrez-tem-liberdade-negada.html>.
32<http://oglobo.globo.com/economia/investimento-vai-fazer-do-rio-quarto-maior-porto-do-pais-
10350914>.
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manobra.  Para  isso,  serão  necessárias  realizações  de  dragagens.  O  Governo

Federal  revogou  a  Lei  nº  11.610/2007,  Programa  Nacional  de  Dragagem,

substituindo-a no Capítulo VIII  da Lei nº 12.815/2013. Este capítulo se refere às

normas que a realização de dragagens para atender às atividades portuárias deve

seguir,  porém não  se  refere,  em nenhum momento,  ao  licenciamento  sobre  as

dragagens.  As  obras  de  dragagem  devem  estar  sujeitas  à  norma  da  Conama

454/2012,  que  estabelece  as  diretrizes  e  os  procedimentos  referenciais  para  o

gerenciamento do material a ser dragado, tendo em vista que a manipulação do

material pode mobilizar uma quantidade considerável de metais pesados. O manejo

irresponsável desse material gera um impacto nas espécies marinhas, diminuindo a

disponibilidade de oxigênio no corpo d’água. Além disso, a dragagem está sujeita a

licenciamento ambiental, prevista na resolução Conama 237/1997. De acordo com

esta  norma,  a  dragagem está  inserida  entre  as  atividades  ou empreendimentos

sujeitos ao licenciamento ambiental no que diz respeito aos “serviços de utilidade”. 

Infraestrutura portuária no Brasil

Em 7 de maio de 2007, foi criada a Secretaria de Portos da Presidência da

República. Essa secretaria é responsável pela formulação e execução de políticas

relacionadas à infraestrutura e também pela administração das Companhias Docas

do Brasil, que são as autoridades portuárias que gerenciam os portos.33 Segundo o

site da Secretaria dos Portos, existem vários projetos previstos no Programa de

Aceleração  do  Crescimento  (PAC),  do  governo  brasileiro,  com  o  objetivo  de

melhorar e modernizar a infraestrutura portuária. A previsão era de investimentos a

partir  de  7,5  bilhões  de  reais.  Na  primeira  fase  do  PAC,  foram  investidos  745

milhões de reais no Programa Nacional de Dragagem e 1,14 bilhão em obras de

melhorias de infraestrutura portuária. Na segunda fase do programa,

os investimentos previstos para o período de 2011 a 2014 são de
aproximadamente  R$  160  milhões  para  o  Programa  Nacional  de
Dragagem, R$ 1,5 bilhão para a infraestrutura portuária e R$ 350
milhões em inteligência logística.34

Ainda segundo o site, em 2015 foram destinados 2,80 bilhões de reais, sendo

que 1,5 bilhão em obras de dragagens e 1,3 bilhão em obras de infraestrutura. É

33<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/investimentos/acessos-portuarios>.

34<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/investimentos/acessos-portuarios>.
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impossível  não associar  essas obras ao período de descobertas do pré-sal,  em

2006,  cuja secretaria foi  criada no ano seguinte.  Provavelmente essas obras de

ampliação das áreas de atracamento e de armazenamento, de aumento das áreas

de fundeio e, consequentemente, de dragagens estão relacionadas às expectativas

da produção e, especialmente, exportação de energia de origem fóssil vinda do pré-

sal. 

Na Baía de Guanabara

A Companhia Docas do Rio de Janeiro administra  os portos do Rio e de

Niterói. Ambos localizam-se na Baía de Guanabara, a qual é considerada importante

área estratégica para a produção de petróleo e gás no Brasil. Não só por isso, mas

também a baía está nos planos das obras do PAC que se referem à ampliação e à

modernização dos portos. Somando-se a isso, as obras de preparação do Rio de

Janeiro  como  cidade  olímpica  completam  o  nível  de  esgotamento  de

empreendimentos localizados na Baía de Guanabara. 

O  Porto  do  Rio  de  Janeiro  compreende  16  terminais  portuários,  com

economia mista. Eles terminais são de uso público, porém dez estão sob gestão

privada, e seis, sob gestão direta da Cia. Docas.35 Só o Porto do Rio conta com 19

áreas  de  fundeio,36 conforme apresentado  na  figura  8.  Essas  áreas  atendem à

região portuária e aos demais terminais privados fora do porto:

- Petrobras: Ilhas d’Água, Redonda e Comprida;
- Exxon/Solutec: Ilha do Governador;
- Shell: Ilha do Governador;
- Suzano: no espelho d’água da Baía de Guanabara;
- Refinaria de Manguinhos: Manguinhos;
- Briclog: Caju;
- Porto novo Intercam: Caju;
- Brasco;
- Mauá Jurong;
- Wellstream do Brasil.

35<http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/RioJaneiro.pdf>.
36https://www.mar.mil.br/cprj/arquiv/npcp/cap4.pdf
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Figura 8: As áreas de fundeio foram plotadas de acordo com as coordenadas informadas no capítulo
4 das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Organizado por Carla
Chaves.

Costuma-se  associar  o  acesso  à  região  portuária  por  navegação,  mas  a

malha de transporte se completa com as vias rodoviárias, ferroviárias e dutoviárias.

O Porto do Rio se estende desde a área do Cais do Caju até o Píer Mauá, conforme

figura  9.  O  Porto  de  Niterói  existe  desde  1925  e,  atualmente,  é  integrado  ao

complexo portuário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Este porto se estende

desde a enseada de São Lourenço, onde ficam as barcas, até próximo ao acesso à

Ponte Rio-Niterói (ponte Costa e Silva), conforme a figura 10.
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Figura 9: Porto do Rio.37

Figura 10: Porto de Niterói.38

37<https://www.mar.mil.br/cprj/arquiv/npcp/cap4.pdf>.
38http://limiaretransformacao.blogspot.com.br/2012/12/caminho-niemeyer-de-niteroi-uma.html
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Investimento do PAC

Segundo artigo publicado no  site da Secretaria dos Portos, em agosto de

2015,  os  investimentos  do  PAC  para  infraestrutura  portuária  e  dragagem  já

ultrapassam  os  4,2  bilhões  de  reais  desde  o  seu  lançamento.  De  todo  o

investimento  gasto  e  previsto,  220  milhões  de  reais  destinam-se  a  obras  de

dragagem para o Porto do Rio. O objetivo dessas obras, segundo o Ministério dos

Portos,  é  ampliar  a  capacidade  de  movimentação  de  cargas,  ajustando-se  ao

crescimento da economia do país. Esse aumento está relacionado ao crescimento

da movimentação portuária. Para isso, o ministro destaca a necessidade de investir

em obras de dragagem também.39

As  ações  de  investimento  para  a  elaboração  e  a  execução  de  políticas

públicas direcionadas aos “melhoramentos” da Baía de Guanabara são “bipolares”.

Por um lado, investe-se alto em programas de despoluição, como o Programa de

Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), que, segundo o jornal O Globo, foram

gastos mais de 2,76 bilhões de reais, “em valores atualizados, segundo a Secretaria

Estadual  de  Fazenda,  e  incluindo  os  R$  468,6  milhões  ainda  devidos  aos

financiadores.”40 O  dinheiro  foi  aplicado  no  saneamento  da  parte  continental  da

bacia,  mas  as  estações  de  tratamento  construídas  não  estão  funcionando

adequadamente.  Por  outro  lado,  investe-se  pesado  no  desenvolvimento  da

produção de petróleo e gás e na modernização da estrutura portuária,  que traz

consigo  uma  intensidade  de  usos  no  espelho  d’água  da  baía  que  tangencia  a

saturação. É um investimento de 800 milhões de dólares em despoluição (“jogados

pelo ralo!”) contra 220 milhões de reais em obras de dragagem. É certo que os

fundos  são  de  origens  diferentes  –  um  vem  do  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento (BID) e do  Japan Bank for Internacional Cooperation (JICA), e o

outro recebe dinheiro do governo brasileiro. Porém, é visível uma disputa de cabo

de guerra. Tendo essa visão, perde-se a esperança de que um dia veremos a baía

recuperada. Enquanto os investimentos de despoluição estiverem voltados apenas

para a limpeza dos rios, as políticas para a recuperação da Baía de Guanabara

continuarão “enxugando gelo”. 

39http://www.portosdobrasil.gov.br/home-1/noticias/investimentos-do-pac-em-portos-totalizam-r-4-2-
bilhoes; http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/08/investimentos-do-pac-em-portos-totalizam-r-4-
2-bilhoes
40<http://oglobo.globo.com/rio/um-mar-de-lixo-lama-quase-3-bilhoes-gastos-a-poluicao-persiste-
13711111>.
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Em 2009, foi realizado um seminário sobre o futuro da infraestrutura logística

no que se refere aos portos e às vias navegáveis.41 O encontro foi realizado pela

Secretaria Especial de Portos (SEP). Esse seminário se preocupou em apresentar

as obras concluídas, em andamento e as futuras. Já neste ano estavam previstas

obras de dragagem para todos os portos do Brasil. A previsão de gastos dessas

obras, inseridas no Programa Nacional de Dragagem, foi de 1 bilhão e 440 milhões

de reais. Os maiores investimentos se direcionaram para os portos de Rio Grande

(RS), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Itaguaí (RJ). A coincidência é que estes se

localizam na Bacia de Santos, onde estão voltadas as atenções para o pré-sal. Os

recursos  para  todas  as  obras,  inclusive  para  a  construção  do  Arco  Rodoviário

Metropolitano,  que  liga  Itaboraí  a  Itaguaí,  sempre  estiveram  assegurados  pelos

fundos destinados ao PAC.

2.2.1 - Aumento do fluxo de embarcações

Mais de 80 navios ficam fundeados na baía ao mesmo tempo. Porém, “fora”

dela, mais navios aguardam em áreas de fundeio próximas às praias de Niterói e do

Rio de Janeiro. Além dos navios fundeados, há as embarcações que atracam no

Porto do Rio, que pode abrigar cerca de 60 navios. Segundo reportagem do jornal O

Globo, em 2012, “em 2009, o Porto do Rio recebeu 1.568 navios. Em 2010, o

número  cresceu  para  2.374.  Em  2011,  foram  3.861  atracações,  segundo

estatísticas da Companhia Docas”.42Segundo o  site da companhia, em 2012 o

número  de  embarcações  foi  de  4.745;  em  2013,  foi  4.897  e,  em 2014,  foi  de

5.198.43, ou seja, em cinco anos o aumento de embarcações foi de cerca de 331%.

Esses números se referem, somente, às embarcações que atracaram no Cais do

Porto, sem contar os navios fundeados que atuam na indústria do petróleo.

Em 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Companhia Docas anunciaram

medidas para reduzir o número de navios fundeados “fora” da baía, abrindo novos

canais e usando um sistema de gerenciamento de tráfego marítimo. Seriam feitas

dragagens no centro e à direita da entrada, além de facilitar o acesso pelo canal da

41<http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Palestras/SeminarioPortosVias2009/Painel
%201/PalestraRuschelSEP.pdf>.
42http://oglobo.globo.com/rio/numero-de-barcos-na-baia-de-guanabara-cresce-146-em-tres-anos-
preocupa-ambientalistas-4406364
43http://www.portosrio.gov.br/downloads/files/estatistica/hist%C3%B3rico_de_embarca
%C3%A7oes_anual_2008_a_2014_-_portos_e_cdrj.pdf
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Ilha  de  Cotunduba.  Isso  significa  mais  navios  trafegando  pela  baía.  Segundo

reportagem do jornal O Globo,  

em dezembro [de 2012], a Procuradoria Geral do Município pediu à
Capitania dos Portos que encontrasse outros locais de fundeio para
os navios que esperam vaga no Porto.44

Esse assunto será tratado no item 2.3.4.

Permanência das embarcações

Uma  das  questões  levantadas  por  esta  comissão  é  relacionada  à

permanência das embarcações atracadas no porto e fundeadas: quanto tempo elas

podem ficar estacionadas na baía e se existe alguma regulamentação. A resposta

dada pelo sr. Lima Filho é de que não há necessidade de regulamentação, porque a

permanência dos navios é remunerada (figuras 11 e 12), logicamente o controle

parte, então, do próprio responsável pela embarcação, ou seja, a decisão não

é da Marinha, ou da Cia. Docas, sobre a sua permanência.

A figura 11 mostra as tarifas cobradas, pelo CDRJ, ao requisitante para uso

da  infraestrutura  portuária  na  Baía  de  Guanabara.  Em  relação  à  permanência

remunerada, em um período de dez dias, uma embarcação deve pagar uma tarifa

de R$ 1.999,95. Emum segundo período, de mais dez dias, a embarcação deve

pagar por peso (10.000 tbp – peso bruto). O valor a ser pago aumenta por período,

levando em consideração o peso bruto do navio. 

44http://oglobo.globo.com/rio/acoes-devem-reduzir-numero-de-navios-fundeados-7317806

37



Figura 11: Taxas a serem cobradas na utilização da infraestrutura portuária, na proteção e
no acesso ao porto [ano base 2008].45

Figura 12: Tabela de regras de cobranças às embarcações que atracarem no porto.46

45<http://www.antaq.gov.br/portal/tarifas/Documentacao/Pdf/TarifasPortuariasRioJaneiroNiteroi.pdf>.
46<http://www.antaq.gov.br/portal/tarifas/Documentacao/Pdf/TarifasPortuariasRioJaneiroNiteroi.pdf>.
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Concordando  com  o  vice-almirante  da  Marinha,  o  sr.  Alexandre  Leal,  da

CDRJ, afirmou, na mesma audiência, que a poluição dos navios é muito reduzida e,

conforme está no discurso de todas as entidades que se apropriam do espaço e do

ambiente da Baía de Guanabara, ratificou a ideia de que a origem da poluição não é

grande  em mar,  mas  em terra.  Desse  modo,  uma  maior  permanência  de  uma

mesma embarcação não traria problemas ambientais à baía.

O deputado estadual Flávio Serafini, presidente da comissão, questionou aos

representantes da Marinha presentes na audiência sobre o controle de fluxo das

embarcações: qual a frequência desse controle, se diário ou mensal, e a média. O

sr. Guilherme, da CPRJ, informou que, segundo o Centro de Controle de Tráfego de

Embarcações da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, são cerca de 40

embarcações diariamente, a maioria a serviço de atividades  offshore.  Entretanto,

nada  foi  mencionado  sobre  o  tempo  de  permanência  ou  mesmo  se  há  uma

fiscalização sobre o cumprimento das regras relativas à água de lastro. A figura 12

mostra as regras para atracamento. Para as embarcações que atracarem por seis

horas, será cobrada uma taxa de 650 reais. Para algumas embarcações, os valores

são reduzidos, dependendo da função e do tipo de serviço. Para outras, caso não

haja movimentação de carga ou passageiro, por tempo superior a três horas, será

cobrado o dobro do valor da tabela. Já para embarcações que ficarem até quatro

dias,  haverá  um desconto  de  20%.  Passando  disso,  tudo  leva  a  crer  que  será

cobrado o valor normal. 

Conforme as declarações dos representantes das autoridades marítimas, na

quarta audiência pública, e as tabelas das figuras 11 e 12, o que regula a entrada e

a saída das embarcações, bem como a permanência nos atracadouros e nas áreas

de fundeio, são as cobranças de taxas. O sr. Guilherme, da CPRJ, esclareceu que,

nas áreas de fundeio, o tempo de permanência das embarcações, que aguardam a

disponibilidade de um dos berços de atracamento do porto, é de 12 horas (CEBG,

9/10/2015, p. 10).

No  caso  das  embarcações  com permanência  forçada,  que  é  o  caso  das

abandonadas, o presidente da comissão, na mesma audiência pública, aproveitou a

presença das autoridades para perguntar se havia algum plano para retirá-los e de

quem era a competência. O sr. Maurício Couto informou que a Ceca e a Marinha
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estão juntos para tentar remover os cascos do Canal do São Lourenço, em Niterói.

O sr.  Anselmo, do Inea, informou que não existem competências bem definidas,

porque as embarcações abandonadas ainda têm donos e recorrem à justiça para

impedir a remoção. Uma reportagem do jornal O Globo, do dia 15/10/2015,47 revela

que existem cerca de 15 embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Há

nove meses uma dessas embarcações é habitada por um ex-morador de rua, agora

morador de barco. Muitas delas, que estão sem dono, são leiloadas pelo Inea e pela

Marinha,  ficando  a  cargo  dos  novos  donos  a  retirada  das  carcaças.  Uma  das

embarcações, chamada Angra Star, encalhada entre a Ilha do Fundão e a Ilha do

Governador, já está adernada (foto 1). Segundo a reportagem, o Inea gastou cerca

de 3 milhões de reais para retirar o óleo abandonado junto com a embarcação, pois

havia risco de vazamento. 

Foto 1: Navio Angra Star, encalhado e adernado entre as Ilhas do Fundão e do 
Governador.48

47<http://oglobo.globo.com/rio/embarcacoes-carcacas-deixadas-na-baia-chegam-150-17779680>.

48Crédito da foto: Custódio Coimbra/Ag. O Globo/VEJA. Disponível 
em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/equipe-de-resgate-define-nesta-quarta-como-retirar-oleo-de-
navio-afundado/>.
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2.2.2 - Poluição acústica

A poluição acústica da Baía de Guanabara vem do intenso tráfego de grandes

embarcações  e  do  funcionamento  dos  dutos  que  transportam gás  e  óleo.  Uma

pesquisa  de  2014  revela  que  os  índices  de  poluição  sonora  na  Baía  de

Guanabara são as piores do mundo. Isso pode afetar a sobrevivência dos botos,

que se orientam e se comunicam por  sons.  Qualquer  alteração ou aumento  de

ruídos pode levá-los à morte.  Eles são dotados de  ecolocalização,  que é uma

capacidade biológica que os botos têm de se localizar e de detectar a distância de

objetos. Essa capacidade é vital para a espécie, pois, em ambientes de visão turva,

é a melhor forma de encontrar alimento e de desviar de obstáculos – os animais não

veem a rede dos pescadores e são facilmente capturados, pois não entendem que é

uma malha vindo à direção deles.  

Foram medidos,  pela  primeira  vez,  no  litoral  brasileiro,  os  ruídos gerados

pelas  embarcações.  O  resultado  revela  que,  em  “locais  de  maior  tráfego  de

embarcações [na Baía de Guanabara], os níveis de pressão sonora chegam a 180

decibéis” (KUGLER, 2014). Os locais com maiores decibéis são as áreas de fundeio

–  com  concentração  superior  de  navios  operacionais  –  e  as  áreas  onde  se

concentram os  terminais,  entre  a  Ilha  do  Governador  e  a  Ilha  de  Paquetá.  As

medições registraram aproximadamente 108 decibéis (como se estivessem em um

show de rock pauleira). Em condições naturais, o esperado são 90 decibéis. Na

APA Guapimirim, foram registrados os menores níveis de decibéis, mais próximos

do esperado – 90 decibéis (BITTENCOURT, 2014).

Segundo Mariano (2001), uma medida atenuante para a poluição acústica

poderia ser 

tratamento acústico por meio do enclausuramento de equipamentos

ou de proteção acústica nas edificações onde estão instalados os

equipamentos ruidosos e/ou nas unidades cujas operações gerem

níveis de ruídos significativos. (MARIANO, 2001, p. 8)
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Na primeira audiência pública, sobre a vida marinha da Baía de Guanabara, o

professor Alexandre Freitas de Azevedo, do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da

Uerj (Maqua), citou um estudo que indicou que as áreas com maior “intensidade

sonora  de  ruído  subaquático”  são  as  de  fundeio  e  de  intenso  tráfego  de

embarcação:

Essas áreas que ficam próximas à Ponte Rio-Niterói, e nessa ligação
Rio  de  Janeiro-Niterói,  que  são  as  áreas  de  fundeio  e  tráfico  de
embarcação,  elas  têm  intensidades  sonoras  muito  altas,  e  essa
intensidade  sonora  afeta  diretamente  a  vida  marinha.  (CEBG,
28/8/2015, p. 9)

Na audiência sobre as injustiças socioambientais contra pescadores da Baía

de  Guanabara,  um  dos  trabalhadores  mencionou  que  o  ruído  provocado  pelos

geradores e pelas embarcações contribui para afugentar os peixes:

Você imagina geradores 24 horas nos terminais, mais atividades de
lanchas  offshore, rebocadores. Acho que a Companhia Docas está
aqui  presente.  Sem  falar  um  número  enorme,  crescente,  que
estamos monitorando, na água, de embarcações offshore que estão
usando  a  Baía  de  Guanabara  para  estacionamento.  (CEBG,
23/10/2015, p. 13)

A ameaça da poluição sonora foi entendida pela Comissão Especial da Baía

de  Guanabara  como  mais  um  efeito  cumulativo  e  sinérgico  da  saturação  de

ocupação  e  dos  usos  do  espelho  d’água  dessa  baía.  Os  componentes  dessa

comissão entendem que, além do impacto da ocupação e do despejo da água de

lastro,  a  presença  da  infraestrutura  portuária,  incrementada  com  a  atividade

petrolífera, tem contribuído com a ampliação da poluição sonora. Esse exemplo é

apenas uma parcela da degradação produzida pela hiperocupação do espaço.

Inquérito Civil contra os efeitos cumulativos e sinérgicos

Na mesma audiência sobre a vida marinha, um dos convidados, o promotor

José  Alexandre  Maximino,  do  Ministério  Público  do  Rio  de  Janeiro  (MPRJ),

comunicou-nos  a  existência  de  um  Inquérito  Civil  acerca  do  licenciamento  da

ampliação do terminal 1 de Libra Terminais Rio,49 instaurado pelo Grupo de Atuação

Especializada em Meio Ambiente (Gaema/MPRJ). Essa empresa portuária solicitou

49<http://www.grupolibra.com.br/>.
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uma licença para ampliar a sua retroárea e seu cais. Para isso, seriam necessárias

algumas obras, como aterros e dragagens, causando impactos viário e hidroviário.

O promotor nos informou que o MPRJ recomendou a realização de uma Avaliação

Ambiental Integrada (AAI), em 2012 (Gate/MPRJ,2012), pois cada nova licença de

ampliação  concedida,  não  só  à  Libra  Terminais  Rio,  mas  também  a  outras

operadoras  portuárias,  corresponde  a  novas  intervenções  impactantes,  como

aterros e dragagens. Conforme conteúdo do documento, 

só assim será possível estabelecer os limites ambientais aceitáveis,
frente  aos  impactos  cumulativos  e  sinérgicos  de  diversos
empreendimentos, a serem adotados para as áreas dragadas e para
o bota-fora. (Gate/MPRJ, 2012, p. 4) 

A AAI  foi  avaliada  pelo  Grupo  de  Apoio  Técnico  Especializado  do  MPRJ

(Gate/MPRJ) em março de 2013, que considerou as etapas previstas, por meio de

Termo de Referência do Inea, necessárias para esse tipo de estudo – diagnóstico,

prognóstico  e  medidas  mitigatórias  –,  ineficientes  (CEBG,  28/8/2015,  p.  28;

Gate/MPRJ, 2013): 

Pelo exposto, considera-se que o estudo até então apresentado não
foi  suficiente  para  atender  ao  disposto  Termo  de  Referência
apresentado pelo Inea, ou seja, promover a plena caracterização da
área, os possíveis impactos e prever os mecanismos de mitigação.
(...) sugere-se a correção dos estudos. (Gate/MPRJ, 2013, p. 18-
19)

No caso específico do processo de licenciamento para as obras relativas à

ampliação das instalações da Libra Terminal  S.A.,  passou-se a ser considerado,

também, o impacto hidroviário sobre os botos-cinza. O principal impacto, que é uma

das ameaças à sobrevivência da espécie, é a poluição acústica, que tem origem nas

atividades contínuas das embarcações que atracam nos braços dos terminais do

porto.  Outros  impactos  se  acumulam  a  partir  da  ampliação  das  instalações

portuárias,  como  o  aumento  das  áreas  de  fundeio,  o  aumento  das  obras  de

dragagem  e,  com  eles,  o  aumento  do  número  de  embarcações  trafegando  e

estacionadas não somente nos braços de atracamento, mas também nas áreas de

fundeio.  Alguns efeitos dessas interferências são, por sua vez, o aumento da

poluição acústica e a ameaça aos botos-cinza. 
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Com o intuito de mitigar os efeitos da poluição acústica sobre os botos, o

MPRJ  reuniu-se  com  o  Inea  recomendando  que  fosse  averbado,  entre  as

condicionantes do licenciamento, o monitoramento (a) dos botos-cinza e, também,

(b)  dos  “níveis  de  intensidade  sonora  subaquática”  (ANEXO 5.1.2,  p.  4).  Outra

recomendação  foi  feita  para  que  se  ampliassem  essas  condicionantes  aos

licenciamentos de outras empresas. Assim, em 20 de julho de 2015, foram incluídas

nos  processos  de  licenciamento  da  Libra  Terminal  S.A (E-07/200561/2000),  da

Petrobras  (E-07/504178/2012)  e  da  Transpetro  (E-07/201341/2008)  as  seguintes

condicionantes  relacionadas  à  poluição  sonora  e  ao  impacto  causado  sobre  a

população de botos-cinza (ANEXO 5.1.2, p. 4):

À Libra Terminais Rio:

- Monitorar os níveis de intensidade sonora subaquática na área do terminal e na

área do canal de navegação.
- Avaliar os possíveis impactos do trânsito de embarcações e ruídos subaquáticos

sobre a população de botos na Baía de Guanabara. 
- Apresentar  ao  Inea,  semestralmente,  os  resultados  do  monitoramento  de

intensidade sobre os possíveis impactos sobre a população de botos na Baía de

Guanabara.

À Petrobras:

- Interromper as atividades que produzem sinais sonoros de alta intensidade quando

existirem botos em um raio de 500 metros (zona de exclusão) do empreendimento.
- Inspecionar  a  zona de exclusão 30 minutos antes do início  das atividades para

garantir que estas não sejam executadas com botos próximos à fonte sonora.
- Realizar um aumento gradual da energia do bate-estaca (ou qualquer atividade que

gere ruído subaquático de alta intensidade), uma vez que dá chance aos animais de

se  deslocarem  para  zonas  afastadas  da  fonte  antes  desta  alcançar  a  máxima

energia.
- Determinar  as  intensidades  e  o  decaimento  dos  ruídos  sonoros  subaquáticos

produzidos pelo empreendimento.
- Realizar  o  monitoramento  acústico  passivo  com  a  instalação  de  gravadores

acústicos  subaquáticos  para  a  determinação  de  presença  de  boto-cinza  e  de

atividades  de  pesca  em  áreas  adjacentes  ao  empreendimento  e  na  APA  de

Guapimirim, 24 horas por dia.
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À Transpetro:

- Acompanhar os níveis de intensidade sonora emitidos pelo GNL.

O  documento  de  averbação  dá  um  prazo  de  48  horas  para  que  as

condicionantes  sejam  incluídas  nas  respectivas  licenças  desde  a  data  da

publicação, 20/7/2015. No entanto, os documentos disponíveis no site do Inea não

estão com as atualizações solicitadas – ou as mudanças não foram feitas, ou o

site do Inea ainda não está atualizado.

No  Inquérito  Civil  MA  5519  MPRJ  nº  2010.00984523,  foi  emitida  pelo

promotor do Gaema uma Promoção Ministerial, em 11 de fevereiro de 2016, que

menciona uma “hora técnica” na qual SEA/Inea, Maqua-Uerj e Gaema trataram dos

seguintes pontos, que, em muito, podem ajudar no solucionamento da mortandade

de botos-cinza na Baía de Guanabara. São eles:

1. Produção de mapas com áreas de exclusão/restrição para instalação de novos

empreendimentos com vistas à conservação do boto na Baía de Guanabara,

na Baía de Sepetiba e na de Ilha Grande – Ação Maqua.

2. Recomendação de condicionantes que possam ser adotadas pelos analistas

do  Inea  no  processo  de  licenciamento  –  Ação  Maqua,  Dilam/Inea,  vice-

presidente Seam/Inea.

2.1.  Licenciamento  dos portos  do Rio  e  de Itaguaí  –  possibilidade do

licenciamento  dos  fundeios  no  escopo  dos  processos  de

licenciamento ambiental dos portos.

3. Criação de Unidade de Conservação Marinha na Baía de Guanabara

com  vistas  à  proteção  de  habitat e  área  de  circulação  –  Ação

Maqua, Inea, SEA, Ibama e ICMBio.

3.1.  Criação  de  área  de  exclusão  por  instrumento  infralegal  –

possibilidade  de,  por  instrumento  mais  célere,  instituir,  mesmo

provisoriamente, área e corredor de exclusão para a espécie, vide

área  de  exclusão  instituída  para  petróleo  e  gás  nas  áreas  de

conservação das tartarugas.
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4. Controle pós-licença dos empreendimentos instalados na Baía de

Guanabara  e  licenciados  pelo  Inea.  Ação  Dilam/Inea  e  vice-

presidente Cogefis/Inea.

4.1.  Organização  de  listagem  dos  empreendimentos  licenciados  e

respectivos  prazos  de  validade  das  licenças  –  possibilidade  de

incluir  condicionantes,  assim  como  adequar  ao  projeto  Fecam

aprovado.

Além do monitoramento e do controle exigidos às empresas, foi aprovado e

deliberado  pelo  Fundo  Estadual  de  Conservação  Ambiental  e  Desenvolvimento

Urbano  (Fecam)  um  recurso  para  um  projeto  de  curto,  médio  e  longo  prazos

abrangendo a costa do Estado do Rio de Janeiro, desde Saquarema até Parati.

(CEBG,  28/8/2015,  p.  30).  O  objetivo  é  “monitorar  o  retrato  de  uma  situação

degradante”, no qual Baía de Guanabara é apenas um reflexo de um impacto maior

(CEBG, 28/8/2015, p. 30). O executor desse projeto será o Laboratório Maqua-Uerj,

com um orçamento de 9.383.400,00 reais.50

2.2.3 - Aumento do despejo da água de lastro

Os efeitos negativos causados pelo aumento do número de embarcações,

principalmente no impacto aos botos-cinza e às demais espécies, não se limitam à

poluição acústica. Cerca de mais de 800 mil m³ de água de lastro são despejados

na Baía de Guanabara por ano (CASTRO, 2008). Esse registro é de 2008 e não

contempla todas as embarcações. Se contemplasse, considerando o aumento de

331% nos atracamentos, esse volume seria muito maior. A água de lastro traz

espécies exóticas (fauna e flora) dos locais de origem para a Baía de Guanabara.

Espécies  exóticas  são  organismos  que  afetam  o  ambiente  marinho  causando

alterações importantes na cadeia alimentar dos biomas. A preocupação é tão grande

que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem um projeto para prevenção e controle

das espécies exóticas marinhas no Brasil51 52,  e  a Marinha do Brasil,  junto com

50Processo E-07/001/331/15 – Programa de Conservação dos Botos-cinza do Litoral do ERJ: 
Proteção, Ed. Ambiental e Avaliação dos Riscos. Entidade UERJ. Consultar em: 
http://www.fecam.rj.gov.br/sfon_consulta_deliberacao.php.
51<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agua-de-lastro/programa>.
52Para saber mais: <http://www.antaq.gov.br/portal/MeioAmbiente_AguaDeLastro.asp>.
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outras  entidades,  incluindo  a  Cia.  Docas,  adota  as  diretrizes  definidas  pela

Resolução A.868(20)-IMO (International Maritime Organization)53. 

 A ausência de predadores contribui para o sucesso do estabelecimento da

espécie  exótica  no  ecossistema.  O  problema  é  que  algumas  espécies  causam

perturbações  no  funcionamento  das  comunidades,  competindo  por  alimentos  e

comportando-se, inclusive, como um novo predador a ser forçadamente inserido na

cadeia alimentar. Países como a Nova Zelândia têm uma rigorosíssima legislação

de controle de espécies exóticas, obrigando inclusive a raspagem dos cascos das

embarcações que adentram as águas nacionais.

Águas de lastro e as espécies exóticas

As  espécies  exóticas  da  Baía  de  Guanabara  são  introduzidas  neste

ecossistema pela água de lastro das embarcações. A água de lastro é usada para

equilibrar os navios. Estes utilizam a água marinha do local de origem contendo

espécies desses lugares. Quando essas embarcações chegam ao local de destino,

deslastram (descarregam essa água) contendo todos os organismos presentes que

sobrevivem durante o trajeto. 

Uma pesquisa de 2008 investigou 673 atracações no Porto do Rio de Janeiro,

e esse total declarou no questionário aplicado um volume de  4.699.328,09 m3 de

água de lastro.  Desses eventos (atracações),  104 navios declararam o deslastro

(871.129,02 m3) no Porto do Rio. Essa mesma pesquisa investigou a origem desses

navios. O resultado revelou “que os portos que mais contribuíram com o deslastro

localizam-se no nordeste do país” (CASTRO, 2008, p. 74): Madre de Deus, Aracaju

e  Fortaleza,  nos  quais  se  localizam  terminais  da  Petrobras,  gerenciados  pela

Transpetro. Segundo a autora, 

os locais  que mais  contribuíram para o deslastro estão ligados à
movimentação  de  petróleo  e  derivados,  e  o  fazem  por  meio  da
navegação de cabotagem, principalmente. (CASTRO, 2008, p. 104)

Se o volume de água de lastro já é grande com todas as permissões atuais

de entrada, fundeamento (áreas de fundeio) e atracamento no Porto do Rio, um

aumento significativo na quantidade de embarcações no espelho d’água da Baía de

53<http://www.mma.gov.br/estruturas/lastro/_arquivos/a86820pt.pdf>.
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Guanabara, sem dúvida, irá contribuir para o incremento de mais espécies exóticas,

além das impurezas das águas do local de origem.

Deficiência de controle ambiental e vistoria nas embarcações

Segundo  o  vice-almirante  Lima  Filho,  na  quarta  audiência  pública  desta

comissão, todos os navios supply, de apoio marítimo, estão em conformidade com a

legislação internacional. Em relação à água de lastro, apesar de o representante da

Marinha afirmar que não existem problemas e que os navios são todos vistoriados,

o estudo de Castro (2008) apresenta evidências empíricas que comprovam que o

despejo desse material nas águas da Baía de Guanabara supera o limite desejado e

é  causador  de  alterações  ambientais  (CASTRO,  2008).  Em  audiência  pública,

então, o vice-almirante Lima Filho afirmou:

Então,  constantemente  a  Marinha  do  Brasil,  autoridade  marítima
brasileira, por intermédio de suas capitanias dos portos, delegacias e
agências,  realiza  inspeções  nesses  navios.  Verificamos  se  o
gerenciamento de água de lastro está em consonância,  de forma
que  se  evite  qualquer  tipo  de  poluição.  Esses  navios  são
constantemente inspecionados, e podemos assegurar que o índice
de  ocorrência  de  poluição  por  parte  desses  navios  não  é
considerável na Baía de Guanabara. Podemos verificar que é muito
rara  a  oportunidade  de  ter  navios  fundeados  que  sejam
responsáveis por poluição. (CEBG, 9/10/2015)

O  gerente  de  Relação  Porto-Cidade  da  CDRJ,  Alexandre  Leal,  um  dos

convidados  da  audiência  sobre  infraestrutura  portuária  e  dragagens,  apesar  de

todas  as  evidências,  declara  que  a  questão  da  água  de  lastro  na  Baía  de

Guanabara não é um fator preocupante, pois os navios aportados estão somente à

espera de solicitação de serviço, inclusive os navios fundeados próximos às Ilhas

Cagarras, reduzindo a importância dos efeitos causados por essas embarcações.

Do  mesmo modo,  o  representante  do  Inea,  Anselmo Frederico,  especialista  em

qualidade dos corpos hídricos, concorda que não deve haver despejo de água de

lastro  na  Baía  de Guanabara.  Apesar  dos esforços em garantir  a  existência  de

controle para que não haja o despejo da água de lastro, impregnada de espécies

exóticas  e  substâncias  nocivas  ao  ambiente,  não  encontramos  em  nossas
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pesquisas  dados e  informações sobre  o  monitoramento do  despejo  desse

material.54

De um lado, os órgãos competentes garantem que não pode e não ocorre

despejo  de  água  de  lastro  ou  de  água  de  lavagem  do  navio,  por  outro  lado

pescadores  denunciam  as  ocorrências.  Na  mesma  audiência  pública,  o

representante  da  Confederação  Nacional  das  Federações  de  Associações  de

Pescadores Artesanais e Aquicultores (Confapesca) e vice-presidente da Federação

das Associações de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro (Fapesca),

André  Luiz  Espírito  Santo,  relatou  a  ocorrência  de  despejo  de  material  das

embarcações:

Está gravado, o senhor acabou de dizer: “Ah, o cara lava a draga?
Eu  não  sabia.”  É  crime,  senhor!  Lavar  qualquer  coisa  dentro  da
Guanabara é crime. Água de balneabilidade, água de lastro de navio,
o  senhor  vai  ver.  Pô,  tem  um  barco  chinês  que  comeu  até  os
cachorros  dali  da  Conceição,  sumiu.  O  barco  parou,  jogou  óleo,
jogou bosta, jogou tudo, o chinês lavava, fazia, pintava e bordava. É
uma vergonha!  A gente  liga  pro Ibama,  liga  pra  todo  lugar,  não
adiante,  entendeu? Então,  acho que audiência pública é pra isso,
entendeu? É pra que nós tenhamos resposta, pra que a sociedade
tenha resposta. (CEBG, 9/10/2015, p. 40)

Nessa mesma audiência,  Alexandre Leal  se contradisse:  “Dependendo do

tipo de embarcação, o comandante que dissesse que não despeja água de lastro

estaria mentindo” (CEBG, 9/10/2015, p. 51) e continuou: “A questão é que despejar

água de lastro não vai contra nenhum tipo de normativa, a questão é a necessidade

do gerenciamento de água de lastro” (CEBG, 9/10/2015). Apesar da existência da

Lei  nº 9.966/2000, da aparente preocupação de se seguir  normas internacionais

como MEPC 50(31), BWM/CONF/36, cujo texto foi aprovado no Brasil pelo Decreto

nº 148/2010, e de normas nacionais como a NORMAM-2055, o debate sobre a água

54A Nova Zelândia, por exemplo, tem um rígido controle de entrada de espécies exóticas no país, 
que podem converter-se em pragas, causando impactos na saúde, na produção agrícola e, 
principalmente, nas espécies nativas de seu ecossistema. A fiscalização é tão regular, que turistas 
são revistados nos sapatos, nas mochilas e nas roupas, para que não haja nem um grão de areia de 
outros locais. Visitantes náuticos e velejadores são aconselhados a limpar o casco da embarcação, 
retirando, inclusive, o limo que se produz com o tempo 
(http://www.expedicaooriente.com.br/blog/vlog-preparativos-para-a-nova-zelandia/). O Departamento 
de Conservação da Nova Zelândia tem uma página em seu site com orientações aos visitantes, por 
meio de embarcações, pequenas ou grandes, e, também, aos que vão por transporte aéreo 
(http://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/freshwater-pests/).
55NORMAM são as Normas da Autoridade Marítima, direcionadas pela Diretoria de Portos e Costas 
da Marinha do Brasil (DPC-MB).
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de lastro, nessa audiência pública, refletiu a insensibilidade das autoridades sobre a

questão. Não há ausência de norma, como exprimiu o representante da Cia. Docas,

e como concordou o capitão de fragata Paulo Mattos, representante da Diretoria de

Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DNH): 

O problema realmente não é a proibição, e, sim, o gerenciamento da
água de lastro. Mas é muito complicado fazer essa inspeção. Não é
simples.  A  quantidade  de  navios  que  entram  aqui  na  Baía  de
Guanabara, a gente já quantificou em 35 a 40 navios por dia, e a
Marinha não tem meios para ir  atrás de cada um dos navios que
entram e efetivamente fazer inspeção. Então, a gente tentou otimizar
essa inspeção, fazendo inspeções navais, vistorias. Diuturnamente
as lanchas da Capitania dos Portos estão aí no canal de navegação,
estão verificando os navios que estão entrando e saindo para poder
verificar isso.  (CEBG, 9/10/2015, p. 55-56)

Um dos argumentos para justificar a ausência de proibição ao despejo de

água de lastro é que o Decreto nº  148/2010 ainda não teria entrado em vigor. No

entanto, conforme a mesma norma, ele passou a valer na data de sua publicação,

12/3/2010. Umas das regras para se fazerem o controle e o gerenciamento da água

de lastro de navios são: (a) cada parte (os locais de origem e destino dos navios, e

vice-versa) deverá desenvolver políticas nacionais para o controle da água de lastro;

(b) cada parte deverá ter instalação adequada para a recepção dos sedimentos da

água de lastro; (c) cada parte deverá “envidar esforços” para promover e facilitar

pesquisas científicas. A pesquisa deverá incluir 

observação, medição, amostragem, avaliação e análise da eficácia e
dos  impactos  negativos  de  qualquer  tecnologia  ou  metodologia,
assim como qualquer impacto negativo causado por tais organismos
e  agentes  patogênicos  que  forem  identificados  como  tendo  sido
transferidos pela água de lastro dos navios. (Decreto nº 148/2010)

Além disso, cada embarcação deverá conter um Livro de Registros da Água

de Lastro e formulários para preencher  com informações referentes à qualidade

dessas águas. Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por

meio da Resolução RDC 217, de 21 de novembro de 2001, passou a requerer que

embarcações preenchessem formulários com informações do navio, inclusive sobre

quantidade e qualidade da água de lastro. A partir de 2005, com a NORMAM-20,

esses  formulários  passaram a  ser  uma obrigação,  mesmo antes  do  decreto  de
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2010. Apesar disso, conforme estudo de Castro (2008), mesmo assim, nem todos os

campos sobre lastro eram preenchidos, significando a infidelidade das informações: 

Nas  demais  282  ocasiões,  não  houve  declaração  do  lastro  por
tanques. Tal fato significa que, independentemente de declarar lastro
no campo 2  do  formulário,  o  navio  não relacionou o  volume dos
tanques,  nem  deu  qualquer  informação  sobre  a  origem  da  água
carregada  como lastro.  (...)  A partir  desses  resultados  é  possível
inferir que, provavelmente, nessas ocasiões os navios chegaram ao
porto carregados e lastraram no Porto do Rio. (CASTRO, 2008, p.
72)

2.2.4 - Aumento das áreas de fundeio 

Atualmente,  o  Porto  do  Rio  conta  com  19  áreas  de  fundeio,56 conforme

mostrado na figura 8.  Em 2013,  a  Prefeitura do Rio de Janeiro e a Companhia

Docas anunciaram medidas para reduzir  o número de navios fundeados fora da

Baía, abrindo canais e instalando novas áreas de fundeio. A Procuradoria Geral do

Município (PGM) enviou ofício à CPRJ solicitando que fossem encontrados outros

locais de fundeio para os navios que esperam vaga no Porto.57 A figura 13 apresenta

a localização das atuais áreas de fundeio (conforme já visto na figura 8), e a figura

14 apresenta a proposta de localização das novas áreas. Para isso, deverão ser

feitas dragagens.

Em audiência pública sobre as injustiças socioambientais contra pescadores

artesanais, um dos pescadores informou que existe uma proposta para fazer novo

fundeadouro entre a Ilha do Boqueirão e a Praia de Mauá, em Magé, conforme

apresentado na figura 14:

Existe uma nova proposta de fazer novo fundeadouro de navio, em
toda essa parte, entre a Ilha do Boqueirão e Mauá, onde se sabe
que também é uma área boa de criação de camarão, que traz, na
verdade, todas as espécies que vêm desovar na Baía de Guanabara,
por  uma  série  de  situações,  mas  uma  delas  é  que  é  uma  área
estuarina  onde  existe  a  reprodução  de  bastante  camarão,  tanto
naquela parte, quanto onde se fez o novo cais da Petrobras, na Praia
da  Brisa,  que  também  é  um  criadouro  de  camarão.  (CEBG,
23/10/2015, p. 24)

A  instalação  de  novas  áreas  de  fundeio  é  isenta  de  EIA/Rima  e  de

licenciamento ambiental. Essas áreas são permissões concedidas pela Marinha de

56<https://www.mar.mil.br/cprj/arquiv/npcp/cap4.pdf>.

57<http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4140572>.
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forma discricionária – um representante afirmou em audiência pública que não são

levados em conta critérios ambientais nessas decisões, focando mais nos aspecto

de navegabilidade. Acreditamos que o estabelecimento de mais áreas de fundeio

também causa efeitos negativos na Baía de Guanabara. Isso amplifica a sinergia

negativa  das  atividades  já  existentes  na  Baía,  pois  sugere  a  entrada  de  mais

embarcações, sendo conivente com esse impacto, que traz, em seu pacote, novas

dragagens.

Figura 13: Atuais áreas de fundeio no espelho d’água da Baía de Guanabara.

Figura 14: Novas áreas de fundeio propostas, em vermelho.
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As dragagens estão sujeitas a licenciamento ambiental, prevista na resolução

Conama 237/1997. De acordo com essa norma, a dragagem está inserida dentre as

atividades  ou  empreendimentos  sujeitos  ao  licenciamento  ambiental  no  que  diz

respeito aos “serviços de utilidade”. Nessa lista de atividades ou empreendimentos,

não  existe  referência  às  áreas  de  fundeamento.  Isso  significa  que  não  existe

legislação federal  referente ao estabelecimento de novas áreas de fundeio .

Também não é obrigatório um relatório de estudos de impacto ambiental sobre a

instalação dessas áreas, e a legislação também não obriga que essa atividade se

insira em um processo de licenciamento. 

Uma das áreas previstas para se instalar uma nova zona de fundeio está na

parte  nordeste  da  Ilha  do  Governador  (figura  13).  Uma área  com profundidade

baixa, que, provavelmente, necessitará de dragagem para permitir  o acesso das

embarcações. É um local próximo a currais de pesca instalados no fundo da baía

e, também, potencial para o estabelecimento de “áreas permanentes de pesca” e

“corredores ecológicos marinhos”. A criação de uma área de fundeio nesse trecho

significa, entre outras coisas, mais uma área de exclusão de pesca.

As figuras 13 e 14 foram anexadas ao Inquérito Civil  MA 5519, instaurado

pelo MPRJ, pelo promotor José Alexandre Maximino, e também foram utilizadas

para a elaboração de uma representação para a Promotoria de Justiça de Tutela

Coletiva de Meio Ambiente da Capital (PJTC-MA) intitulado “Aumento das áreas de

fundeio  –  ameaça  aos  botos  da  Baía  de  Guanabara”.  Nessa  representação,  o

promotor José Alexandre alerta 

Que, se Docas e a Secretaria de Portos não mudarem de postura
(v.g. em  relação  ao  controle  de  fundeio  das  embarcações),  o
programa  de  monitoramento  (além  da  própria  sobrevivência  dos
botos)  [ver  item  2.3.2]  na  Baía  de  Guanabara  estará  fortemente
comprometido, prejudicado. (ANEXO 5.1.3, p. 2)

Segundo  o  próprio  promotor,  essa  representação  foi  remetida  para  o

Ministério Público Federal (MPF), pois o outro promotor da PJTC-MA entendeu que

essa atribuição é do MPF, por se tratar de responsabilidades territoriais além da

Baía de Guanabara. 
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Uma das questões que colocamos neste debate é: quais são as avaliações

dos impactos ambientais dos empreendimentos autorizados pela marinha, como a

instalação de áreas de fundeio? 

A CDRJ administra 15 áreas de fundeio nos limites do espelho d’água da

Baía de Guanabara (CEBG, 9/10/2015,  p.  6).  Algumas embarcações demandam

que essas áreas tenham de 13 a 14 m de profundidade (CEBG, 9/10/2015, p. 6).

Apenas 12% do espelho d’água da Baía de Guanabara possui de 10 a 20 metros de

profundidade, conforme a batimetria apresentada na Carta Náutica, e 57% têm de 5

a  10  m  de  profundidade  (CHAVES,  2011,  p.  130).  Isso  significa  que,

invariavelmente, a criação de novas áreas de fundeio suscitam novas dragagens e

novos locais de bota-fora do material dragado. Apesar de os valores batimétricos

confirmarem a predominância da baixa profundidade, o diretor de Gestão Portuária

da CPRJ, Guilherme Carvalho de Souza, afirmou, em audiência pública, não haver

necessidade de realizar estudos de impacto, muito menos dragagens, para novas

áreas de fundeio:

Normalmente, para definição de uma área de fundeio a gente não
realiza nenhum tipo de serviço de dragagem, elas já são definidas
tomando  como  base  as  profundidades  naturais.  Então,  a  gente
procura  dentro  da  Baía  de  Guanabara  identificar  pares  com
profundidade compatível  aos navios que iriam demandar,  para de
forma, inclusive, a evitar a dragagem nas áreas de fundeio. (CEBG,
9/10/2015, p. 7)

Já  o  vice-almirante  Lima  Filho,  na  mesma  audiência,  informou  que  a

Capitania  dos  Portos  do  Rio  de  Janeiro  (CPRJ)  possui  13  áreas  de  fundeio.

Somando essas áreas com as da CDRJ, são 28 áreas de fundeio, e esse valor não

corresponde  ao  informado no  capítulo  4  das  Normas  e  Procedimentos  da

Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (NPCP-RJ)58 (figura 8), cujas coordenadas

tabeladas correspondem a 19 áreas: 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

14A,  14B,  14C  e  15  (CPRJ,  2012,  p.  4-17).  A área  de  fundeio  10  foi  criada

preferencialmente para atender ao Terminal Flexível de GNL, demostrando, aí,

a estreita relação entre a infraestrutura portuária e a indústria do petróleo.

Os  representantes  do  Inea  presentes  afirmaram  que,  pelo  impacto  em

potencial que poderá causar, a criação de áreas de fundeio, por si só, já seria objeto

de licenciamento, embora, legalmente, não seja. Mencionando as discussões que

58https://www.mar.mil.br/cprj/arquiv/npcp/cap4.pdf
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estão sendo feitas sobre o ZEE-RJ59, Maurício Couto, presidente da Ceca, sugeriu

que essas áreas fossem contempladas no zoneamento, substituindo, inclusive, o

enfrentamento de um possível  processo de licenciamento. Essa sugestão, a

nosso ver, não é satisfatória, pois redime de qualquer responsabilidade o autor da

instalação das áreas de fundeio. Acreditamos na inclusão das áreas de fundeio nas

normas legais de licenciamento e, nesta comissão, defendemos essa ideia.

O presidente da Ceca informou, também, que está em tramitação em Brasília

uma solicitação para a criação de mais áreas de fundeio. Refletindo algum ruído na

comunicação  entre  as  entidades,  o  diretor  de  Gestão  Portuária  da  CDRJ

demonstrou desconhecer a informação: 

Estou surpreso com essa notícia, porque ontem vindo aqui vou tentar
buscar  isso,  eu  desconhecia;  tanto  o  capitão  dos  portos  como o
diretor  de  portos  e  costas  não  sabia.  Eu  vou  buscar  lá  desse
aumento e obviamente vamos verificar e como sempre estaremos
prontos para o diálogo, e contaremos com a importante assessoria
do Inea para que seja feito o melhor para o desenvolvimento e sem
impactar o meio ambiente. (CEBG: 9/10/2015, p. 19)

Os representantes  das entidades marítimas e  ambientais  concordam que,

para instalar zonas de fundeio, não há necessidade de dragar tais áreas, pois os

calados dos navios não são tão profundos. No entanto, o acesso a essas novas

áreas deverá ser cunhado no assoalho marítimo da baía, caso sejam necessários

novos canais. Como afirmou o sr. Anselmo Frederico, do Inea:

Não conheço nenhuma área de fundeio  que tenha sido dragada.
Não há dragagens em áreas de fundeio. O procedimento são águas
naturais, são profundidades naturais, não existe dragagem. (CEBG,
9/10/2015, p. 22)

Na audiência, questionamos se existem estudos ambientais que contemplem

as áreas de fundeio, afinal já é sabido que o impacto do fluxo das embarcações não

é considerado nos relatórios ambientais. O próprio Ibama, em audiência sobre os

impactos da indústria do petróleo, informou que não considera essas informações

nos licenciamentos das plataformas do pré-sal, na Bacia de Santos, mas que isso

está  mudando.  Inclusive,  ele  está  realizando  um  recente  esforço  de  obter  da

59Discussões feitas entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro (GERJ), a SEA, o INEA e a 
Petrobras. http://www.zee-rj.com.br/ 
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Petrobras o seu fluxo de embarcações. Em audiências, Carlos Martins e Patrícia

Rodin,  ambos  do  Ibama,  confirmaram  a  necessidade  dessas  informações  nos

licenciamentos e nos relatórios de impacto ambiental, sendo consideradas parte dos

impactos  sinérgicos  e  cumulativos.  Segundo  Carlos  Martins,  os  impactos  são

causados  por  uma  cadeia  produtiva,  e  não  apenas  por  uma  plataforma  ou

instalações isoladas (CEBG, 20/9/2015). Já Patrícia afirmou que

foi um grande esforço até da Petrobras conseguir  apresentar isso
para a gente o seu fluxo de embarcação na Baía de Guanabara.
Então, agora, a gente já tem esses dados para pensar em projetos
de condicionantes de licença. (CEBG, 9/10/2015, p. 43)

Em relação às questões feitas pelo presidente da comissão sobre as áreas

de fundeio, obtivemos as seguintes respostas: 

1. Guilherme Carvalho de Souza, da CDRJ: “Existia, na administração passada,

um interesse de expandir inclusive as áreas de fundeio do Porto do Rio para a parte

externa  da  Baía  de  Guanabara.  Esse  não  é  o  nosso  interesse  agora”  (CEGB,

9/10/2015, p. 50). 
2. Capitão de Fragata Paulo Mattos, DHN – Marinha do Brasil: “A definição na

área de fundeio é feita a quatro mãos, pela autoridade portuária e marítima. Então, é

um estudo  que  é  feito,  que  é  ratificado  pela  autoridade  marítima,  que  leva  em

consideração diversos impactos, talvez não vá tão profundamente quanto devesse

em impactos ambientais” (CEGB, 9/10/2015, p. 55). 
3. Maurício  Couto,  Ceca:  “Acho que tudo pelo  que foi  dito  aqui  da  área de

fundeio  realmente  existe  uma  área  de  sombra  aí  em  relação  aos

acompanhamentos, às definições. Como a colega do Ibama falou, no licenciamento

eles  também  não  contemplam  a  área  de  fundeio,  nós  também  não”  (CEGB,

9/10/2015, p. 58).
4.  José Alexandre Maximino, Promotor de Justiça Gaema/MPRJ: “A baía não

pode ser vista como um estacionamento,  como um valão,  do ponto de vista do

saneamento, estacionamento do ponto de vista do fundeio, e nem do ponto de vista

estético, digamos assim, como quase um estaleiro” (CEBG, 9/10/2015, p. 63).
5. Guido Geli, Inea: “A questão do fundeio na Baía de Guanabara é complexa.

Sairmos daqui  dizendo que vai  haver  algum governador,  algum prefeito  que vai

diminuir as atividades portuárias é complexo” (CEBG, 28/8/2015, p. 64-65).
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2.2.5 - Aumento de dragagens e bota-fora

A Política  Nacional  de  Dragagem  está  intimamente  ligada  à  política  de

ampliação da infraestrutura portuária. Em 2007, foi instituída a Lei nº 11.610/2007

para  “propor  e  desenvolver  soluções  para  reduzir  os  gargalos  que  limitam  os

acessos marítimos aos portos brasileiros”.60 Essa lei foi revogada pela Lei Federal nº

12.815/13, que unificou toda a legislação relacionada à exploração e à definição de

novas  áreas  para  a  atividade  portuária.  O  plano  engloba  as  dragagens  como

solução  de  assoreamento  e  da  baixa  profundidade,  tanto  hidroviário  como

aquaviário. Desse modo, as dragagens estão previstas em (1) rios assoreados, (2)

bacias  de  evolução  (nas  quais  a  embarcação  se  direciona  para  os  berços  de

atracação), (3) canais por onde as embarcações circulam e (4) áreas de fundeio

(BRASIL, 5/6/2013: Cap. VIII, Art. 53, § 1º, I). A meta do plano, além de desassorear, é

fazer  a  manutenção  das  profundidades  e  acompanhar  e  regular  as  ações  de

licenciamento ambiental.61

O procedimento de dragagem sugere duas principais atividades: a remoção

de sedimentos e o despejo do material em outro local. Isso pode gerar, além de

impacto à vida marinha e alteração do assoalho oceânico, situações de conflitos

sociais  envolvendo comunidades e pescadores.  Deve-se considerar  o grau de

contaminação do material a ser retirado. Em se tratando de Baía de Guanabara,

em  que  os  níveis  de  contaminação  superam  os  parâmetros  aceitáveis,  essas

atividades devem ser realizadas, caso sejam, com parcimônia.

As dragagens, assim como qualquer empreendimento a ser autorizado, deve

respeitar a legislação existente: (a) deve ser feito um estudo de impacto ambiental,

como  regulado  pela  Conama  001/1987;  (b)  deve  se  submeter  ao  processo  de

licenciamento,  conforme  a  Conama  237/1997;  (c)  antes  de  ser  realizada  a

dragagem, é necessário fazer um estudo das amostras do material, o qual deverá

ser classificado de acordo com a Conama 344/2004. De acordo com a classificação,

o material poderá ou não ser dragado com ou sem exigência de estudo de impacto

ambiental. No parágrafo 2º, do artigo 1º dessa resolução, afirma-se que, “caso o

material  a  ser  dragado  não  atenda  aos  valores  referenciados  (...),  deverão  ser

selecionadas  alternativas  de  despejo  autorizadas  pelo  órgão  ambiental

60<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnd>.
61<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnd>.
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competente”62, ou seja, aparentemente, então, não existe a possibilidade de não

se fazer a dragagem.  No artigo 3º, estabelecem-se dois níveis de classificação:

nível  I,  com baixa  probabilidade de efeitos  nocivos  à  biota,  e  nível  II,  com alta

probabilidade, ou seja, existe uma aceitação de que haverá impacto, mas nenhuma

indicação de que a dragagem não será feita.  Pelo que a resolução assegura,  a

dragagem será realizada de uma forma ou de outra, porém poderá estar isenta

de estudo de impacto ambiental,  dependendo da granulometria do material  e do

grau de contaminação por elementos tóxicos – não é o caso dos sedimentos da

Baía de Guanabara, com seus elevados graus de contaminação por metal pesado.

Isso obrigaria a existir um EIA/Rima.

Após a obtenção da licença para operar, a permissão deve passar pelo crivo

da Diretoria de Portos e Costas da Marinha. A DPC-MB deve autorizar a execução

das atividades em conjunto com as autorizações e os licenciamentos concedidos

pelo  órgão  ambiental  (DPC-MB,  2003,  p.  2-3),  conforme  normatizado  pela

NORMAM-11 da DPC-MB.

Impactos da dragagem

A dragagem e o despejo de sedimentos não são atividades exclusivas dos

portos  públicos  do  Rio  de  Janeiro.  Empresas  como  a  Petrobras,  que  possuem

terminais no interior das águas da Baía de Guanabara, são as principais causadoras

de impacto nesse quesito. Em 2010, a Petrobras entregou um Relatório de Impacto

Ambiental (Rima) para a realização de dragagem “para adequação das bacias de

evolução e do canal de acesso pra os terminais aquaviários das ilhas Comprida e

Redonda”.63 Esse  relatório  apresenta,  também,  as  alternativas  para  descarte  do

material a ser dragado. Para isso, usa uma série de argumentos para justificar a

localização da área de descarte, a 10 km da costa oceânica de Niterói.

São apresentadas três alternativas para o descarte. A primeira sugere que os

sedimentos sejam separados da água, tratados e, depois, sim, usados para aterro. A

segunda sugere que o sedimento dragado seja despejado em aterro e, em seguida,

isolado com material não contaminado, para que o material dragado contaminado

não fique em contato com o ambiente. A terceira alternativa, que foi a escolhida, e,

provavelmente, a mais barata e fácil de executar, é que o descarte seja feito no mar,

62<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=445>.
63Disponível em: <http://www.observatoriodopresal.com.br/wp-content/uploads/2011/09/RIMA-
DRAGAGEM-TAIC.pdf>.
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“ao  largo  da  Baía  de  Guanabara”,  “e  que  fará  parte  de  um  Programa  de

Monitoramento Ambiental” (p. 12)64. 

Apesar  de  o  relatório  reconhecer  a  existência  de  uma rica  vida  marinha,

admite  também  que  impactos  ocorrerão.  Para  o  relatório,  o  impacto

socioeconômico sobre  a  atividade  pesqueira,  gerado  pela  dragagem  e  seu

descarte,  é  considerado  “negativo,  direto  no  local”,  porém  “de  curto  prazo,

temporário  e  reversível,  de  média  magnitude  e  importância,  portanto,  de  baixa

significância”. O relatório se contradiz, principalmente, por reconhecer que haverá

restrições às áreas de pesca,  o  que não é um efeito  temporário.  Além disso,  o

documento  é  falho  por  não  considerar  que  o  ambiente  marítimo  e  oceânico  é

dinâmico,  devido à existência de correntes,  ventos e o efeito das marés, o que

transforma  o  impacto  “local”,  definido  pelo  relatório,  em  um  impacto  regional,

atingindo áreas mais distantes. 

A respeito dos impactos sobre o meio físico, o relatório reconhece que haverá

efeitos  negativos,  porém considerados  de  média  significância,  o  que,  para  os

relatores, basta realizar monitoramento constante do material dragado para que os

contaminantes  aglomerados  a  ele  não  sejam  “liberados  na  água”.  Parece  que

existe a substituição entre estudo e monitoramento, e, no lugar de não licenciar,

licencia-se com a condição de se monitorar, ou seja, acompanhar o impacto, que é

inevitável. 

Para finalizar a breve avaliação do relatório, entre outros impactos que esse

documento reconhece está o de “geração de ruídos e alteração na qualidade do ar”.

É afirmado que haverá um efeito do ruído sobre o comportamento dos “golfinhos

que ocasionalmente utilizam a região”. Para os autores, esse impacto será de baixa

significância, indo totalmente contra as informações sobre a vida desses animais,

que,  inclusive,  encontram-se em processo de extinção.  Nesse item, os relatores

provam a falta de estudos e levantamento bibliográfico para realizar esse Rima. 

Em audiência pública, o presidente da Ceca, Maurício Couto, informou-nos

que a licença para essa dragagem para o acesso às ilhas Redonda e Comprida

ainda não foi concedida, pois ainda estão apresentando os estudos de impacto para

a abertura de um novo canal. Houve, sim, uma dragagem de 900 mil m3 para o

64<http://www.observatoriodopresal.com.br/wp-content/uploads/2011/09/RIMA-DRAGAGEM-
TAIC.pdf>.
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terminal65 de desembarque de equipamentos  Ultra Heavy Over Size  (UHOS), em

São Gonçalo (CEBG, 9/10/2015, p. 25), porém ele não informou o local escolhido

para o descarte, mas existem evidências de que seja o Ponto F. 

Durante a tramitação de processos para licenciar as dragagens na Baía de

Guanabara  e as escolhas dos pontos  de descarte  – Pontos  C,  D,  E e F –,  foi

recomendada  a  elaboração  de  estudos  mais  aprofundados  e  de  impactos

cumulativos e sinérgicos, na forma de uma AAI (ver subitem “Inquérito Civil contra

os efeitos  cumulativos  e  sinérgicos”).  Nessa AAI,  deveriam ser  considerados os

aumentos do número de embarcações, das áreas de fundeio e de dragagens, a

escolha dos locais de bota-fora, o aumento da poluição sonora, os efeitos sobre a

vida marinha, os efeitos sobre a pesca, etc. Em um dos ofícios enviados pelo Inea

ao  MPRJ  –  nº  443/1366,  em  resposta  aos  ofícios  nº  002/13/GAEMA  e

009/13/GAEMA –, o órgão justifica a escolha do Ponto F por estar localizado na

isóbara acima de 50 m de profundidade e, por isso, não prejudicar a pesca. No

entanto, não é isso o que pescadores afirmam.

Pesca

Em 2013, pescadores da Colônia Z-7 denunciaram o descarte de materiais

dragados há 15 km da Praia de Itaipu. Essa denúncia refuta a tese do Rima67 de

que o impacto é de média significância, temporário e local. Segundo reportagem

do jornal  O Globo,68 pescadores alertaram que o material  descartado “entra nas

tocas, afugenta espécies de peixes”, além da perda de petrechos de pesca, que se

contaminam  e  agarram  no  banco  de  sedimentos  que  se  forma.  Segundo  os

denunciantes, todos os dias balsas chegam carregadas de material cinzento e lodo

e os despejam no Ponto F, a cerca de 10 a 15 km da Praia de Itaipu, em Niterói

(figura 15). De acordo com o MPRJ, esse local coincide com um sítio pesqueiro. Por

outro  lado,  a  SEA afirmou,  no  ano  da  reportagem,  que  a  área  estava  recém-

licenciada e não causaria grandes impactos sobre a região. 

65Terminal de apoio ao Comperj.
66<http://rj.rap.gov.br/rj-avaliacao-ambiental-integrada-aai-%E2%80%93-dragagens-na-baia-de-
guanabara-com-descarte-oceanico/>.
67<http://www.observatoriodopresal.com.br/wp-content/uploads/2011/09/RIMA-DRAGAGEM-
TAIC.pdf>.
68<http://oglobo.globo.com/rio/pesca-em-niteroi-sofre-com-despejo-de-material-de-dragagem-
8859214>.
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Figura 15: Croqui usado no Termo de Referência do Inea, anexado ao ofício nº 444/13. Neste croqui,
estão indicados os Pontos C, D, E e F do bota-fora das dragagens.69

Em outra reportagem sobre o mesmo problema, o Inea afirma que a área

escolhida para descarte – que, segundo o promotor do Gaema do MPRJ, é um sítio

de  pesca  e,  além  disso,  corresponde  à  zona  de  amortecimento  da  Reserva

Extrativista  (Resex)  de  Itaipu  –  é  uma  zona  de  exclusão  de  pesca.70 Isso  é

contraditório, pois,  de um lado, o Inea cria, em setembro de 201371, a Resex de

Itaipu – Decreto nº 44.417 de 30/9/2013 – considerando-se que essa Unidade de

69<http://rj.rap.gov.br/rj-avaliacao-ambiental-integrada-aai-%E2%80%93-dragagens-na-baia-de-
guanabara-com-descarte-oceanico/>.
70<http://oglobo.globo.com/rio/bairros/promotores-pedem-fim-de-despejo-de-lodo-em-itaipu-
10110807>.
71<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdq3/~edisp/inea0047592.
pdf>.
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Conservação deverá possuir uma zona de amortecimento.  Por outro lado, o Inea

concede licença para o despejo de material dragado a apenas 15 km de distância

da Praia de Itaipu, onde fica a Resex. Esse fato mostra-nos a atuação dúbia do

órgão ambiental, porém revela para qual lado ela descamba.

O sr. Otto Sobral, representante da Colônia Z-7, fez um desabafo de que os

pescadores  sempre  são  ignorados  nas  decisões.  O  despejo  de  sedimentos  no

Ponto F afoga parcéis de pesca que ficam na sua área de influência. Considerando

os efeitos da maré e das correntes marítimas, o material dragado – contendo lodo e

lixo – forma plumas, que são carreadas pela água, atingindo a costa. Pescadores

denunciam o aspecto do material dragado, uma espécie de lodo. O sr. Otto avaliou

que os pescadores buscam as autoridades marítimas, os órgãos ambientais, mas o

conhecimento local dos pescadores não é considerado nos estudos e nas decisões.

Entre as denúncias citadas, o sr. Otto afirmou que 

a maior parte do [lixo dragado] que é jogado na Baía de Guanabara
fica no fundo depositado. Talvez 70%. Uma outra parte é carreada
pelas  marés,  e,  nós  que  trabalhamos  na  atividade  subaquática,
observamos  isso  no  fundo.  Acompanhamos  e  vemos  o  carreado
pelas águas barra a fora, isso não se concentra tudo num local. Nós
não fizemos as denúncias baseados na sujeira das redes no interior
da  Ilha  do  Pai,  Mãe  e  Filha.  Nós,  inclusive,  começamos  a
encaminhar as denúncias porque a poluição estava vindo lá na linha
dos 30, 40 m. (...) E o lixo estava vindo, principalmente, nas redes
que vocês viram, por fora das ilhas. (CEBG, 9/10/2015, p. 28-29)

Metais pesados

Os sedimentos  do assoalho da Baía  de Guanabara  apresentam elevados

graus  de  contaminação,  acima  dos  parâmetros  permitidos.  A dragagem  desse

material  pode  amplificar  o  impacto  de  contaminação  movimentando  os

contaminantes e mantendo-os em suspensão. Os efeitos sobre a vida marinha e a

pesca são evidentes. Existem formas de dragar revolvendo o mínimo possível esse

material, mas isso não evita o impacto.

Um exemplo de metodologia na dragagem de material contaminado é o do

caso  da  Ilha  da  Pombeba,  na  Baía  de  Guanabara,  criada  artificialmente  com

material  dragado72.  Ele  é  colocado  em  sacos  feitos  com  material  sintético,

chamados geotubes, que retêm os sedimentos contaminados com metais pesados e

permitem o escoamento da água. É necessário saber se a água que escoa ainda

72<http://oglobo.globo.com/rio/dragagem-retira-metais-pesados-da-baia-de-guanabara-2760684>.
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está contaminada. Essa água vem sendo monitorada, porém precisa-se saber quem

realiza esse monitoramento e onde estão os resultados. 

Em  audiência  pública,  perguntamos  ao  representante  do  Inea,  Anselmo

Frederico, especialista em qualidade da água, sobre as autorizações concedidas

para o despejo do material,  principalmente em locais como no caso do Ponto F,

sabendo que as cargas de metais  pesados na Baía de Guanabara superam os

níveis considerados seguros para a saúde. O sr. Anselmo nos respondeu afirmando

que seguem à risca a resolução Conama 454, que estabelece as diretrizes para o

material a ser dragado. Esse documento obriga que sejam feitos estudos prévios do

material enquadrado no Nível 2 de contaminação:

- art. 10: “b) Nível 2 – limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos

adversos à biota”;
- art. 12: “III – a concentração de qualquer substância relacionada na Tabela III

for superior ao Nível 2”;
- art. 20: “Quando o material dragado apresentar o resultado da análise

ecotoxicológica maior que 50% do efeito tóxico medido ou concentração de

qualquer  uma das substâncias  acima do Nível  2, serão  necessários  estudos

específicos de viabilidade técnica e locacional para definir a disposição adequada

em  águas  sob  jurisdição  nacional  ou,  eventualmente,  em  uma  unidade  de

confinamento”.

O sr. Anselmo nos confirmou que o único local de despejo de dragas é no

Ponto F desde 2012. Ele afirma ainda que 

todos os despejos são de material que se adéqua à Conama 454,
abaixo  do  Nível  2.  Não  há  despejo,  nessa  região,  que  possa
comprometer absolutamente nada. Estão sempre abaixo do Nível 2.
(CEBG, 9/10/2015, p. 25-26)

O deputado Flávio Serafini perguntou ao sr. Anselmo se o material dragado,

contaminado por metais pesados, provavelmente considerados no Nível 2, conforme

a resolução Conama 454, são, de fato,  encapsulados. O sr.  Anselmo respondeu

positivamente,  porém  o  único  exemplo  dado  foi  o  encapsulamento  do  material

dragado no Canal  do  Cunha,  próximo à  Ilha  do Fundão,  que foi  depositado às

margens do canal e está em processo de recuperação. Quanto à escolha do bota-
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fora no Ponto F, conforme denúncia dos pescadores, não houve nenhuma defesa,

consentindo com o impacto existente.

Na segunda audiência pública, sobre os parâmetros de qualidade da água, os

pesquisadores  convidados  foram  incisivos  em  concordar  que  não  há  mais

necessidade de se fazerem diagnósticos da Baía de Guanabara para se provarem a

poluição das águas e os elevados valores de contaminação, inclusive por metais

pesados.  Estes  decantam  no  assoalho  oceânico  da  baía,  misturando-se  aos

sedimentos. A dragagem/despejo deve ser feita utilizando métodos adequados para

a  deposição  desse  material  sem  comprometer  a  biota  e  as  comunidades  que

sobrevivem da pesca. Os materiais devem ser encapsulados, evitando ao máximo a

formação de plumas de sedimentos. Conforme denúncias dos pescadores de Itaipu,

esse  cuidado  não  vem  sendo  tomado  no  despejo  de  sedimentos  no  Ponto  F,

próximo à Resex.

Seguem as falas dos professores sobre o diagnóstico da poluição por metais

pesados:

- prof. Paulo Barrocas (Fiocruz): “Acho que a gente já tem muito mais do que precisa

de diagnóstico da Baía de Guanabara. Na área, por exemplo, de metais, que eu

milito, assim, tem-se bastante mapeada, tem muitos estudos, tem muitos institutos

que já fizeram vários diagnósticos” (CEBG, 11/9/2015, p. 20);
- prof. Renato Carreira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio):  “A gente não precisa mais de nenhum diagnóstico da Baía de Guanabara.

Acho que qualquer trabalho dessa comissão, que vá ter um desdobramento, deve

fugir de diagnóstico. (...) O mal da Baía de Guanabara a gente sabe qual é” (CEBG,

11/9/2015, p. 23);
- Eliane Barbosa (diretora de Gestão das Águas e do Território, Inea): “A gente sabe

que as condições, tanto da água, quanto do sedimento, são muito ruins” (CEBG,

11/9/2015, p. 28).

Entendemos que não há mais a necessidade de se fazerem diagnósticos,

mas reunir os estudos realizados e acumulados pelas universidades para que as

soluções  sejam feitas  da  melhor  forma possível,  conforme o  deputado  estadual

Tiago Mohamed, relator desta comissão, avaliou: 

Eu  tenho  certeza  absoluta  de  que  a  intenção  do  governador,  a
intenção do Governo do Estado não é buscar ter diagnósticos novos
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sobre  a  Baía  da  Guanabara,  acho  que  isso  é  notório  de  toda  a
população, de todas as pessoas da imprensa, acho que o objetivo
dele  é  exatamente  esse,  coletar  contribuições  dos  institutos  de
pesquisa e  das universidades para que isso seja  feito  da melhor
maneira possível. (CEBG, 11/9/2015, p. 37)

Remoção e deposição dos sedimentos

Para compreender que o ambiente oceânico e marítimo é dinâmico, e não

estático, podendo, inclusive, remover sedimentos de um local para outro devido ao

trabalho das  correntes,  dos  ventos  e  das  marés,  um estudo de 2013  propõe  a

implantação de medidores em diversos pontos  da Baía  de Guanabara (SOUZA,

2013, p. 93). O objetivo disso é compreender como funcionam os deslocamentos de

sedimentos no corpo d’água. Esses equipamentos devem medir as correntes e ser

associados aos dados de ventos, por horário, por no mínimo 12 meses, para cobrir

todas  as  estações  do  ano.  Dessa  forma,  acredita-se  ser  possível  compreender

melhor o modelo hidrodinâmico da Baía de Guanabara. 

Na terceira audiência, o sr. Guilherme Carvalho de Souza, da CDRJ, informou

que,  para  a  ampliação da infraestrutura  do Porto  do Rio,  existe  uma dragagem

contratada  pela  Secretaria  dos  Portos  –  cujo  bota-fora  esteve  em  fase  de

licenciamento, com previsão para liberar em outubro de 2015 – com uma remoção

de 2,1 milhões m3 de sedimentos – previsão de duração de quatro a seis meses de

execução.  O sr.  Alexandre  Leal,  também da CDRJ,  informou que as dragagens

sempre são objetos de estudos de impacto ambiental, considerando a exclusão das

áreas de pesca e as situações de conflito. 

A sra. Carmen Lucariny, superintendente de Relação Porto-Cidade, da CDRJ,

confirmou em audiência a participação da CDRJ em um estudo que o Inea está

comandando sobre a fauna da Baía de Guanabara.  Uma das condições para o

licenciamento é a participação de todos os envolvidos nessa pesquisa. O que a sra.

Carmen não informou é se essa condicionante está relacionada com o Inquérito

Civil  instaurado  pelo  MPRJ,  já  citado.  Aproveitando  sua  fala,  a  superintendente

reiterou a preocupação que a CDRJ tem com a questão ambiental, do mesmo modo

que a Marinha.  Concluiu  que a Companhia Docas é parceira  dos arrendatários,

porque  os  paga,  porém  não  deixa  de  fiscalizá-los  junto  ao  Inea  e  à  Marinha,

reafirmando que todas as licenças são concedidas pelo Inea.
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O presidente  da Ceca,  Maurício  Couto,  fez  um balanço  histórico  sobre  a

polêmica dos pontos de bota-fora, na região oceânica, fora da Baía de Guanabara.

Em 2007, foi sancionada a Lei Estadual nº 5.000, que acrescenta um parágrafo à

legislação  de  estudos  de  impacto  ambiental,  autorizando  que  nas  obras  de

dragagem sejam permitidos os processos de licenciamento simplificado, e foi nessa

época a escolha do Ponto C para descarte de sedimentos (figura 15). O Ponto C

fica localizado ao sul do Ponto A – que não está representado na figura – e fica

próximo às ilhas Pai e Mãe, em Itaipu. Em 2011, as associações de pescadores e os

representantes  do  Monumento  Natural  do  Arquipélago  das  Ilhas  Cagarras

denunciaram os despejos no Ponto C por estarem causando impactos. Por meio de

uma ação do Inea, as deposições deixaram de ser feitas no Ponto C e passaram a

ser realizadas no Ponto D. Este, segundo Maurício Couto, estava sendo usado para

o despejo do material da dragagem do Canal do Cunha e da região portuária. 

A partir do impedimento de uso do Ponto D, que também foi desativado, o

Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Hidroviárias  (INPH),  da  Secretaria  dos  Portos,

propôs a criação do Ponto F. Por estar próximo a Itaipu, a apenas 5 km da costa, a

associação de pescadores moveu uma ação, pelo MPRJ, contra esse ponto. O uso

do Ponto F foi interrompido por uma decisão judicial. A autorização só foi retomada

após a elaboração da AAI e a análise por parte do Inea, recomendada pelo MPRJ,

em 2012 (ver o subitem deste relatório “Inquérito Civil contra efeitos cumulativos e

sinérgicos”).  

Em abril  de  2014,  esse  processo  para  a  autorização  da  dragagem e  do

descarte, já citado em parágrafos anteriores, e justificado pelo ofício nº 444/13 do

Inea, foi suspenso – até a apresentação do relatório final da AAI – por um processo

contra o Inea e o Estado do Rio de Janeiro,  deferido pela 5ª Vara de Fazenda

Pública  da  Comarca  da  Capital.  Porém,  em maio  de  2014,  o  Inea  e  o  Estado

recorreram, e o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) suspendeu a

decisão. Desse modo, as dragagens e o uso do Ponto F foram mantidos:

O fumus boni iuris [sinal de bom direito] e o periculum in mora [perigo
em razão da demora] se vislumbram pelo fato de a paralisação das
atividades de dragagem resultar na diminuição do calado dos canais
de acesso e bacias de evolução dos portos do Rio de Janeiro e de
Niterói, das operações marítimas e portuárias de tais portos, além da
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perda da competitividade do Estado do Rio de Janeiro em relação a
outros estados costeiros.73

2.2.6 - Encaminhamentos

Além das recomendações sugeridas no item anterior, seguem relacionadas

aos  impactos  da  ampliação  da  infraestrutura  portuária  e  das  dragagens.

Entendemos que,  pelo fato de os impactos e os efeitos serem, irrefutavelmente,

cumulativos e sinérgicos, as recomendações feitas para o impacto da indústria do

petróleo  e  para  a  atividade  portuária  estejam  relacionadas.  Assim  como  cada

recomendação feita neste relatório servirá para todos os itens citados, a moratória

de  paralisação  das  atividades,  por  exemplo,  irá  contemplar  não  somente  a

recuperação da qualidade da água e a saturação da ocupação do espelho d’água,

serão  beneficiados,  também,  a  vida  marinha,  os  pescadores  e  pescadoras

artesanais, a população que vive no entorno dos polos das indústrias petroquímicas,

as Unidades de Conservação, entre outros. Os benefícios poderão ter uma reação

em cadeia.

1 - Interceder para a assinatura de um convênio entre a Alerj,  o Inea e a

Marinha para que se ampliem os entes fiscalizadores dos impactos ambientais na

Baía de Guanabara. Essa iniciativa se baseia no parágrafo primeiro da Lei Federal

nº 9.605/1998 e cobra da Marinha essa autoridade prevista: “§ 1º São autoridades

competentes  para  lavrar  auto  de  infração  ambiental  e  instaurar  processo

administrativo  os  funcionários  de  órgãos  ambientais  integrantes  do  Sistema

Nacional  de  Meio  Ambiente  –  Sisnama,  designados  para  as  atividades  de

fiscalização,  bem como os agentes das Capitanias dos Portos,  do  Ministério  da

Marinha”.  Em  audiência  pública  sobre  as  injustiças  socioambientais  contra  os

pescadores, o representante da Marinha, capitão de fragata Azevedo, afirmou não

ser de competência da Marinha investigar e autuar crimes ambientais, muito menos

realizar estudos de impacto: 

No papel da autoridade marítima, em relação aos empreendimentos
dentro  da  Baía  de  Guanabara  e  aos  fundeadouros  que  são
estabelecidos, é preciso ficar claro que o tratamento que damos ao
assunto é em relação à segurança da navegação e ao ordenamento
do tráfego aquaviário.  As questões relativas ao meio ambiente ou
questões de cunho social e político são tratadas por outros órgãos e

73Agravo de instrumento (19/4/2014), disponível em: <http://rj.rap.gov.br/rj-avaliacao-ambiental-
integrada-aai-%E2%80%93-dragagens-na-baia-de-guanabara-com-descarte-oceanico/>.
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outros entes, e o que nós fazemos para averiguação está escrito em
normas  da  autoridade  marítima,  e  estão  à  disposição  no  site da
Diretoria de Portos e Costas. (CEBG, 23/10/2013, p. 46)

2 - Propor a criação de um mecanismo permanente na Alerj, nos moldes do

“Mecanismo Permanente de Prevenção e Combate à Tortura” instituído pela Lei nº

5.778  de  30  de  junho  de  2010,  o  “Mecanismo  Permanente  de  Prevenção,

Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de  Guanabara  e  Entorno”,  órgão  vinculado

administrativamente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj,

com composição e competência definidas em lei, tendo a finalidade de erradicar e

prevenir  as  ações degradantes  no ecossistema e  nas comunidades da Baía  de

Guanabara.

Esse mecanismo é uma forma de conferir um instrumento concreto para materializar

o poder fiscalizador do Poder Legislativo e dar um caráter permanente ao processo

de acompanhamento da Baía de Guanabara.

3 - Recomendar a aprovação de uma lei estadual para regulamentar o uso

das baías do Estado do Rio de Janeiro para o fundeio de embarcações, otimizando

e reduzindo a área total utilizada, delimitando o número de embarcações e o tempo

máximo de permanência, reorganizando a disposição dessas áreas tendo em vista a

segurança da navegabilidade do transporte marítimo de passageiros (atualmente,

há áreas de fundeio no trajeto das barcas Praça XV-Paquetá), a preservação da

vida marinha e da paisagem e, por fim, a instituição de uma taxa de fiscalização e

controle ambiental. 

4 - Conforme propôs Breno Herrera, analista ambiental do ICMBio, promover

o protagonismo dos pescadores artesanais da Baía de Guanabara nas decisões,

nos  estudos,  nos  Termos  de  Ajuste  de  Conduta,  nas  condicionantes  de

licenciamento e em todos os processos decisórios.

5  -  Elaborar  um Plano  Diretor  de  Controle  do  Assoreamento  da  Baía  de

Guanabara.  Proposta  sugerida,  também,  pelo  geógrafo  Elmo  Amador  e  outros

ambientalistas. As taxas de assoreamento no espelho d’água da Baía de Guanabara

são altíssimas, a ponto de sua área estar fadada à redução. A recomendação é que

esse plano seja feito em consonância com a Marinha,  o INPH, a Cia. Docas, o
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Ibama, o Inea e outros órgãos. Ele deve privilegiar o reflorestamento do entorno da

Baía de Guanabara e das matas ciliares. A ausência de vegetação desprotege o

solo às margens dos rios e da própria baía, e, a cada chuva, os sedimentos são

carreados para os leitos, reduzindo a vazão dos rios, assoreando-os.

6 - Em relação ao despejo das águas de lastro, já que existe dificuldade de

fiscalização para todas as embarcações e falta de fidedignidade das informações

fornecidas  pelos  formulários  preenchidos  pelos  seus  responsáveis,  que  seja

elaborado um programa de educação ambiental para as embarcações reiterando a

necessidade de se fazer a troca da água de lastro em alto mar, distante da entrada

da Baía de Guanabara e da costa, suficiente, para que não haja impacto. Outra

proposta  é  estudar  a  forma  como  outros  países  seguem à  risca  o  controle  de

pragas,  inclusive  provenientes  das  águas  de  lastro,  como a  Nova Zelândia  e  a

Austrália.74 É necessário, ao mesmo tempo, aumentar as fiscalizações nos navios

que adentram as águas da Guanabara, fazendo testes bioquímicos de suas águas

de  lastro  com  regularidade,  assim  como  é  fundamental  envolver  a  Marinha  na

fiscalização desse aspecto.

7  -  Determinar  que  1%  dos  recursos  do  Fecam  seja  revertido  para  o

fortalecimento  das  associações  e  comunidades  de  pescadores,  tanto  no

investimento  de  recurso  material  quanto  no  social  e  comunitário.  Para  isso,  é

preciso  estreitar  o  relacionamento  com  os  pescadores  para  a  realização  de

consultas  públicas  quanto  às  suas  necessidades,  assim  como  fortalecer  a

compreensão de que os pecadores podem ser importantes agentes na preservação

dos ecossistemas marinhos, estuarinos e fluviais.

8  -  Recomendar  ao  Inea  a  elaboração  de  um  plano  de  adaptação  das

infraestruturas e das embarcações que transitam nas baías do Estado do Rio de

Janeiro para controle da poluição sonora subaquática. Na dissertação de Mariano

(2001),  há  uma  sugestão  para  a  redução  da  poluição  sonora  produzida  pelas

embarcações e pela operação dos terminais portuários: “Tratamento acústico por

meio do enclausuramento de equipamentos ou de proteção acústica nas edificações

74<http://www.nrc.govt.nz/Resources/?url=%2fResource-Library-Summary%2fPlans-and-Policies
%2fPest-management%2fNorthland-Pest-Management-Strategies%2f>.
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onde  estão  instalados  os  equipamentos  ruidosos  e/ou  nas  unidades  cujas

operações gerem níveis de ruídos significativos” (MARIANO, 2001, p. 8).

2.3 - Poluição das águas

A balneabilidade de um corpo hídrico está relacionada à qualidade da água

para  possibilitar  o  uso  para  banhos  e  atividades  esportivas.  Essa  qualidade  é

definida  pelo  monitoramento  da  quantidade  de  bactérias  ligadas  aos  coliformes

presentes na água. Já a potabilidade está relacionada à qualidade da água para o

consumo humano considerando não somente a presença de bactérias e vírus, mas

também a contaminação por substâncias nocivas à saúde.

Existe uma série de leis, decretos, resoluções e portarias com o objetivo de

garantir  a  preservação  de  corpos  d’água  para  tais  finalidades,  bem  como  a

recuperação para aqueles que são considerados de importância significativa para o

ambiente. 

Segundo o professor da área de direito ambiental, Rafael Costa Freiria, 

o acesso à água é condição de sobrevivência do homem, daí vem a
necessidade de estabelecer  regras  para o uso e  consumo desse
recurso,  tendo  em  vista  a  grande  proliferação  de  atividades
relacionadas  com  a  exploração  hídrica  e  a  atual  consideração
científica de que a água é um recurso natural limitado.75 

Por isso, desde a década de 193076 são estabelecidas regras, com o fim de

regular e controlar o uso da água – o decreto de Getúlio Vargas que determinava o

código de uso das águas, dividido entre águas particulares e públicas. Porém, a

constituição de 1988 passou a estabelecer que todas as águas são públicas.

2.3.1 - Política Nacional de Recursos Hídricos 

Em  1997,  foi  publicada  a  Lei  nº  9.433/97  sobre  a  Política  Nacional  de

Recursos Hídricos. Essa lei criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH),

que se organiza da seguinte forma:

75<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1738>.
76Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934.
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Figura 16: Organograma do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.77

Deve ser criado um conselho de recursos hídricos, em nível nacional, ligado

ao  governo, pela Secretaria de Recursos Hídricos do MMA. O órgão gestor é a

Agência  Nacional  de  Águas.  Em  nível  estadual,  deve  ser  criado  o  Conselho

Estadual  de  Recursos  Hídricos,  ligado  ao  governo  pela  Secretaria  Estadual  do

Ambiente e pelo Inea (por meio de sua agenda azul). No nível das bacias, devem

existir  os comitês das bacias federal  e estadual,  e os órgãos executivos são as

agências de bacia, encarregadas de executar a legislação construída dessa relação.

Ainda  na  Lei  nº  9.433/97,  são  definidos  os  principais  instrumentos  para

auxiliar na gestão das bacias, fundamentada no fluxograma apresentado, conforme

o sistema. Esses instrumentos são apresentados no artigo quinto:

I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água; 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V  -  a  compensação  a  municípios  (este  instrumento  teve  seu
conteúdo vetado na Lei); 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. (BRASIL,
1997)

77Apresentação disponível em: <http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/arq7147.ppt>.
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Cada órgão criado, em nível de  bacia,  deve responder por todos os itens

acima. Com relação ao item II, que se refere ao enquadramento dos corpos d’água

em  classes,  existem  duas  regulamentações:  a  Portaria  518/2004 (MS)  e  a

Resolução 357/2005 (Conama). A classificação das águas da bacia deve respeitar

os critérios desses dois documentos.

Em Setembro de 2005 foi criado, pelo  Decreto Estadual nº 38.260/2005, o

Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (CRH-BG), dividido em seis

subcomitês78:  Oeste,  Leste,  Jacarepaguá,  Lagoa  Rodrigo  de  Freitas,  Lagoas  de

Itaipu e Piratininga e Maricá (ver figura 2).  No mesmo ano, foi  lançado o  Plano

Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara,

com abrangência até 2020. A entidade que acompanha a aplicação do plano é o

CRH-BG.  Já  foram iniciadas,  em 2015,  reuniões  internas  para  a  avaliação  e  a

revisão do plano. A Lei nº 9.433/97 determina o conteúdo mínimo que deve constar

no documento, o que foi respeitado.  

Após a elaboração do plano diretor – em nível de bacia – em 2013, foi escrito

o  Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro79 – em

nível estadual –, conforme previsão do SNRH. Esse plano informa que o Inea criou

superintendências  regionais  para  as  divisões  estaduais  de  bacias,  entre  elas  a

Superintendência da Baía de Guanabara.80 O objetivo das superintendências é

descentralizar  a  atuação  do  Inea  no  estado  e  facilitar  a  administração  e  a

fiscalização.

Desde a década de 1990,  o Estado do Rio de Janeiro elaborou leis  para

corresponder à legislação federal (conforme organograma da figura 16):

- Lei nº 3.239/99: Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo o Sistema

Estadual de Recursos Hídricos (SERHI);
- Decreto nº 41.039/2007: regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos

(CERHI);
- Decreto  nº  35.724/2004:  regulamenta  o  Fundo  Estadual  de  Recursos  Hídricos

(FUNDRHI);
- Decreto Estadual nº 38.260/2005: cria o CRH-BG;

78<http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/>.
79<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdyy/~edisp/inea0062142.
pdf>.
80<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Regionais/BaiadeGuanabara/index.htm&lang=PT-
BR>.
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- Resolução CERHI-RJ nº 122/2014: indica a Associação Pró-Gestão de Águas da

Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paraíba  do  Sul  (Agevap)  como  Agência  de  Águas

provisória para a Baía de Guanabara – prevista no SERHI.

2.3.2 - Parâmetro de qualidade das águas – balneabilidade e 
potabilidade

O enquadramento dos corpos hídricos em classes, regulamentado pela Lei nº

9.433/97, tem como principais objetivos: 

I  -  assegurar  às  águas  qualidade  compatível  com  os  usos  mais
exigentes a que forem destinadas;
II- diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas permanentes. (BRASIL, 1997, art. 9º)

O Plano Diretor  de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de

Guanabara (PRHRH-BG) propôs o enquadramento das águas da baía em classes

sugeridas  pela  resolução  Conama  357/2005.  Esta  estabelece  regras  para  a

classificação das águas considerando a definição dos critérios para balneabilidade

na Conama 274/2000. Esta resolução avalia a condição das águas como próprias

ou impróprias para banho (balneabilidade = contato primário). As águas próprias

são  divididas  em  “excelente”,  “muito  boa”  e  “satisfatória”.  Os  parâmetros  que

definem a balneabilidade das águas, como descrito acima, são, conforme a Conama

274/2000 (tabela 3):

quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em
cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local,
houver no máximo (...). (CONAMA, 274/2000)

Tabela 3: Parâmetros que definem a balneabilidade,conforme Conama 
274/2000

Categoria Coliformes Escherichia Enterococos por 100 
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fecais coli mililitros

Excelente 250 200 25

Muito Boa 500 400 50

Satisfatória 1.000 800 100

Imprópria* >2.500 >2.000 >400

* Despejo de “esgoto, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar
desagradável a recreação”. (CONAMA 274/2000)

A resolução 274/2000 ainda recomenda os  métodos a  serem usados nas

análises; que estas também sejam feitas com as areias (ou sedimentos); que os

órgãos ambientais façam essa avaliação e a divulgação dos resultados; e que o não

cumprimento dessa resolução resultará em sanções previstas em leis (CONAMA,

2000).

A Conama 357/2005 faz algumas considerações antes de definir as classes

de enquadramento dos recursos hídricos. Entre elas, cita a seguinte:

Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar
baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis
de qualidade que  deveriam possuir [grifo nosso] para atender às
necessidades da comunidade. (CONAMA, 2005)

Isso quer dizer que,  independentemente  da qualidade e das condições de

balneabilidade  atuais  de  quaisquer  corpos  hídricos,  todo  enquadramento  deve

atender  “às  necessidades  da  comunidade”  de  acordo  com  a  “qualidade  que

deveriam possuir” (CONAMA, 2005).

A bacia da Baía de Guanabara é um complexo que engloba tanto águas-

doces, quanto águas salobras e salgadas. Se isso for considerado primeiramente,

esse  ecossistema  se  enquadrará  na  classificação  proposta  pela  resolução.  A

classificação se divide em Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4,

por cada grau de salinidade, conforme o quadro organizativo a seguir:

Tabela 4: Classificação das águas conforme seu uso (destinadas) e seu grau 
de salinidade

Classe/Tipo de Águas-doces Águas salinas Águas salobras
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água

Classe Especial a) ao abastecimento 
para consumo 
humano, com 
desinfecção;
b) à preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades 
aquáticas; 
c) à preservação dos
ambientes aquáticos 
em unidades de 
conservação de 
proteção integral.

a) à preservação dos 
ambientes aquáticos em 
unidades de 
conservação de 
proteção integral; 
b) à preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas.

a) à preservação 
dos ambientes 
aquáticos em 
unidades de 
conservação de 
proteção integral; 
b) à preservação do 
equilíbrio natural 
das comunidades 
aquáticas.

Classe 1 a) ao abastecimento 
para consumo 
humano, após 
tratamento 
simplificado;
b) à proteção das 
comunidades 
aquáticas;
c) à recreação de 
contato primário, tais
como natação, esqui 
aquático e mergulho, 
conforme Resolução
Conama 274, de 
2000;
d) à irrigação de 
hortaliças que são 
consumidas cruas e 
de frutas que se 
desenvolvam rentes 
ao solo e que
sejam ingeridas 
cruas sem remoção 
de película; e) à 
proteção das 
comunidades 
aquáticas em terras 
indígenas.

a) à recreação de 
contato primário, 
conforme Resolução 
Conama 274, de 2000;
b) à proteção das 
comunidades aquáticas;
c) à aquicultura e à 
atividade de pesca.

a) à recreação de 
contato primário, 
conforme Resolução
Conama 274, de 
2000;
b) à proteção das 
comunidades 
aquáticas;
c) à aquicultura e à 
atividade de pesca;
d) ao abastecimento
para consumo 
humano após 
tratamento 
convencional ou 
avançado; 
e) à irrigação de 
hortaliças que são 
consumidas cruas e 
de frutas que se 
desenvolvam rentes 
ao solo e que
sejam ingeridas 
cruas sem remoção 
de película; 
f) à irrigação de 
parques, jardins, 
campos de esporte e
lazer, com os quais o 
público possa vir a ter 
contato direto.

Classe 2 a) ao abastecimento 
para consumo 
humano, após 
tratamento 
convencional;
b) à proteção das 
comunidades 
aquáticas;
c) à recreação de 

a) à pesca amadora; 
b) à recreação de 
contato secundário.

a) à pesca amadora;
b) à recreação de 
contato secundário.
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contato primário, tais 
como natação, esqui 
aquático e mergulho, 
conforme Resolução
Conama 274, de 2000;
d) à irrigação de 
hortaliças, plantas 
frutíferas e de parques,
jardins, campos de 
esporte e lazer, com os
quais o público possa 
vir a ter contato direto;
e) à aquicultura e à 
atividade de pesca.

Classe 3 a) ao abastecimento 
para consumo 
humano, após 
tratamento 
convencional ou 
avançado;
b) à irrigação de 
culturas arbóreas, 
cerealíferas e 
forrageiras;
c) à pesca amadora;
d) à recreação de 
contato secundário; 
e) à dessedentação de
animais.

a) à navegação; 
b) à harmonia 
paisagística.

a) à navegação; 
b) à harmonia 
paisagística.

Classe 4 a) à navegação; 
b) à harmonia 
paisagística.

- -

Organizado pela comissão, baseado na resolução Conama 357/2005.

A partir dessa tabela organizativa (tabela 4), a Classe Especial enquadra as

águas de melhor qualidade, e a Classe 4, as de pior qualidade. Os corpos hídricos

que se enquadram nesta classe contêm os valores de contaminação, por coliformes

fecais,  bactérias  e  metais  pesados,  superiores  aos  indicados  pelos  parâmetros

apresentados no capítulo III da Conama 357/2005: “Das condições e padrões de

qualidades das águas”.  Esse capítulo apresenta os valores limites de coliformes

fecais e bactérias (esses índices são tratados na Conama 274/200 e citados na

357/2005)  e  de  metais  pesados  e  substâncias  como:  clorofila,  cianobactérias,

alumínio,  arsênio,  fósforo,  zinco,  benzeno,  mercúrio,  entre  outros  –  muitos

encontrados  na  formulação  química  de  derivados  de  petróleo  e  substâncias
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utilizadas no refino e no fabrico de outros produtos, como cloro. As águas que não

apresentam  esses  parâmetros,  ou  seja,  que  não  estão  dentro  dos  padrões  de

melhor qualidade, podem ser consideradas contaminadas, poluídas, impróprias para

o banho e para o consumo, como as enquadradas na Classe 4.

O fato de alguns corpos hídricos se enquadrarem nas classes mais elevadas

de  contaminação  e  impropriedade  da  água  não  significa  que  eles  devam

permanecer  com  esta  sina.  Conforme  uma  das  recomendações  feitas  pela

resolução 357/2005, “o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas”

(CONAMA,  2005).  Isso  significa  que  não  deveria  ser  considerado  natural

enquadrar um rio, por exemplo, na Classe 4 permanentemente.

Uma questão importante que se desdobra dessa classificação diz respeito à

qualidade dos efluentes que podem ser lançados nos corpos hídricos – quanto pior

a  classificação  dos  corpos  hídricos,  pior  a  qualidade  dos  efluentes  que  são

considerados  aceitáveis  de  serem  lançados  neles.  Essa  resolução  Conama,

portanto,  trabalha  com  uma  perspectiva  de  sacrifício  das  águas,  legalizando  o

lançamento  de  efluentes  altamente  contaminantes  em  determinados  corpos

hídricos.

Ausência de parâmetros para outros poluentes

Em audiência pública, o pesquisador Fernando Spilki, do centro universitário

Feevale, do Rio Grande do Sul, alertou sobre a ausência de parâmetros para a

contaminação por  vírus  na legislação brasileira  (CEBG, 11/9/2015).  Em 2015,  o

professor foi contratado pela Associated Press para avaliar a qualidade das águas

da Baía de Guanabara nos pontos onde foram feitos os eventos-teste para os Jogos

Olímpicos. O resultado é a certificação de que há presença de vírus, adenovírus,

nesses pontos em quantidades alarmantes.  Existem parâmetros para coliformes,

bactérias, metais, mas não para vírus. O professor Paulo Barrocas, da Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), comentou “em primeira mão” que o seu laboratório, junto

com o laboratório do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), fez 

os parâmetros típicos físico-químicos de saneamento, também fez os
típicos bacteriológicos, e o laboratório da Marise [professora da IOC]
fez do vírus. (CEBG, 11/9/2015, p. 21)
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Um dos resultados que chamou a atenção dos pesquisadores é  que,  em

amostras nas quais foram detectadas presença de bactéria, não foram encontrados

vírus, e vice-versa. 

O  mesmo  ocorre  com  outros  organismos  e  substâncias,  como  parasitas,

fungos e os desreguladores endócrinos. A pesquisadora Gisele Gomes, da Uerj,

afirmou  em  audiência  que  “79%  dos  produtos  químicos  comercializados  não

possuem informações disponíveis sobre seus efeitos tóxicos” (CEBG, 11/9/2015, p.

18). Essa informação é importante porque, por meio do sistema excretor humano,

estamos  disponibilizando  no  ambiente,  especialmente  nas  águas,  uma  série  de

substâncias sem qualquer forma de controle. Isso significa que faltam parâmetros

para novas substâncias químicas, que são identificadas, anualmente, e incluídas em

listagens.  Muitas delas, apesar da pouca informação existente,  são sabidamente

carcinogênicas e desreguladores endócrinos. Segundo a pesquisadora, estes são 

agentes exógenos que interferem na síntese, secreção, transporte,
ligação ou eliminação dos hormônios naturais do organismo. (...) São
substâncias  que  atuam  no  sistema  endócrino,  causando
desequilíbrio. Podem ser substâncias naturais ou sintéticas. (CEBG,
11/9/2015, p. 18)

A cientista citou uma pesquisa81 sobre a Baía de Guanabara na qual foram

encontradas nas águas da enseada da Jurujuba, em Niterói, substâncias que são

desreguladores endócrinos, com uma atividade estrogênica considerada elevada.

Gisele demonstrou preocupação com esses dados, pois não existe legislação que

regulamente os limites para o descarte dessas substâncias nos corpos hídricos.

Um  desses  agentes  contaminantes  são  as  superbactérias.  Organismos

altamente  resistentes,  forjados  a  partir  do  uso  de  antibióticos  em  humanos  e

animais,  que  se  modificam  e  se  tornam  resilientes  e  com  alta  capacidade  de

contaminação.

Concordando com a pesquisadora Gisele, o professor Renato Carreira,  da

PUC-Rio, afirmou que “alguns novos contaminantes ainda precisam ser mais bem

investigados”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  24).  A  equipe  da  qual  ele  faz  parte  tem

investigado  os  contaminantes  emergentes,  que  são  “fármacos,  produtos  de  uso

81NASCIMENTO, Marília (2012). Análise da atividade estrogênica na água da enseada de Jurujuba-
Baía da Guanabara. (Dissertação de Mestrado) Pós-Graduação em Geologia e Geofísica Marinha. 
Universidade Federal Fluminense: Niterói.
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pessoal”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  24),  que  foram  detectados  como  presentes  nas

águas da baía. Uma recomendação do professor é que novos indicadores devem

ser incorporados em uma nova resolução, como as do Conama. Ele sugere novos

parâmetros,  acompanhados  de  monitoramento  contínuo,  para  supervisionar  a

melhora  na qualidade das águas da baía.  Discordando da concepção do Plano

Diretor, o professor Carreira, com esse pensamento, entende que os parâmetros

servem para classificar com uma espera de melhora, e não como uma forma de

“enquadrar”  permanentemente  em  uma  determinada  qualidade  de  água,

principalmente se o diagnóstico for negativo – como é o caso.

André Leoni, responsável pelo monitoramento dos parâmetros de qualidade

da água,  do Inea,  informou que existe uma comissão no instituto  que avalia  os

documentos dos Procedimentos  Operacionais  Padrão (POP)  –  documentos com

detalhamento das rotinas laboratoriais. Segundo o representante do Inea, existem

mais de 35 POPs. Nesses documentos, são listados novos poluentes, mesmo não

legislados (CEBG, 11/9/2015, p. 36).

A diretora da Gestão de Águas e Território, do Inea, Eliane Barbosa, ressaltou

a importância dos estudos científicos das instituições de pesquisa, principalmente

relacionados aos parâmetros ligados aos vírus. A visibilidade dos Jogos Olímpicos

trouxe à tona o problema da poluição das águas da Baía de Guanabara. Os atletas

estrangeiros, que vieram ao Rio de Janeiro testar as características marítimas da

baía,  sentiram-se mal  e  doentes  após a  experiência,  provocando fortes  dúvidas

quanto às condições de salubridade. Isso colocou em risco o “sucesso” do evento.

No transcorrer dos trabalhos da comissão, foi anunciado pelo governo Luiz

Fernando Pezão que a meta anunciada em 2012 pelo então secretário de Meio

Ambiente  Carlos  Minc  não  seria  cumprida.  Naquela  ocasião  o  atual  deputado

estadual afirmou que “a nossa meta é chegar em 2014 com 65% e na Olimpíada

(2016) com 80%”82 do esgoto tratado. Na realidade, chegamos a 2016 sequer tendo

cumprido a meta estabelecida para 2014. Diante desse fato, o poder público propôs

a criação de um convênio entre o governo e as universidades para construir novas

saídas e abdicou do estabelecimento de novas metas. Aos olhos desta comissão, o

compromisso com a despoluição da baía foi interrompido e sequer foi estabelecido

82<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-20-anos-despoluicao-da-baia-de-guanabara-vira-
esgoto-imp-,851258>.
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um novo objetivo a ser alcançado, jogando, na prática, para as calendas gregas a

realização de qualquer meta.

A sra. Eliane acredita que o fato de  

governador  Pezão  ter  feito  esse  convênio  chamando  as
universidades  para  junto  do  Executivo  justamente  quer  dizer  o
seguinte: vocês pensam, e nós executamos. (CEBG, 11/9/2015, p.
30)

Foi uma unanimidade, na audiência, a necessidade de os estudos científicos

dos diversos órgãos, institutos e universidades tornarem-se disponíveis e acessíveis

para  auxiliar  na  elaboração  de  políticas  públicas  efetivas,  inclusive  nessas

relacionadas à regulamentação dos parâmetros de qualidade da água, na inclusão

de novos poluentes e, também, na discussão de uma melhora no que já existe,

principalmente na ampliação da rigidez nos níveis de poluição.

A classificação das águas da RH V - BG – proposta pelo Plano Diretor

O Plano  Diretor  (PRHRH-BG)  afirma que  o  estado  não  possui  legislação

específica para enquadramento das águas, dessa forma, utiliza a classificação da

Conama 357/2005. A classificação proposta não considerou melhorias dos corpos

hídricos, mas sim o estado atual – contaminados, poluídos. Desse modo, rios que

poderiam ser recuperados, conforme o Plano Diretor, podem ser classificados na

Classe 2, pois 

nessas áreas, admite-se a implantação de atividades econômicas,
inclusive com lançamento de efluentes nos cursos d’água, desde que
respeitados  os  limites  desta  classe,  conforme  determinado  na
resolução 357/2005. (GERJ, 2005, p. 148) 

Dessa forma, o Plano Diretor mantém os rios que já eram de Classe 2 na

Classe 2, ou seja, não apresenta uma proposta de elevar essa classificação a,

pelo menos, um nível acima, corroborando a recomendação da resolução Conama

375/2000 de que “o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não

necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam

possuir” (CONAMA, 357/2005). Os rios aos quais o plano se refere são os rios

Suruí, Roncador, Guapimirim, Macacu e Caceribu, que fazem parte de uma Unidade

de  Conservação,  a  APA Guapimirim,  ou  seja,  eles,  que  estão  protegidos  em
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Unidade  de  Conservação,  podem  receber  lançamento  de  efluentes,  desde  que

respeitados os limites de contaminação aceitáveis. 

Segundo a Conama 357/2005, as águas enquadradas na Classe 2 devem ter,

por exemplo, menos que 2.500 coliformes por 100 ml em 80% das amostras. Em

audiência  pública  sobre  parâmetros  e  qualidades  da  água,  o  professor  Renato

Carreira,  da PUC-Rio, afirmou que os parâmetros brasileiros são inaceitáveis no

mundo  inteiro.  Ele  nos  informou  que,  nos  Estados  Unidos  e  no  Canadá,  por

exemplo, o valor de 235 coliformes fecais por 100 ml já enquadra a água como

imprópria para banho e consumo:

Por  que  o  Brasil  usa  mil  coliformes  por  100  ml,  sendo  que  nos
Estados Unidos é 235 e no Canadá é 200? Por  quê? Por  que a
gente não parte primeiro pra mudar isso e discutir isso? Por que a
gente não muda pra 200 como é na Europa ou nos Estados Unidos?
Por  que  a  gente  aceita  mil  coliformes  na  água  como padrão  de
balneabilidade seguro e em outros países isso não é mais adotado?
(CEBG, 11/9/2015, p. 25)

Rios  como  o  Meriti,  completamente  degradados,  foram  enquadrados  na

Classe 4, pois são intensamente utilizados pela indústria e pelo esgoto doméstico.

Segundo a classificação do Conama, essa classe se enquadra no uso de apenas

navegação  e  harmonia  paisagística.  Para  o  Plano  Diretor,  os  rios  da  Classe  4

devem ser considerados “apenas no sentido de manter sua harmonia paisagística”

(GERJ, 2005).  Do mesmo modo que,  para os rios enquadrados na Classe 2, o

Plano  Diretor  não  apresentou  propostas  de  melhoria,  para  que  eles  sejam

enquadrados, futuramente, pelo menos, na Classe 3.

Em relação aos efluentes que são despejados nesses rios, o que faz com que

eles  sejam  enquadrados  em  determinada  classe,  a  Conama  430/11  é  a

regulamentação mais recente sobre isso. Essa resolução estabelece se a água a

ser despejada no rio está com uma qualidade melhor ou pior. A Conama 430 traz as

penalidades  da  Lei  nº  9.605/98,  que  “dispõe  sobre  as  sanções  penais  e

administrativas  derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente”

(BRASIL, 12/2/1998). Segundo a dr. Adriana Sotero, da Fiocruz, não faltam leis e

nem regulamentação, o que há é a necessidade de cumpri-las. Ela afirma, ainda,

que essa legislação precisa ser discutida com a academia brasileira, que tem muito

a contribuir. Não há necessidade de encomenda de estudos:
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A gente precisa discutir a nossa legislação, sim, em vários âmbitos,
até mesmo as legislações municipais e estaduais – e junto com a
academia.  Eu acho que  essa parceria  é  fundamental  pra  que  os
estudos não venham só de fora, os estudos feitos aqui, a gente tem
estudos  no  Brasil  que  apontam  isso.  Não  precisa  ir  em  estudo
americano nem europeu pra poder buscar isso, a gente tem estudos
aqui que apontam isso. (CEBG, 11/9/2015, p. 50-51)

Situação dos rios

Nas bacias hidrográficas, os rios têm uma importância significativa, pois seu

papel natural é carrear águas e sedimentos ao longo do seu curso, depositando

essas “matérias” pelo caminho. Esse trabalho é feito de montante a jusante, até

atingir  o seu destino final,  que pode ser  brejos,  mangues,  outros rios,  lagos ou

baías.  Em trechos mais  próximos ao nível  de  base,  onde as  águas ficam mais

calmas,  formam-se  remansos,  nos  quais  algumas  espécies  aproveitam  para  se

alimentar e se reproduzir. Para garantir esse processo e a função natural dos rios, é

necessário, também, conservar a mata ciliar, que protege as margens e, também,

permite a infiltração da água da chuva no solo,  realimentando esse sistema por

meio dos lençóis freáticos. Sem essa mata, as margens ficam mais vulneráveis à

erosão, bem como à impermeabilização do solo, dificultando esse processo. 

No caso da bacia da Baía de Guanabara, a intensa ocupação e o uso do solo

e  das  águas  provocaram  uma  degradação  em  cadeia,  a  começar  pelo

desmatamento,  pelas  canalizações,  pelos  aterros  e  pelo  uso  desses  rios,

canalizados  ou  não,  como  destino  final  do  esgoto  doméstico  e  industrial.  As

consequências disso são drásticas e dramáticas, mas podem ser, em muitos casos,

reversíveis. Para o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica

da Baía de Guanabara,  não; esse plano considera que os rios com ocupações

urbanas e industriais intensas, por já estarem completamente degradados, podem

ser  enquadrados  nas  classes  (CONAMA  357/2005)  que  permitem  que  os

parâmetros de concentrações de elementos químicos, orgânicos e inorgânicos, e,

portanto, o nível de poluição dos efluentes ali lançados, sejam maiores, ao invés de

defender uma recuperação desses rios.

Os rios enquadrados na proposta do plano que estão mais degradados são: 

1) Enquadrados na Classe 2:
- Rio Suruí;
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- Rio Roncador;
- Rio Guapimirim;
- Rio Macacu;
- Rio Caceribu.

2) Enquadrados na Classe 3:
- Rio Suruí;
- Rio Barão de Mauá;
- Rio Inhomirim;
- Canais de Magé, que desaguam na Baía de Guanabara.

3) Enquadrados na Classe 4:
- Rio Magé;
- Canal de Magé;
- Rio Iriri;
- Rio Estrela;
- Rio Iguaçu;
- Rio Meriti;
- Rio Irajá;
- Canal do Cunha;
- Rio Imboaçu;
- Rio Sarapuí.

As  principais  fontes  de  contaminação  e  poluição  dos  rios  da  Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara são as indústrias e o esgoto doméstico. Só na

bacia  existem  cerca  de  14  mil  indústrias  dos  setores  petrolífero,  farmacêutico,

alimentício,  de  celulose,  etc.  Segundo  Amador  (2013),  as  principais  indústrias

poluidoras,  conforme  ranking  da  Fundação  Estadual  de  Engenharia  do  Meio

Ambiente (Feema, incorporada pelo Inea), são:

Tabela 5: Principais indústrias poluidoras da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara

Indústrias Município Rios próximos

Bayer Belford Roxo Sarapuí 

Bayer São Gonçalo Tem um canal

Reduc/ Petroflex/ Nitriflex Duque de Caxias Estrela, Iguaçu

Refinaria de Manguinhos Rio de Janeiro Canal do Cunha

Pan-Americana83 Rio  de  Janeiro  (Honório
Gurgel)

Acari/Pavuna/Meriti
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Sul Atlântico (óleo animal
– sardinha)

São Gonçalo BG  (próximo  à  Ilha  do
Tavares)

Cibrapel Guapimirim Bacia  do  Rio  Guapi  e
Macacu

Organizado pela comissão, baseado em AMADOR (2013).

O  monitoramento  da  qualidade  das  águas  das  regiões  hidrográficas  do

Estado do Rio de Janeiro é feito, atualmente, pelo Inea, que, segundo o seu site: 

Os  boletins  de  qualidade  das  águas  por  regiões  hidrográficas
apresentam um retrato da qualidade dos rios através da aplicação do
Índice de Qualidade de Água (IQANSF), que consolida em um único
valor  os  resultados  dos  parâmetros:  Oxigênio  Dissolvido  (OD),
Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO),  Fósforo  Total  (PT),
Nitrogênio  Nitrato  (NO3-),  Potencial  Hidrogeniônico  (pH),  Turbidez
(T), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), Temperatura da Água e do Ar e
Coliformes Termotolerantes. É feita, também, análise dos parâmetros
bacteriológicos, físico-químicos e biológicos.84

No dia 14 de setembro de 2015, a Comissão Especial da Baía de Guanabara

(CEBG) solicitou ao Inea os dados brutos recolhidos nos diversos pontos de coletas

que são feitas na região hidrográfica. No mesmo dia recebemos, prontamente, três

tomos de cerca de 200 páginas, com todos os dados brutos de coletas feitas de

2010 a 2015. Nos dias 15/9/2015, 7/10/2015 e 4/12/2015, solicitamos, por e-mail, os

mesmos dados,  porém tratados e sistematizados.  Até a redação deste relatório,

ainda não obtivemos respostas.

Sobre o enquadramento dos rios, o deputado Flávio Serafini questionou sobre

as outorgas, que são a autorização para o uso da água, tanto para consumo quanto

para  descarte,  como  efluente.  Já  que  existe  uma  grande  preocupação  com  o

enquadramento  dos  rios,  com  o  intuito  de  melhorar  a  sua  qualidade  –

diferentemente do que sugere o Plano Diretor –, há uma necessidade em ampliar o

rigor com que são concedidas as outorgas, exigindo das indústrias um tratamento

satisfatório dos efluentes antes do descarte. Além das outorgas, o deputado sugere,

principalmente ao Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, que seja

feito  um “plano de ampliação do tratamento  de esgoto  nessas regiões”  (CEBG,

83Vendida para a indústria química Katrium, conforme o Diário Oficial, em 28/1/2014. Nessa data, 
houve uma conversão do corpo jurídico e mudança na denominação.
84Boletim de qualidade das águas da Baía de Guanabara (2015). Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026989.pdf
>.
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11/9/2015, p. 43), que deve ser coordenado em conjunto pelo Inea, pela Cedae e

pelos municípios.

Compartilhando da mesma opinião, Alexandre Braga, do Comitê da Região

Hidrográfica, informou que o enquadramento cabe ao comitê,  conforme a Lei  nº

9.433/97. Porém, lembrou que classificar os rios com níveis acima da sua qualidade

atual “significa investimentos maciços em saneamento” (CEBG, 11/9/2015, p. 43).

Contaminação industrial: o caso do mercúrio

A poluição da Baía de Guanabara por mercúrio vem da elevada concentração

industrial  em  sua  região  hidrográfica  e  em  seu  espelho  d’água.  Nessa  região,

segundo Dias et al. (2013), existem “aproximadamente  14.000 empreendimentos

industriais [grifo nosso]” (DIAS et al., 2013, p. 166). Ele afirma, ainda, que “a Bacia

Hidrográfica da Baía de Guanabara se configura como o  segundo maior parque

industrial do Brasil [grifo nosso]” (DIAS et al., 2013, p. 166).

Segundo o site Wikipedia, 

o  mercúrio  é  um  metal  líquido  à  temperatura  ambiente  (...)  é
insolúvel  em  água  (...).  É  um  produto  perigoso  quando  inalado,
ingerido ou em contato (...).  Geralmente quem foi  intoxicado pelo
vapor  do  mercúrio  pode  apresentar  sintomas  como  dor  de
estômago,  diarreia,  tremores,  depressão,  ansiedade,  gosto  de
metal  na  boca,  dentes  moles  com inflamação  e  sangramento  na
gengiva,  insônia,  falhas  de  memória  e  fraqueza  muscular,
nervosismo,  mudanças  de  humor,  agressividade,  dificuldade  de
prestar atenção e até demência. Mas pode contaminar-se também
através de ingestão. No  sistema nervoso, o produto tem efeitos
desastrosos,  podendo  dar  causa  a  lesões  leves  e  até  à  vida
vegetativa  ou à  morte,  conforme a concentração [grifos nossos].
(WIKIPEDIA, 2015)85

O mercúrio é muito usado na produção química, na mineração, na queima de

carvão (usado nos autofornos industriais), na separação de metais e em produtos

eletrônicos. O descarte inadequado dos efluentes industriais – que contêm mercúrio,

entre outros elementos – despejados nos rios da Bacia Hidrográfica da Baía de

Guanabara contribui para o aumento desse metal no estuário.

Segundo  Barrocas  (1995)  e  Soares  (2010),  uma das  principais  fontes  de

poluição  por  mercúrio  é  a  indústria  química  Pan-Americana  S.A.,  em  Honório

85<https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento_qu%C3%ADmico)>.
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Gurgel. Essa indústria é a segunda maior produtora de cloro no Brasil.86 O despejo

de seus efluentes é feito nos rios Acari e Meriti (Classe 4), que desaguam na Baía

de Guanabara. A Lei Estadual nº 2.436/95, proposta por Carlos Minc, proíbe 

a  implantação  ou  ampliação,  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de
indústrias produtoras de cloro-soda com células de mercúrio e com
células de diafragma. (ALERJ, 1995)

 
Desse modo, a Pan-Americana se propôs a substituir, até 2001, a tecnologia

que utiliza o mercúrio  na produção de cloro. Além da Pan-Americana,  a  Reduc

utiliza  mercúrio  associado  aos  hidrocarbonetos  e  lança  o  elemento  na  forma

metálica nos rios adjacentes (SOARES, 2010). Em audiência pública87 realizada em

janeiro  de 2015,  a  Comissão de Saneamento  Ambiental  da Alerj,  presidida  pela

deputada Aspásia Camargo, debateu o descumprimento da Lei  nº 2.346/95 pela

Pan-Americana. O prazo para a substituição da tecnologia era até 2001, e em 2015

não  se  sabia  se  a  resolução  tinha  sido  respeitada.  As  considerações  dessa

audiência foram as necessidades de se fazer  uma vistoria na indústria,  para se

certificar de a que a legislação foi respeitada, e fazer um acareamento de todas as

indústrias que poluem com mercúrio e metas para criar punição para as poluidoras.

O professor Barrocas, em audiência pública, apresentou um fato que faz com

que a taxa de deposição dos metais no fundo da baía seja maior devido à reduzida

oxigenação  das  águas:  em  decorrência  do  elevado  teor  de  matéria  orgânica,

aumenta a decantação dos metais pesados. O professor ressaltou que 

por incrível que pareça, a poluição orgânica, na verdade, é boa para
segurar os metais nos sedimentos e evitar com que eles fiquem na
coluna d’água e vão para a cadeia trófica. (CEBG, 11/9/2015, p. 20)

Sendo assim, as dragagens não são obras que devem ser feitas de forma

trivial, pois, na verdade, elas pioram a qualidade da água. Quanto menos oxigênio

houver na coluna d’água, mais o metal ficará decantado junto aos sedimentos do

fundo. Quando esses sedimentos, junto com os metais, são movimentados, ou, nos

termos do professor Barrocas, são “ressuspendidos”, ocorre uma oxigenação das

águas,  provocando  a  “libertação”  dos  metais  que  estavam  “aprisionados”  aos

86Aqui surge uma preocupante contradição. O destino principal do cloro produzido por essa indústria
é da Cedae, responsável principal pelo saneamento que poderia despoluir a baía.
87<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/84194131/doerj-poder-legislativo-23-01-2015-pg-4>.
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sedimentos, fazendo com que flutuem na coluna d’água, misturem-se aos alimentos

dos organismos e penetrem na cadeia alimentar. Desse modo, Barrocas afirma que

“você pode contaminar mais dragando do que não dragando” (CEBG, 11/9/2015).

Apesar de ainda possuir o endereço em seu site, e de ainda existir a mesma

instalação industrial, a Pan-Americana foi vendida para a indústria química Katrium,

conforme o  Diário  Oficial,  em 28/1/2014.  Nessa data,  houve uma conversão do

corpo jurídico e mudança na denominação.88 O sr. Anselmo Frederico, da área de

estudos  ambientais  do  Inea,  informou-nos  que  a  Pan-Americana  foi  vendida  e

mudou de lugar.  No entanto, ainda existe uma indústria química funcionando no

mesmo  local.  No  site do  Inea,  existem  duas  outorgas  para  a  Katrium,  que  a

autorizam a consumir e a descartar efluentes no rio Acari, durante duas horas por

dia, em 30 dias do ano.89 As Leis Estaduais nº 4.247/2003 – sobre a cobrança pelo

uso dos recursos hídricos – e nº 3.239/99 – institui a política estadual de recursos

hídricos – não regulamentam a periodicidade do despejo de efluentes, deixando à

cargo da antiga Superintendência Estadual de Rios e Lagos (Serla),  incorporada

pelo Inea. 

Mesmo diante das evidências e da gravidade da poluição industrial – sem

reduzir a importância da poluição por esgoto doméstico, situação na qual grande

parte  da  população  não  tem  escolhas  por  falta  de  saneamento  universal  –,  o

representante do Inea afirmou que existe um “controle efetivo muito grande” (CEBG,

11/9/2015, p. 62) da parte industrial. Talvez esse controle ainda não seja suficiente,

o  que  justifica  a  elevada  quantidade  de  metais  pesados  existentes  na  Baía  de

Guanabara.

A presença de mercúrio nas águas da baía é detectada no organismo de

peixes, caranguejos, mexilhões e botos. Estudos indicam que os botos-cinza são

bons bioindicadores do fluxo de poluentes (KEHRIG et al., 2009; MOURA, 2009),

principalmente no que se refere ao mercúrio (ver item 3.1.1).

88<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/69459331/doerj-publicacoes-a-pedido-25-04-2014-pg-166>.
89<http://200.20.53.7/listalicencas/views/pages/EspelhoLicenca.aspx?id=15509&exibicao=0> e 
<http://200.20.53.7/listalicencas/views/pages/EspelhoLicenca.aspx?id=32252&exibicao=0>.
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Monitoramento do Inea

O Inea faz o monitoramento da qualidade das águas em pontos de coleta no

Estado do Rio de Janeiro. A frequência da coleta, segundo Andre Leone, do Inea, é

trimestral e, na Baía de Guanabara, são 55 pontos em 33 rios (figura 17). Existe

mais de um ponto em rios como o Macacu, o Caceribu – três a quatro pontos – e o

Iguaçu – um ponto a montante e um a jusante da Reduc, por exemplo (CEBG,

11/9/2015, p. 33).

Figura 17: Monitoramento da qualidade da água, acessível no último boletim disponível no  site do
Inea, em novembro de 2015.90

De acordo com o mapa na figura 17, o Índice de Qualidade de Água (IQA)

que  prevalece  na  Bacia  Hidrográfica  é  de  “ruim”  a  “muito  ruim”,  com  algumas

ocorrências  de  “média”  e  “boa”.  Já  no  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara,

existem,  conforme  apresentação  do  Inea  em audiência,  21  pontos.  Destes,  em

2014, nove possuíam quantidades de coliformes termotolerantes acima de 4.000 por

100 ml. Esses pontos ficam na porção ocidental da Baía de Guanabara, de Duque

de Caxias  até  Botafogo,  inclusive  Marina  da Glória,  um dos pontos  das provas

90<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026989.p
df>.
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olímpicas. Nos demais pontos, na área das provas, conforme o mapa (figura 18)

apresentado  na  segunda audiência  pública  (CEBG,  11/9/2015),  a  qualidade das

águas é considerada satisfatória, com valores entre 200 e 1.000 coliformes por 100

ml.

Figura 18: Monitoramento da qualidade da água, 2014. Dados apresentados em audiência pública,
no dia 11/9/2015, pelo Inea.91

O professor Paulo Barrocas ressaltou a importância de se fazer essas coletas

utilizando a tábua das marés. Ele afirma não ver, no  site do Inea, as informações

coletadas associadas às marés. Os resultados na maré-cheia e na maré vazante

são  diferentes,  podendo  refletir  uma melhora  aparente  na  qualidade  da  água  –

durante a maré vazante é o momento ideal para fazer a coleta (CEBG, 11/9/2015).

Andre Leone afirmou que a frequência e a metodologia das análises preveem que

as  coletas  sejam  feitas  em  “situações  de  maré  de  sizígia  a  vazante”  (CEBG,

11/9/2015, p. 34).

91<https://drive.google.com/drive/search?q=IQA>.
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O Inea utiliza o Índice de Qualidade de Água (IQA), que usa os seguintes

parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD),  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),

Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total (PT), Nitrogênio Nitrato (NO3-), Potencial

Hidrogeniônico (pH), Turbidez (T), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) e temperatura

da água e do ar (°C). Existe uma fórmula para o cálculo do IQA na qual cada um

desses  parâmetros  tem  um  peso.  O  professor  Barrocas  perguntou  sobre  os

hidrocarbonetos,  e,  segundo Andre  Leone,  este  elemento  não entra  na  fórmula,

apesar de o Inea monitorar (CEBG, 11/9/2015, p. 36). Ainda segundo Leone, os

parâmetros  usados  no  cálculo  do  IQA  estão  “relacionados  diretamente  ao

esgotamento  sanitário”  (CEBG, 11/9/2015,  p.  33-34).  Para  ele,  o  monitoramento

nesses pontos facilitam o trabalho do gestor público, que passa a saber quais são

os focos que devem ter interferência de melhoria, e citou o exemplo do Programa de

Saneamento Ambiental da Baía de Guanabara dos Municípios do Entorno (PSAM)

como uma das entidades que irão se beneficiar com os dados.92

Foi feito um monitoramento especial na área das provas olímpicas. No ponto

da Marina da Glória, a situação é crítica, conforme Andre Leone, diferentemente do

canal central, onde a qualidade é melhor (CEBG, 11/9/2015, p. 35-36). O deputado

estadual  Tiago Mohamed questionou  sobre  a  periodicidade  do  monitoramento  e

sugeriu que os intervalos fossem menores, “para que a gente tenha dados mais

claros e melhores em cima disso” (CEBG, 11/9/2015, p. 38). 

Sobre outorgas, fiscalização e multas

O  deputado  estadual  Flávio  Serafini  perguntou  sobre  a  fiscalização  das

outorgas.  Os  documentos  disponíveis  no  site do  Inea  não  se  referem  aos

parâmetros e nem à legislação (CEBG, 11/9/2015, p. 41). Em relação às multas

sobre as empresas que praticam crimes ambientais, desrespeitando a legislação, o

deputado quis saber se elas são aplicadas, novamente, na Baía de Guanabara:

A gente vê que uma parte considerável  do Fecam, respeitando a
legislação,  mas  obviamente  seguindo  uma  orientação  política,  é
destinada a uma série de intervenções urbanísticas,93 e a gente sabe

92<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Qualidadedaagua/index.htm&lang
=>.

93Veja o título “Implantação da Linha 4 do Metrô - Jardim Oceânico (Barra) - General Osório 
(Ipanema)” em <http://www.fecam.rj.gov.br/ler_sites.php?u=sp>. Além do mais, a prestação de contas
do Fundo de Recursos Hídricos (FUNDHRI) já arrecadou , só em 2015, 5.643.490,59 de reais 
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que poderia, por exemplo, também entrar como mitigador de uma
série  desses  problemas  que  a  gente  está  discutindo  que  dizem
respeito  ao  saneamento  e  à  saúde  ambiental  da  população.  Eu
gostaria  de saber  claramente  se as  multas  aplicadas na Baía  de
Guanabara  estão  sendo  pagas,  estão  retornando  para  ações  de
recuperação da baía. (CEBG, 11/9/2015, p. 41)

O vice-presidente  do  Inea,  na  ocasião,  Rafael  Ferreira,  esclareceu que o

instituto  tem  objetivos  de  “implementar  projetos  para  a  região  [da  Baía  de

Guanabara],  utilizando  recursos  do  FUNDHRI”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  57).  Um

desses  projetos  é  a  demarcação  de  faixas  marginais,  assim  como  o  próprio

monitoramento poderá ser financiado por esse fundo. Sobre a fiscalização, Rafael

informou  que  é  feito  com  uma  cooperação  entre  Inea  e  o  Comitê  da  Região

Hidrográfica, diariamente (CEBG, 11/9/2015, p. 75).

Sobre as multas, todas são revertidas para o Fecam, “que é composto com

recursos  de  multas  e  royalties”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  58).  O  Fecam  tem  um

conselho  próprio,  que  tem  o  papel  de  aprovar  os  projetos  que  irão  utilizar  os

recursos do fundo. Rafael afirma que 

não há como garantir, como afirmar que as multas aplicadas na
Baía de Guanabara no entorno da baía ou em atividades afetadas,
que  esses  recursos  são  aplicados  porque  eles  passam  por  um
caminho que até foge um pouco do controle, porque tem participação
de  outros  órgãos,  tem  a  iniciativa,  tem  a  Firjan  que  participa,  a
Secretaria de Estado de Fazenda – é um conselho multidisciplinar
que vota esses projetos. (CEBG, 11/9/2015, p. 58; grifos nossos)

O coordenador de fiscalização do Inea, Márcio Valle, informou que 

De 2011 para cá, foram lavradas em torno de 9 mil multas aplicadas
com relação às infrações ambientais. Esse montante aproximado foi
em torno de 200 milhões de reais, e, desses 200 milhões, apenas
3% a  gente  conseguiu  reverter,  indo  para  o  Fecam,  seguindo  a
Constituição do Estado do Rio de Janeiro – é o que vale hoje em
torno de 6 milhões e alguma coisa. (CEBG, 11/9/2015, p. 59).

Márcio Valle informa, ainda, que desse valor total de 200 milhões de reais

aplicados  em multas,  nem tudo  foi  pago,  na  verdade.  Cerca  de  80  milhões  de

(http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdy4/~edisp/inea0068731.pdf)
, porém a prestação de contas não é clara. Por exemplo, veja “Ações Aprovadas pela Diretoria”, em 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_digat_geagua/documents/document/zwew/mte0/~e
disp/inea0114776.pdf>. O que significa?
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reaisestão sendo acompanhados pela Procuradoria Geral da Dívida Ativa, e outros

tantos estão tramitando em processos, como no caso da indústria de lubrificantes e

combustíveis Cosan, na Ilha do Governador (CEBG, 11/9/2015, p. 59).

Na audiência sobre vida marinha da Baía de Guanabara, um dos convidados

da mesa relatou que, em um dia de mergulho próximo à Ilha do Governador, não

encontrou  nenhum  cavalo-marinho  (sendo  que  semanas  antes  havia  centenas

deles)  e  sentiu  queimação  por  baixo  da  roupa  de  mergulho.  A causa  foi  um

vazamento  de  efluentes  da  empresa  Cosan  direto  nas  águas  da  Baía  de

Guanabara. Na ocasião, abril de 2015, o Inea aplicou uma multa de 35 milhões de

reais. Segundo Márcio Valle, 

esse  processo  hoje  está  na  primeira  instância,  no  serviço  de
impugnação  a  auto  de  infrações.  Lógico  que  a  gente  vai  dar
prioridade necessária, porque, quanto maior a empresa, maior sua
responsabilidade,  mais  celeridade  a  gente  dá  ao  processo,
justamente para chegar lá no final e a gente finalizar esse processo.
(CEBG, 11/9/2015, p. 59)

O deputado Flávio Serafini aproveitou a audiência para perguntar se existem

casos de empresas reincidentes e, se isso ocorrer, se existem casos de cassação

de  outorga.  Pediu  exemplos,  a  frequência  e  a  forma  como  é  feita  a  cassação

(CEBG,  11/9/2015,  p.  60).  Márcio  Valle  esclareceu  que  teve  um  caso  em  que

precisaram cassar a licença da empresa Coleta Resíduos Ltda., em Nova Iguaçu. 94

Para que isso ocorra, é preciso criar um nexo causal e abrir um procedimento de

cassação de licença. Conforme Valle,

o processo tramitou pelo conselho diretor, foi aprovado, a licença foi
cassada, só que aí entrou a parte, ele recorre lá fora, então a gente
está com esse processo lá fora correndo, a PGE [Procuradoria Geral
do Estado] está na justiça comum, a PGE está tomando a frente para
tentar  realmente  cassar  essa licença;  a  licença  para  o  Inea  está
cassada,  para  o  Inea  a  empresa  não  tem  mais  como  trabalhar.
(CEBG, 11/9/2015, p. 60)

94<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Noticias/INEA_014417>.
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O papel dos municípios

O sr.  Rafael  Ferreira  registrou  na  audiência  que  todos  os  municípios  da

região hidrográfica licenciam as pequenas e médias empresas, de baixo e médio

impacto. Isso faz com que o Inea perca o controle sobre os relatórios periódicos que

os municípios devem enviar. O Inea possui uma unidade de gestão municipal que

“tenta centralizar um pouco essas informações” (CEBG, 11/9/2015, p. 61). Segundo

Eliane Barbosa,  o  Inea entra como suplente na fiscalização feita  pelo município

(CEBG, 11/9/2015, p. 61).

Segundo Rafael Ferreira, existe uma dificuldade do sistema de informações

pelo qual os municípios devem disponibilizar os relatórios para o Inea – todos os

municípios têm acesso a esse sistema. Essa dificuldade de operação e acesso ao

sistema  foi  herdada  dos  outros  órgãos  que  migraram  para  o  Inea.  Rafael  nos

informou que, a partir  de junho de 2016, “esses e outros dados que nós temos

armazenados,  mas  não  temos  espaço  no  servidor  para  publicá-los,  eles  serão

publicados” (CEBG, 11/9/2015, p. 63).

O  Inea  tem  laboratórios  próprios  que  fazem  análises  físicas,  químicas,

instrumental, de microbiologia, etc., segundo Eliane Barbosa. O Instituto Nacional de

Metrologia,  Qualidade  e  Tecnologia  (Inmetro)  fará  a  certificação  de  qualquer

laboratório  que  siga  os  padrões  do  Inea  (CEBG,  11/9/2015,  p.  63).  Eliane

aindaesclarece  que  os  municípios  devem passar  por  uma capacitação  e  seguir

alguns requisitos para estarem aptos a licenciar pequenos e médios impactos. Além

disso,  eles  precisam  ter  Plano  Diretor,  conselho  de  meio  ambiente,  fundo  de

recursos, etc.  Caso o município não esteja com os pré-requisitos adequados, “a

licença  dele  [é]  cassada,  ele  retorna  para  o  novo  treinamento,  uma  nova

capacitação” (CEBG, 11/9/2015, p. 63).

2.3.3 - Saneamento básico

Segundo  a  Constituição  Federal,  são  responsabilidades  da  União,  dos

estados e dos municípios a garantia do saneamento para o conjunto da população.

A Lei  Federal  nº  11.445/2007,  no  inciso  III,  do  artigo  2º,  o  saneamento  básico

engloba 
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[1]  abastecimento de água,  [2]  esgotamento sanitário,  [3]  limpeza
urbana  e  [4]  manejo  dos  resíduos  sólidos  realizados  de  formas
adequadas  à  saúde  pública  e  à  proteção  do  meio  ambiente.
(BRASIL, 5/1/2007)

O artigo 4º afirma que os recursos hídricos não integram os serviços públicos

de saneamento básico. O parágrafo informa que o uso de serviços hídricos para

esses fins está sujeito à outorga, e não ao saneamento. 

O  saneamento  básico  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  começou  a  atrair

preocupações desde meados do século XIX. Desde o início, os rios foram usados

tanto para abastecimento quanto para drenar o esgoto da cidade. Com o tempo, rios

como  Rio  Comprido,  Carioca  e  Maracanã  foram  perdendo  a  qualidade  para

abastecimento, e essa vocação foi transferida para rios mais distantes. Dois casos

emblemáticos revelam a estupidez que é lançar nossos dejetos nos rios, sejam eles

orgânicos ou artificiais. Duas estações de tratamento no Rio de Janeiro que foram

desativadas, porque a qualidade da água que deveriam tratar se tornou intratável,

foram afogadas no esgoto – são investimentos públicos que se inviabilizam devido a

uma completa irracionalidade: as estações de Santos Malheiros, no Rio Guandu-

Mirim, desativada em meados da década de 1970, e a ETA Caxias, que tratava a

água do Rio Botas, também desativada na década de 1970 pelo mesmo motivo.

Atualmente, a maior parte do Estado do Rio de Janeiro é abastecida pelas águas do

Rio Paraíba do Sul, que se destina à ETA Guandu a oeste da baía e a leste pela

Estação  de  Tratamento  Imunana-Laranjal,  que  capta  água  dos  rios  Macacu  e

Guapiaçu.

Em trabalho sobre  a  paisagem carioca na  primeira  república,  o  professor

Raphael Marconi, da FAU-UFRJ (2003), lembra que, no século XIX, a cidade do Rio

de Janeiro não possuía saneamento básico ou serviços de esgoto.  Os resíduos

sólidos eram jogados no mar pelos escravos. Por causa disso, o estado contratou

uma empresa de serviços de esgoto chamada City Improvements Company, que,

conforme André Rebouças, “convertera a Baía de Guanabara numa imensa cloaca”

(BARBOSA, 1992, apud MARCONI, 2003, p. 26).95 A City começou a construção do

sistema de esgoto da cidade em 30 de junho de 1862 e, conforme Coelho (2007),

95BARBOSA, Jorge Luiz. Olhos de ver, ouvidos de ouvir: os ambientes malsãos da capital da 
República. In: ABREU, Maurício de A. (org.) Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Carioca, 1992, p. 317-329. 
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“na época o objetivo principal das obras (...) [foi] livrar a população e as ruas de

tigres, valas e da enorme sujeira na temporada das chuvas” (COELHO, 2007, p. 27).

O saneamento básico não foi resolvido. Para sanar essa grande questão, em

1992, durante a ECO-92,  foi  anunciado o Programa de Despoluição da Baía de

Guanabara (PDBG), que teve seus prazos adiados por cinco vezes e no qual foram

gastos  mais  de  1,17  bilhão  de  dólares  do  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento (BID), da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e

do Governo do Estado. Em 2006, o programa não tinha sido concluído.

Atualmente, com a iminência dos Jogos Olímpicos, a questão do saneamento

da Baía de Guanabara volta à tona. Em 2011, o coordenador executivo do PSAM,

da SEA, Gelson Serva, afirmou que os projetos de despoluição seriam concluídos

até 2014. O PSAM substituiu o PDBG e conta com recursos do Fecam: 100 milhões

de reais por ano são destinados ao programa.96

Em  2003,  foi  criada  uma  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Alerj)  para  investigar

irregularidades do PDBG.97 A CPI concluiu que houve contrato de empresas sem

licitação,  paralisação  de  obras  sem  término,  atrasos  na  conclusão  de  troncos

coletores e redes, superfaturamento em notas de mão de obra, erro em emissão de

notas, entre outros. Segundo reportagens na mídia, a denúncia mais grave, feita

pela CPI, é que houve aditamentos e rerratificações contratuais que aumentaram

em 25% os valores a serem gastos com o PDBG. Tanto dinheiro gasto, e mais esse

aumento de 25% nos valores, e as Estações de Tratamento de Esgoto de Alegria,

Pavuna e Sarapuí funcionam com apenas 15% da sua capacidade.98 

Sistema de tratamento de esgoto

O Instituto Trata Brasil,  uma Organização da Sociedade Civil  de Interesse

Público (Oscip) que realiza pesquisas e relatórios com o intuito de democratizar a

informação sobre saneamento básico no Brasil,  elaborou um relatório,  em 2014,

sobre saneamento básico e qualidade de vida.99 Nesse relatório, constam dados do

96<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/noticia/2011-07-26/obras-de-despoluicao-
da-baia-de-guanabara-serao-concluidas-antes-das-olimpiadas-diz-coordenador>.
97Resolução 03/2003: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/8725f600a6d98e02832
56cc3005c568d?OpenDocument>.

98<http://www.folhadomeio.com.br/publix/fma/folha/2003/05/guanabara.html>.
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IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2012 e

2013.

Em 2012, segundo o relatório do Instituto Trata Brasil,  83,7% dos domicílios

dos municípios da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara eram abastecidos

com água tratada, significando que mais de 16% ainda não tinham esse benefício.

Em relação à rede de esgoto, apenas 58% dos domicílios estavam ligados à rede,

havendo, ainda, 1,612 milhão de habitações sem acesso à rede (TRATA BRASIL,

2014, p. 7). Isso não é muito diferente de hoje, levando-se em consideração que, ao

fim do PDBG, em 2006, apenas 56,87% das ligações domiciliares foram feitas. É

importante ler esses dados do IBGE com senso crítico, pois muitas vezes a ligação

de esgoto residencial não significa que ele esteja sendo tratado, qual seja, que o

esgoto coletado seja destinado a uma estação de tratamento. 

Em  relação  aos  investimentos  necessários  para  “zerar  o  deficit de

saneamento  na  Baía  de  Guanabara  é  imenso”  (TRATA BRASIL,  2014,  p.  9).

Baseado  nos  dados  fornecidos  pelo  SNIS100,  o  relatório  do  Trata  Brasil  fez  um

cálculo  de  27,7  bilhões  de  reais  para  a  universalização  do  saneamento,  o  que

equivaleria a 9,3% do PIB da região, em 2012. 

Em audiência, a dra. Adriana Sotero, da Fiocruz, ressaltou que o saneamento

traz benefícios diretos e indiretos, e um deles é a redução das doenças vinculadas à

falta do fornecimento dos serviços. Os benefícios diretos seriam 

a redução da poluição do solo e da água, a redução de vetores, a
promoção de bons hábitos de higiene e o aumento e o conforto das
pessoas que vão se banhar e utilizar as águas em que não se teria
lançamento de esgoto. (CEBG, 11/9/2015, p. 14).

Os benefícios indiretos são aumento na expectativa de vida, menor custo com

a saúde,  menores custos  para  o  tratamento  da  água,  redução  da poluição  nas

praias e preservação da fauna (CEBG, 11/9/2015, p. 14). A dra. Adriana esclarece

que o esgoto que consideramos “doméstico” não é somente o dos domicílios, mas

também, inclusive, industrial:

Residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou qualquer
outra  edificação  que  dispõe  de  instalação  de  banheiros  ou
lavanderias e cozinhas. Contudo a gente pode sinalizar que algumas

99<http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/baia-guanabara/Estudo-Completo-Beneficios-do-
saneamento-na-Baia-de-Guanabara.pdf>.

100Tentamos acessar o site http://www.snis.gov.br/, mas ele não estava disponível em 31/1/2016.
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indústrias que também trazem uma carga como esgoto doméstico
acabam contribuindo. (CEBG, 11/9/2015, p. 14) 

Esse montante de esgoto deve ter a  coleta, o  transporte  e a  disposição

final  feitos de forma adequada.  Devido à ausência  de  uma “malha”  de rede de

esgoto  planejada considerando esses itens,  “os rios foram,  então,  incorporados

como uma rede de esgoto” (CEBG, 11/9/2015, p. 14). Conforme a dra. Adriana, a

situação atual em que o Estado do Rio de Janeiro se encontra, e, em especial, a

Baía  de  Guanabara,  se  dá  devido  à  ineficiência  da  fiscalização  nas  empresas

públicas.  As exigências feitas às empresas privadas são maiores do que nas

públicas. Desse modo, “existe uma tolerância com a poluição das águas causada

pelo esgoto sanitário, por isso estamos neste estado de hoje” (CEBG, 11/9/2015, p.

15).

Dra.  Adriana  esclareceu  que  algumas  estações  de  tratamento  realizam

apenas os processos anaeróbicos que são mais eficientes, baratos e interessantes

para o clima tropical (figura 19). Porém, após o tratamento anaeróbico, é necessário

um pós-tratamento aeróbico “para fazer o que a gente chama de nitrificação do

despejo e da diminuição do padrão de nitrogênio amoniacal” (CEBG, 11/9/2015, p.

15), porém “nem toda estação de tratamento às vezes cumpre com esse pós-

tratamento aeróbico” (CEBG, 11/9/2015, p. 15, grifos nossos).

Figura 19: Esquema de funcionamento de um reator anaeróbico.101

O dr. Paulo Barrocas, também da Fiocruz, visitou a Estação de Tratamento

de Esgoto (ETE) Alegria, no Caju, e a encontrou  funcionando à “meia carga” e

101<http://jorcyaguiar.blogspot.com.br/2011/05/tratamento-aerobico-x-anaerobico.html>.
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sem um tronco coletor, apenas a estação (CEBG, 11/9/2015, p. 21). Já as Unidades

de Tratamento de Rios, como o da Carioca, são medidas paliativas, conforme o dr.

Paulo  Barrocas  (CEBG,  11/9/2015,  p.  25),  porém  complementares.  Elas  não

substituem o saneamento básico e não são sinônimo de despoluição da Baía de

Guanabara.

Para Eliane Barbosa, do Inea, um dos maiores problemas de saneamento do

entorno da Baía de Guanabara é a “cultura da população”, que utiliza os corpos

hídricos próximos às suas moradias para “jogar os dejetos” (CEBG, 11/9/2015, p.

30). Discordando, a dra. Adriana questiona a “culpabilização” da população, já que

esta, por ser muito pobre e sem ter como recorrer, utiliza os rios para tudo: coleta de

esgoto,  coleta  de  lixo,  lazer,  etc.  (foto  2).  A situação  do  Canal  do  Cunha,  por

exemplo, em Manguinhos, é tão precária, que os pesquisadores da Fiocruz, quando

vão coletar amostras, descem o rio de rapel, para não ter que entrar nele. A dra.

Adriana Sotero afirmou em audiência pública:

A relação de também de culpabilizar a população, de colocar o seu
esgoto nos rios, isso não é culpa da população. Não tem uma rede,
vou colocar onde o esgoto? As pessoas não têm como fazer. Não
tem onde coletar o lixo; não passa sistema de coleta. Eu vou colocar
onde? Vou ficar guardando, morando com o lixo dentro de casa o
tempo inteiro? (CEBG, 11/9/2015, p. 50, grifo nosso)

Foto  2:  Crianças  mergulhando  no  Canal  do  Cunha,  em  Manguinhos.  Foto:  Domingos  Peixoto,
22/10/2015.102

102<http://www.baixadavivanoticias.com.br/2015/10/manguinhos-sem-area-de-lazer-criancas.html>.
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A dra. Adriana ressaltou ainda que, se a população for orientada, modificará

sua postura de descarte dos seus resíduos, pois ninguém é miserável por opção

(CEBG, 11/9/2015, p. 50). Sobre o descarte de esgoto, o dr. Barrocas esclareceu

que quem deve fazer a ligação domiciliar à rede coletora é o próprio dono da casa.

Como recomendação, os avanços devem ser feitos nesse item na ampliação das

ligações de esgoto. Essa ampliação foi um dos escopos do PDBG, porém, como já

mencionado, apenas 56,87% das ligações foram feitas de 1994 a 2006. Se o dono

da casa não tem como fazê-las por conta própria, por estar em situação de miséria,

essas obras devem ser feitas pelo estado.

Para  Barrocas,  o  sistema  de  esgoto  é  um  conjunto  de  estações  de

tratamento, troncos coletores e ligações. Algumas estações foram construídas pela

Cedae,  por  meio  do  PDBG,  mas  os  troncos  coletores  ainda  não  foram

concluídos (ver tabelas 8, 9 e 10). Os troncos coletores são os intermediários entre

as  casas,  por  meio  das  ligações,  e  as  unidades  e/ou  estações  de  tratamento

(CEBG, 11/9/2015, p. 53).

Para resolver o problema com seu esgoto, antes dos investimentos do PAC,

por  conta  própria  a  população  que  vive  em  Manguinhos  instalou  sua  própria

canalização de água e  se  virou  com seu esgoto,  pois,  segundo  a  dra.  Adriana

Sotero,  “isso  é  inerente  ao  ser  humano:  querer  se  afastar  das  suas  excretas”

(CEBG, 11/9/2015, p. 50). Nessa região, que está ao nível do mar, quando a maré

sobe, inunda os pontos de abastecimento de água com a água contaminada pelo

esgoto. Isso faz com que a água consumida população seja de péssima qualidade.

Segundo a dra. Adriana, isso não é uma exclusividade de Manguinhos, mas também

ocorre em outros locais com interferência da maré.

A coleta de esgoto não é feita de forma equilibrada entre os municípios da

Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara.  Segundo  a  dra.  Eloisa  Freire,

professora do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais da Universidade Federal

Fluminense (NEPHU/UFF), Niterói é o único município que tem 85% de coleta e

tratamento de esgoto. Ela afirmou, na audiência sobre saneamento básico, que os

demais municípios “estão bem abaixo, não chegando a 20% de atendimento desse

serviço”  (CEBG,  16/10/2015,  p.  22).  Houve  uma  melhora  em  2012,  devido  a

algumas obras coordenadas pelo PSAM e pela Companhia Estadual de Águas e
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Esgoto (Cedae). Apesar das obras de melhorias e expansão, segundo a dra. Eloisa,

a  Cedae  ainda  possui  uma  dívida  com  São  Gonçalo,  desde  o  PDBG,  pela

ineficiência nos usos dos recursos (CEBG, 16/10/2015, p. 22). O município de São

Gonçalo possui uma estimativa populacional de 1,38 milhão de pessoas, segundo o

IBGE.  Mesmo  que  a  ETE de  São  Gonçalo  (Bela  Vista)  e  a  ETE de  Alcântara

funcionem, ainda não será suficiente, conforme nos explicou a dra. Eloisa (CEBG,

16/10/2015, p. 22).

Apesar do conhecimento de todas essas ameaças, o representante da SEA,

Guido  Gelli,  entende  que  a  situação  da  Baía  de  Guanabara,  em  termos  de

relacionamento entre as entidades, vem melhorando e isso será um facilitador na

resolução das questões. Ele acredita que as novas iniciativas para a recuperação da

Baía, como o PSAM, são uma oportunidade de estreitar os acordos: 

Quero  sublinhar  que  vemos  com  muito  bons  olhos  todas  essas
iniciativas. Eu até confesso que com um pouco mais de otimismo,
não tanto otimismo porque eu volto lá  e vejo que,  durante esses
anos todos, nossos sonhos de ter uma baía em melhores condições
– não só a Baía de Guanabara, mas todo o ambiente no Estado do
Rio  de  Janeiro  –  está  muito  aquém  .  Tudo  o  que  hoje  a  gente
constata dos nossos sonhos, mas, por outro lado, numa visão mais
otimista,  está  muito  melhor  do  que  estava quando  eu  comecei  a
trabalhar e entrei para o Inea. (CEBG, 28/8/2015, p. 33)

Mesmo entendendo que as novas oportunidades são positivas, Guido Gelli

reconhece  que  “não  é  fácil  fazer  o  esgotamento  sanitário  na  bacia  da  Baía  de

Guanabara” (CEBG, 28/8/2015, p. 34). Ele ressalta que, na Baixada Fluminense,

por exemplo, não se podem fazer construções de redes coletoras nas margens dos

rios, ou dentro dos rios, devido à proximidade das casas ao nível da baía, que é

uma área com pouca declividade e com altitude baixa. A sua defesa é que, nas

áreas próximas aos rios da baixada, onde não se tem saneamento básico e onde

existe  uma  ocupação  desordenada  pela  população  mais  pobre,  não  se  deve

legitimar a ocupação:

Então, são áreas que nós temos que identificar, áreas onde eu tenho
problemas graves, e eu não tenho condições de fazer a instalação
de  esgotamento  sanitário,  não  posso,  por  duas  razões.  Primeiro,
porque não resolve, porque numa área sujeita a inundação não vou
fazer galeria de esgoto sanitário para tirar esgoto sanitário quando
inunda tudo, e depois porque eu não posso também legitimar uma
ocupação dentro do rio, não faz o menor sentido. (CEBG, 28/8/2015,
p. 35)

100



Resíduos sólidos

Outra questão grave, trazida pelos convidados nas audiências públicas, além

do abastecimento de água – que não tratamos com afinco devido aos trabalhos da

CPI da Crise Hídrica, desenvolvidos, também, pela Alerj –, é a coleta e o tratamento

de resíduos sólidos (lixo). Do mesmo modo em que há deficiência e desequilíbrio na

coleta  e  no  tratamento  de  esgoto,  entre  os  municípios  da  região  hidrográfica

também há ineficiência na coleta de lixo. 

O lixo flutuante é um dos problemas que assolam a baía e tem grave impacto

sobre a vida marinha, a pesca, o esporte e o turismo. Nas ocasiões de chuva, todos

os resíduos não coletados são carreados para as calhas dos rios, os canais e os

valões,  e  são  despejados  diretamente  na  Baía  de  Guanabara.  Além  disso,  o

chorume  tem  um  altíssimo  potencial  degradante,  inviabilizando  manguezais  e

causando grave poluição das águas.

A dra. Elosa Freire chamou a atenção para a ausência de coleta de lixo em

muitos assentamentos de perfil mais popular. A culpa muitas vezes é colocada sobre

os  ombros  das  populações  mais  pobres,  mas  é  justamente  nos  bairros  e  nas

comunidades onde vivem essas parcelas da população que os serviços públicos de

coleta de resíduos são mais deficitários: 

Só que a coleta, desculpa, gente, mas é mentira que os municípios
têm  100%  de  coleta  desses  resíduos.  Nós  não  temos  nenhum
assentamento  que  realmente  tenha  coleta  de  resíduos  sólidos.
(CEBG, 16/10/2015, p. 24)

No  município  de  Magé,  por  exemplo,  o  Plano  Municipal  de  Saneamento

Básico (PMSB), elaborado com apoio do PSAM, só atendeu a duas das diretrizes de

saneamento básico – o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto.

Segundo a representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé, Maria

Aparecida  Resende,  isso  ocorreu  dessa  forma  por  causa  da  emergência  de

despoluição para os Jogos Olímpicos de 2016: “Ficou restando lixo e drenagem

urbana, que é uma questão muito séria para os municípios” (CEBG, 16/10/2015, p.

36). Os resíduos de Magé são levados, atualmente, para a Central de Tratamento

de Resíduos (CTR) de Nova Iguaçu,  no bairro  Adrianópolis  (foto  3).  O CTR de
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Bongaba, em Magé, recebe os resíduos e de lá eles seguem para Nova Iguaçu

(CEBG, 16/10/2015, p. 36). Segundo Maria Aparecida, a Prefeitura de Magé está

implantando a coleta seletiva para cerca de 3 mil  famílias para que os resíduos

recicláveis não precisem ir para Bongaba: “Não tem que ir para o aterro o que pode

ser recuperado, somente o rejeito” (CEBG, 16/10/2015, p. 38).

Esta comissão esteve presente na reunião do Conselho Gestor da Área de

Proteção Ambiental de Guapimirim (APA Guapi) no dia 8/10/2015. Nessa reunião,

representantes da secretaria do meio ambiente de Magé e moradores denunciaram

a poluição do Rio Estrela, protegido pela Área de Proteção Ambiental Estrela, em

Magé  (APA Estrela),  devido  à  presença  do  CTR  de  Bongaba.  Esse  CTR  foi

desativado por não respeitar as regras de funcionamento. Segundo reportagens103,

esse centro de tratamento se assemelha a um “lixão”, sem tratamento (foto 4).  No

entanto,  conforme  os  participantes  da  reunião  do  conselho  gestor,  os

resíduos que continuam sendo levados para Bongaba liberam chorume, que

polui o Rio Inhomirim, que deságua direto no Rio Estrela, a jusante da APA

Estrela.

Foto 3: CTR de Nova Iguaçu.104

103<http://piabeta-mage.blogspot.com.br/2012/08/aterro-de-lixo-e-da-discordia-ctr.html>.
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Existem diferenças entre centro de tratamento de resíduos, aterros sanitários,

aterros controlados e “lixões”. O “lixão” é um depósito a céu aberto, sem tratamento

e sem proteção de um aterramento. O “lixão” de Gramacho é um exemplo, sendo

um dos maiores “lixões” da América Latina. Localizado em uma, teórica, Área de

Preservação Permanente, um mangueza, às margens do Rio Iguaçu e da Baía de

Guanabara, o “lixão” de Gramacho corria – e ainda corre – riscos de explosão. O

funcionamento do “lixão” representa não somente risco de pequenas explosões e,

talvez, uma explosão maior – devido à produção de gás metano pela decomposição

da matéria orgânica –, podendo afetar as pessoas que trabalham e vivem no local,

como também risco à saúde. 

Foto  4:  Centro  de  Tratamento  de  Resíduos  (CTR)  de  Bongaba  (Magé)105,  à  margem  do  Rio
Inhomirim, afluente do Rio Estrela.

104<http://www.noticiasdenovaiguacu.com/2015/01/ctr-de-nova-iguacu-e-referencia-no-tratamento-
de-residuos.html>.
105Foto de Felipe Gomes/vc repórter: <http://pensareco.blogspot.com.br/2012/08/ctr-de-bongaba-rj-
lixao-fantasiado-de.html>.
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Em junho de 2012, o “lixão” foi desativado. Os portões foram trancados e os

depósitos dos resíduos foram interrompidos. O fechamento do “lixão”, que seria a

solução dos problemas, desencadeou outros: o chorume e o gás continuam sendo

produzidos pela decomposição da matéria orgânica, ainda há o risco de explosão e

existem denúncias sobre o abandono dos moradores que continuam vivendo no

local.

A vida de catadores que continuam vivendo no entorno do local está
ainda pior. Sem saneamento básico, moradia e condições dignas de
sobrevivência,  eles  enfrentam  agora  a  dificuldade  da  falta  de
trabalho e de água potável para o consumo.106

Em reportagem em junho de 2015, foi divulgado que “o passivo ambiental

causado pelo enterramento do lixo” ainda é grande.107 A empresa Gás Verde S.A.,

que recebeu a concessão para extrair o gás produzido pelo lixão e fornecê-lo para a

Petrobras, foi multada em 10,8 milhões, pela Prefeitura de Duque de Caxias, “por

despejo  irregular  de  chorume  no  Rio  Sarapuí,  que  desemboca  na  Baía  de

Guanabara”.108 Essa multa foi  aplicada após a vistoria da SEA, da Secretaria de

Meio  Ambiente  de  Duque  de  Caxias  e  do  Inea.  Em  audiência  pública  do  dia

23/10/2015,  um  pescador  que  vive  em  Duque  de  Caxias  denunciou  a

concessionária Gás Verde, afirmando que existiam ligações clandestinas direto para

o  Rio  Iguaçu,  mostrando,  inclusive,  uma  filmagem.  Além  disso,  os  piscinões

contaminados com chorume estão prestes a transbordar, e a contenção foi feita com

o próprio lixo. “Quem passa pelo Rio Sarapuí sente um cheiro e passa mal.  Eu

passei mal, fui parar no hospital, tive um súbito” (CEBG, 23/10/2015, p. 54).

Recebemos a informação de que, após a autuação em flagrante e a aplicação

da multa, o Inea preferiu assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a

Gás Verde. Segundo reportagem, os termos do TAC e o valor da multa estavam

sendo definidos. Enviamos um ofício ao Inea e à Secretaria de Meio Ambiente de

Duque  de  Caxias,  e  somente  esta  nos  respondeu,  informando  que  o  TAC não

existia.  O  sr.  Luiz  Renato  Vergara,  secretário  do  Meio  Ambiente  de  Duque  de

106<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/g1-relata-abandono-de-moradores-de-
gramacho-3-anos-apos-lixao-fechar.html>.
107<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/lixoes-clandestinos-em-gramacho-oferecem-
risco-saude-de-moradores.html>.
108<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/lixoes-clandestinos-em-gramacho-oferecem-
risco-saude-de-moradores.html>.
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Caxias,  respondeu-nos que a  prefeitura  não sabe qual  será  o destino  da multa

cobrada.  Essa  decisão  dependerá  de  quais  autores  estarão  envolvidos  com  o

beneficiamento desse valor e de que forma a Gás Verde decidirá pagar, se por TAC,

direto  aos  cofres  públicos  ou  se  irá  recorrer.  Essa  resposta  foi  dada  no  dia

18/11/2015, por meio do ofício 212/2015 desta comissão.

No dia 3/11/2015, solicitada pelo mesmo pescador que fez a denúncia em

audiência  pública,  foi  feita  uma  perícia  pela  Polícia  Federal  de  Nova  Iguaçu,

acompanhada pelo Inea e pela Secretaria de Meio Ambiente de Duque de Caxias.

Foi  coletado material  para  análise,  porém não foi  dada  previsão  de entrega  do

resultado.  No  dia  5/11/2015,  por  meio  da  CEBG,  enviamos  ofício  214/2015

perguntando sobre os locais de coleta, o número do processo para acompanhá-lo

na Polícia Federal e a data-limite para a entrega dos resultados. A única resposta foi

do setor técnico-científico da Polícia Federal de Nova Iguaçu nos informando que as

amostras  ainda  estavam  sendo  analisadas  nos  laboratórios  do  Inea.  O  perito

criminal Marco César Destro Batista solicitou ao Inea, por e-mail, que os resultados

dos exames fossem encaminhados a ele assim que estivessem prontos. As coletas

foram feitas na estação de tratamento e nas instalações da Gás Verde. O número

do processo para acompanhar pela Polícia Federal é IPL 0108/2013-4 DPF/NIG/RJ -

DELEMAPH.  O  laudo  da  perícia  será  feito  pelo  perito  policial,  que,  nos  foi

informado,  possui  prioridade  na  sua  confecção,  assim  que  os  resultados  forem

entregues. No entanto, por mais que tenham dado caráter prioritário ao laudo, ainda

não há previsão de data. O Inea não se pronunciou diante dos ofícios. 

Na mesma audiência sobre as injustiças socioambientais contra pescadores

artesanais, o representante do Inea, Márcio Valle, informou que a Gás Verde foi

autuada várias vezes, mas que instituto não pode suspender a atividade. Porém, o

Inea está tomando providências para que os administradores sejam punidos:

Realmente, Gramacho é um ponto crítico. A empresa que administra
Gramacho, hoje, já foi autuada várias vezes. Aqui está a técnica, a
minha analista  ambiental  que sempre vai  até lá,  autua,  notifica  a
reparar. A gente não pode fazer a suspensão e a interdição daquela
atividade. Se a gente parar e suspender, hoje é pior, mas a gente
está apresentando todos esses processos ao Ministério Público para
que ele nos ajude a fazer, porque sanções administrativas já foram
tomadas. Agora a gente vai partir, então, para a ação criminal contra
os administradores dali,  que estão poluindo a Baía da Guanabara.
(CEBG, 23/10/2015, p. 48-49)
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Em  fevereiro  de  2016,  essa  denúncia  alcançou  os  maiores  meios  de
comunicação.

Medidas paliativas de coleta de resíduos

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, a poluição visual  da Baía de

Guanabara  preocupou  atletas  e  os  comitês  olímpicos.  O  lixo,  além  de  ser  um

indicador de que a poluição vai além do visual – indício, também, de deficiência nas

coletas domiciliar e urbana –, pode atrapalhar a performance dos atletas do remo,

da vela e da canoagem. Diante dessa preocupação, o GERJ anuncia despoluição

da Baía de Guanabara em 80% até os Jogos.109 Em 2015, atletas se referiam à baía

como “esgoto a céu aberto”. As primeiras iniciativas seriam implantar as Unidades

de Tratamento de Rio (UTRs), as ecobarreiras e os ecobarcos, medidas paliativas e

temporárias, atuando superficialmente, e não na raiz do problema. Essa não é a

solução! Gastar recursos em processos não cumulativos é enxugar gelo.

A dra. Adriana Sotero ressaltou, em audiência, que essas medidas não estão

sendo adotadas para cumprir uma agenda de planejamento para a cidade, mas sim

para cumprir a agenda dos Jogos Olímpicos (CEBG, 11/9/2015, p. 15).  Entre os

professores doutores convidados para as audiências, essas medidas são absurdas,

principalmente porque para alguns é um “atestado de falência ambiental” (CEBG,

11/9/2015, p. 25). O dr. Renato Carreira acredita que as UTRs, as ecobarreiras e os

ecobarcos são confirmações de que os rios e as águas da baía estão “mortos”, sem

possibilidade de recuperação:  

Você admite que o rio pode estar morto, mas lá na ponta você vai
coletar  o  esgoto  e  vai  tratar,  pra  Baía  de  Guanabara  não  ser
contaminada.  E  as  pessoas  que  moram  no  entorno  desse  rio?
(CEBG, 11/9/2015, p. 25)

A  retenção  dos  resíduos  sólidos  nesses  dispositivos  de  coleta  (UTR,

ecobarreira  e  ecobarco)  não descontamina as  águas,  apenas retira  os  resíduos

visíveis,  como  lixo,  coliformes  fecais,  etc.,  não  eliminando  os  teores  de  vírus,

bactérias, fungos e outros poluentes biológicos. Na audiência sobre parâmetros de

qualidade  da  água,  os  professores  da  Fiocruz  apresentaram  alguns  resultados

sobre os valores de poluentes e a relação com a saúde pública, tema que iremos

109Esses compromissos já foram abandonados diante da impossibilidade. 
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tratar no item 3.2.3 deste relatório. Para o professor dr. Renato Carreira, a situação

da Baía de Guanabara só irá melhorar com o tratamento do esgoto, dando-se um

destino  final  a  ele.  Ele  reiterou  a  desnecessidade  de  realização  de  novos

diagnósticos  para  a  qualidade  da  água  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de

Guanabara: 

Não tem que ficar dando diagnóstico,  soluções mirabolantes.  Tem
que tratar  esse esgoto,  coletar  o  esgoto,  tratar  o  esgoto,  dar  um
destino  final  a  ele,  com  isso  a  situação  ambiental  da  Baía  de
Guanabara vai melhorar. (CEBG, 11/9/2015, p. 26)

A diretora  de  Gestão  de  Águas  e  do  Território  do  Inea,  Eliane  Barbosa,

reconhece que as UTRs não funcionam com toda a sua capacidade. Ela afirma que

estão operando com 50% de sua eficiência: “Elas, hoje, estão em torno de 50%,

posso lhe dizer isso com segurança” (CEBG, 11/9/2015, p. 29). De acordo com a

diretora, a construção das unidades antes da construção da rede dificultou o pleno

funcionamento do sistema. Ela afirmou que 

nós estamos tentando e lutando, e o Inea vem capitaneando isso,
essa luta para fazer a interligação dos domicílios com essa rede,
para que esse esgoto chegue até as estações de tratamento e tenha
eficiência. (CEBG, 11/9/2015, p. 29)

Para  o  deputado  estadual  Tiago  Mohamed,  “as  UTRs podem cumprir  um

papel  importante”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  37),  ou  pelo  menos  poderiam.  Porém,

mostrou-se preocupado, pois acredita que o que é paliativo pode virar definitivo, ou

seja,  os  dispositivos  de coleta  citados podem substituir  a  coleta  e  o  tratamento

efetivos do esgoto, o que não é o ideal:  

Eu, no meu humilde entendimento, sem ninguém querer descobrir a
pólvora, eu acho que a solução no que diz respeito ao tratamento no
que diz respeito ao despejo do esgoto é você aumentar a coleta,
aumentar o tratamento desse esgoto na Baía de Guanabara. (CEBG,
11/9/2015, p. 37)

O  deputado  Nivaldo  Mulim,  presidente  da  Comissão  de  Saneamento

Ambiental,  entende  que  a  UTR  é  um  paliativo,  mas  que  ajuda  a  “minimizar  a

despoluição  da Baía  de Guanabara”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  39).  No  entanto,  ele

acredita,  também,  que  os  ecobarcos,  as  ecobarreiras  e  os  ecogaris  são
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insuficientes. Ele recomenda que, após os Jogos, as discussões e as soluções para

a recuperação da baía devam continuar (CEBG, 11/9/2015, p. 66). 

A UTR de Irajá  tem sido o exemplo das dificuldades desse modelo.  Com

início de sua instalação em 2012, hoje a unidade está sem funcionar devido a um

jogo de empurra entre o governo estadual e o municipal carioca110, mesmo já tendo

sido gastos nas obras mais de 40 milhões de reais. 

O tema das medidas paliativas de coleta de resíduos foi lembrado em todas

as audiências públicas, justamente por estas abordarem, também, a degradação

ambiental  da  Baía  de  Guanabara.  Sabemos  que  a  baía  ganhou  visibilidade

internacional com a iminência dos Jogos Olímpicos, principalmente por causa da

péssima qualidade das águas, cujos parâmetros de impurezas estão muito além do

permitido, e mesmo que a quantidade de impurezas estivesse dentro dos “limites

permitidos”, todos os pesquisadores convidados para as audiências concordam que

os  parâmetros  brasileiros  são  menos  exigentes  do  que  os  europeus  e  os

americanos.  

Na  audiência  sobre  saneamento  básico  realizada  no  dia  16/10/2015,  o

deputado Nivaldo Mulim questionou os ecobarcos e as ecobarreiras, acreditando

que sejam medidas insuficientes, e perguntou o que o Inea tem providenciado em

relação ao tratamento dos rios. Em resposta, o gerente de Qualidade da Água, do

Inea, Leonardo Daemon, mencionou que existem dez ecobarreiras e dez ecobarcos

(figura 20). Até o início de 2016, a ideia é ter 18 ecobarreiras em funcionamento na

Baía  de  Guanabara,  “retirando  o  lixo  flutuante”  (CEBG,  16/10/2015,  p.  55).

Conforme o representante do Inea, 

o problema do lixo flutuante é muito maior, que tem que ser resolvido
dentro  dos  municípios,  mas  o  estado,  dentro  do  seu  esforço  e
possibilidade,  vem  atuando  com  essas  ecobarreiras  e  com  os
ecobarcos. (CEBG, 16/10/2015, p. 55)

110<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2016-01-05/prefeitura-e-estado-nao-se-
responsabilizam-por-obras-para-a-baia.html>.
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Figura 20: Mapa apresentando a localização das ecobarreiras, disponível no site da SEA.111

Daemon  esclarece,  ainda,  que  as  ecobarreiras  estão  modernizadas  e

resistentes à chuva forte. Na licitação das empresas contratadas há a condição para

a retirada e a reciclagem do lixo por meio dos ecopontos (CEBG, 16/10/2015, p. 55).

Em audiência, o deputado Mohamed concluiu que os Jogos Olímpicos não só

estão dando visibilidade à Baía de Guanabara, como também estão servindo para

que o estado tenha elementos para “discutir com mais profundidade as questões da

Baía da Guanabara” (CEBG, 16/10/2015, p. 37). O deputado aproveitou para elogiar

a iniciativa do GERJ em convidar as universidades e os institutos de pesquisa para

fazerem parte das decisões e soluções de recuperação da baía, na forma de um

Observatório da Baía de Guanabara (CEBG, 16/10/2015, p. 37). Abordaremos esse

assunto no item 3.5.1.

Em reportagem do jornal  O Globo no dia 3/3/2015, o estado, por meio da

SEA, interrompeu os serviços dos ecobarcos e das ecobarreiras. Essa decisão foi

tomada porque o custo do projeto estava além do que os equipamentos conseguiam

coletar: 300 mil reais por mês. De acordo com a reportagem, o representante da

111<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1529257/DLFE-63667.pdf/mapa_inteiro02.pdf>.
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SEA, Antônio da Hora, questionou as estruturas das ecobarreiras, alegando que são

frágeis e por isso necessitam de manutenção, com um custo de 100 mil reais por

mês. Esse valor vinha sendo pago pela Associação de Supermercados do Rio de

Janeiro,  como  condicionante  prevista  na  Lei  nº  3.369  de  2000.112 Porém,  a

associação não vinha cumprindo com o pagamento da manutenção. Já a empresa

EcoBoat denunciou que a SEA não pagou os serviços desde novembro de 2014

(reportagem do dia 3/3/2015).113

Em outra matéria, de julho de 2015, foi anunciada a retomada do projeto com

a promessa de remoção de 95% do lixo flutuante da Baía de Guanabara.114 Em

18/1/2016,  outra  reportagem  relata  que  as  “três  empresas  responsáveis  pelo

trabalho dos ecobarcos que realizam a limpeza estão sem receber há pelo menos

três meses”115. A dívida é de cerca de 2 milhões de reais. A empresa que realiza o

monitoramento também não recebeu pelo serviço, orçado em 600 mil, mesmo assim

emite relatórios diários à SEA – assim como as embarcações continuam a operar

sem receber. O secretário do Meio Ambiente, André Corrêa, justifica a inadimplência

pela crise financeira do GERJ na passagem de 2015 para 2016, causando grandes

impactos, inclusive, em vários órgãos estaduais e seus servidores. Segundo essa

reportagem, a “iniciativa é bancada com recursos do Fecam”.116

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG)

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) foi lançado em

1994 e se encerrou em 2006. Até setembro de 2015 (com valores corrigidos em

29/2/2016), foram gastos, conforme dados da Secretaria da Fazenda do Estado do

Rio  de  Janeiro,  1.149.874.609,59  reais,  pagos  ao  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento  (BID),  e  804.421.113,55  reais,  pagos  à  Japan  International

Cooperation Agency (JICA). Documentos fornecidos pela Secretaria de Fazenda do

Estado do Rio de Janeiro mostram que mais de 1,9 bilhão de reais foi pago (tabela

112<http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/228175/lei-3369-00>.
113<http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2015/03/estado-suspende-dois-programas-de-
despoluicao-da-baia-de-guanabara.html>.
114<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2015/07/rio-2016-secretaria-instala-
novas-ecobarreiras-na-baia-de-guanabara1.html>.
115<http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/atrasos-na-liberacao-de-verbas-ameacam-de-novo-
projeto-de-ecobarcos-na-baia-18495555>.
116<http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/atrasos-na-liberacao-de-verbas-ameacam-de-novo-
projeto-de-ecobarcos-na-baia-18495555>.
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6). Esse valor corresponde ao valor principal pago, mais os juros e os encargos,

conforme  demonstrado  na  tabela  7,  correspondendo  a  apenas  53%  do  valor

principal emprestado. Além disso, segundo o relatório da CPI do PDBG, o estado

pagou  multa  de  7  milhões  de  dólares117 ao  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento (BID) por não ter usado o empréstimo no tempo estimado.

Tabela 6: Valores contratados para o PDBG e valores pagos até setembro de
2015 – posição dos valores em 29/2/2016

Fonte de 
investimento

Valor contratado Valor contratado em 
reais*

Valor total pago em 
reais* 
(principal**+juros+enc
argos)

BID US$ 300.000.000,00 1.193.700.000,00 1.031.216.236,71

BID US$ 50.000.000,00 198.950.000,00 118.658.372,88

JICA JPY$ 31.475.000.000,00 1.109.179.000,00 804.421.113,55

TOTAL - 2.501.829.000,00 1.954.295.723,14

* Data-base 29/2/2016.
** Valor original do empréstimo. 
Planilhas da Sefaz-RJ, disponíveis nos anexos 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6.

Tabela 7: Valor total pago (principal, juros e encargos) e porcentagem do valor
principal pago sobre o contratado no PDBG

Fonte de 
investimen
to

Valor total 
pago em 
reais* 
(principal+j
uros+enca
rgos)

Valor 
contratad
o em 
reais 
(VCR)*

Valor 
principal 
pago 
(VPP)*

% 
VPP
/VC
R

Juros Encargos Total 
Juros+enc
argos

BID 1.031.216.
236,71

1.193.700
.000,00

574.757.47
1,91 

48% 439.804.9
49,84 

16.653.81
4,96 

456.458.76
4,80

BID 118.658.37
2,88

198.950.0
00,00

83.507.589,
93

42% 35.150.78
2,95

0,0 35.150.782
,95

JICA 804.421.11
3,55

1.109.179
.000,00

556.179.21
4,85

50% 244.857.7
96,53

3.384.102,
17

248.241.89
8,7

TOTAL 1.954.295.
723,14

2.501.829
.000,00

1.316.530.1
23,68

53% 719.813.5
29,32

20.037.91
7,13

739.851.44
6,45

* Data-base 29/2/2016.
Planilhas da Sefaz-RJ, disponíveis nos anexos 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6.

117R$ 27.686.400,00.
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Ainda  conforme  o  relatório  da  CPI,  até  2002,  75%  das  obras  estavam

concluídas, porém apenas 6,4% das 118 mil ligações domiciliares previstas no

programa estavam prontas, 

o que dificulta ou inviabiliza a operação das estações de tratamento
e caracteriza um grave desperdício de recursos públicos, já que sem
as redes coletoras  e as ligações domiciliares não há geração de
caixa para a Cedae (enquanto  os juros sobre os empréstimos já
estão sendo contabilizados). (CPI PDBG, 2003)

Em 2006, o BID (2006) elaborou um relatório de avaliação do PDBG listando

as  metas  que  foram  cumpridas,  relacionadas  aos  quatro  eixos  de  saneamento

básico:  coleta e tratamento de esgoto,  abastecimento  de água potável,  coleta e

disposição de resíduos sólidos e macrodrenagem. Vamos nos ater, neste relatório,

ao componente 1 do relatório,  referente à coleta e ao tratamento de esgoto.  As

metas cumpridas das obras de melhoria e ampliação do sistema de esgoto previstas

no projeto estão organizadas na tabela 8, a seguir:

Tabela 8: Obras planejadas no PDBG e a porcentagem de sua conclusão

Obras previstas no projeto Conclusão

Construção de quatro estações de tratamento (ETEs 
Alegria, Sarapuí, Pavuna e São Gonçalo)

100%

ETEs Ilha do Governador e Paquetá 100%

ETEs de Icaraí, Penha e Emissário 100%

126 km de coletores troncos 83%

100 km de redes coletoras 60,30%

117.700 ligações domiciliares 46,59%

36 estações de bombeamento 58,30%

104 km de redes de esgoto em 27 favelas (feitas em 32 
favelas)

61,16%

18.400 ligações domiciliares em 23 favelas (feitas em 32
favelas)

67,15%

Implantação de aterro em Xerém de 40 ha (400.000 m2) 
– optou-se por criar unidades de secagem térmica nas 
ETEs e disposição em Gramacho.

100%

Dados organizados pela CEBG a partir das informações fornecidas pelo relatório BID (2006, p. 3-5).
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Fizemos um balanço, em média, e chegamos a um total de 77,95% de obras

concluídas, mesmo assim as ligações domiciliares previstas foram cumpridas em

apenas 56,87%,  o que na prática  é um dado fundamental  para  compreender  o

fracasso do programa. Ao fim do PDBG, ele foi classificado como  pouco efetivo,

insatisfatório, pouco relevante e pouco provável (BID, 2006, p. 2 – tabela 1.3.1),

considerando o período de 12 anos de projeto e o elevado investimento empregado.

Fazendo uma crítica mais geral ao PDBG, o programa possuía três macro-objetivos:

1 - Limpar a Baía de Guanabara e a área adjacente a ela.

2  -  Melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população  que  vive  na  Baía  de

Guanabara.

3  -  Reforçar  as  instituições  governamentais  em  locais  cujas  atividades

possam ter impacto na baía.

Há um problema nos objetivos em si. Em primeiro lugar, trata como a principal

questão da baía a sua “limpeza”, reduzindo todos os múltiplos impactos ambientais

sofridos por ela no tema da descontaminação da água, com foco principal no esgoto

doméstico. Em segundo lugar, trata-se de objetivos demasiadamente gerais, o que

facilita o seu descumprimento. O projeto em si voltou-se basicamente para grandes

obras  de  engenharia,  concentrando o  processo  de  despoluição  em  torno  da

construção  de  imensas  estações  centralizadas  de  tratamento  e  criando  a

necessidade de milhares de quilômetros de redes coletoras, que, como não foram

construídas  em  sua  totalidade,  faz  com que  tais estações  de  tratamento  de

esgoto construídas operem até hoje muito abaixo de sua capacidade máxima.

Em audiência pública, a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública

(ENSP), da Fiocruz, Bianca Dieile, avalia que houve grandes intervenções, gastos

enormes em obras do sistema de esgoto, e a saúde não teve ganho. As obras são

feitas  sobre  outras  já  existentes,  criando  verdadeiras  “camadas  geológicas”  de

obras  nunca  concluídas.  Ela  mencionou  que,  nas  ruas  visitadas  durante  as

investigações  para  as  suas  pesquisas,  foram  encontradas  mais  de  três  redes

sobrepostas no mesmo lugar: “Obra em cima de obra. Eu tenho rua em São João de

Meriti  que  tem  três  redes  [sobrepostas]”  (CEBG,  13/11/2015,  p.  25).  Para  a

pesquisadora, as obras poderiam ter resultado enquanto propostas, porém existe a

necessidade de 
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discutir  as questões não estruturantes do saneamento porque, de
uma certa forma, o Brasil como um todo optou por um processo de
construção de infraestrutura  sem discutir com quem usa aquela
infraestrutura. (CEBG, 13/11/2015, p. 25, grifos nossos)

Questionando  o  fato  de  a  população  não  fazer  parte  das  decisões  dos

planejamentos,  Bianca  Dieile  propôs  que  sejam  feitos  sistemas  menores,  em

escalas  locais, para  que  sejam  viáveis  a  consulta  e  a  conversa  com  as

comunidades  de  uma  forma  mais  efetiva.  Grandes  projetos  e  redes  e  troncos

coletores  quilométricos  envolvem  grande  quantidade  e  diversidade  de  pessoas,

dificultando  a  participação  da  população  nas  decisões.  Para  democratizar  o

processo participativo dos habitantes locais e melhorar a performance do sistema de

coleta de esgoto – entre os demais eixos de saneamento básico –, é importante

levar  em  consideração  a  elaboração  de  projetos  voltados  para  a  solução  das

questões sanitárias em assentamentos menores de pessoas, evitando obras mais

complexas  para  atender  grande  número  de  pessoas  de  uma  só  vez  (CEBG,

13/11/2015, p. 25).

Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara

(PSAM)

Em 2006 foi criado o PSAM, programa da SEA com recursos garantidos do

Fecam (330 milhões de reais) e do BID (800 milhões de reais).118 Somando os dois

valores,  dá  um  total  de  1,13 bilhão de  reais  de  investimentos.  Em audiência

pública  sobre  saneamento  (16/10/2015),  o  coordenador  do  programa,  Flávio

Silveira, informou que esse valor seria de 640 milhões de reais (CEBG, 16/10/2015,

p. 4). A meta inicial desse programa é realizar 80% de coleta e tratamento de esgoto

até 2018. Conforme relatório da CPI do PDBG, apesar dos gastos excessivos, o

programa não funcionou e não resolveu a grande questão da poluição da Baía

de Guanabara  por  esgotamento  sanitário.  O relatório  do  BID também avaliou  o

PDBG como insatisfatório e pouco provável que tenha havido sustentabilidade.

Como a recuperação da baía não se concretizou, ainda existe a necessidade de dar

continuidade aos projetos – é nesse contexto que o PSAM foi criado. 

118<http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1041469>.
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A persistência em programas de despoluição da baía é, ao mesmo tempo,

necessária e  absurda,  já que  os novos investimentos estão em torno de, no

mínimo, 26%119 do valor total emprestado para o PDBG (tabela 6).120

O  PSAM  “tem  três  componentes”,  de  acordo  com  Flávio  Silveira:  (a)

“implantação do sistema de esgotamento sanitário”; (b) “fortalecimento institucional

do  Inea,  da  Cedae  e  da  Agenersa”;  e  (c)  “políticas  públicas  municipais  de

saneamento” (CEBG, 16/10/2015, p. 4). A seguir, na tabela 9 estão organizadas as

informações sobre as obras citadas pelo coordenador do programa:

Tabela 9: Obras contratadas no PSAM 

Sistema Prazo Valor Objetivo Domicílios 
beneficiado
s

População 
beneficiada

São Gonçalo-
Alcântara
(construído pelo 
PSAM e será 
transferido para a 
Cedae)

25/6/2014 a
30/11/2018

355 
milhões de 
reais

Implantação de
rede
Implantação de
tronco coletor
ETE

46 mil 150 mil 
habitantes

Cidade Nova 
(Cedae) (irá fazer a 
ligação com a ETE 
Alegria)

Março/2015
a maio 
2017

82 milhões 
de reais

Implantação de
tronco coletor 

58 mil 185 mil 
habitantes

Lote 1 (Duque de 
Caxias Leste) 
(entorno do Rio 
Sarapuí)

Início em 
maio de 
2016 
(Projeto 
executivo 
finalizado 
até dez. de 
2015)

Previsão 
de 700 
milhões

Implantação de
rede
Implantação de
tronco coletor 

Lote 2 (Duque de 
Caxias Oeste + São 
João de Meriti) 
(entorno dos rios 
Pavuna e Meriti)

Início em 
maio de 
2016 
(Projeto 
executivo 
finalizado 
até dez. de 
2015)

18 mil 59 mil 
habitantes

Lote 3 (Rio de 
Janeiro – Colégio, 

Início em 
maio de 

22 mil 
habitantes

119Valor contratado pelo PSAM, segundo Flávio Silveira: 640 milhões de reais; valor contratado pelo 
PDBG: 2,5 bilhões de reais.

120Observação: em audiência pública, o coordenador do PSAM afirmou 640 milhões – este valor foi 
o usado como base para o cálculo dos 26%; no site do GERJ, o investimento é de 1,13 bilhão de 
reais (http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1041469); e, no site do 
Fecam, o valor aprovado é de 340 milhões de reais. Existe uma discordância de informações.
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Irajá, Rocha 
Miranda, Vista 
Alegre e Brás de 
Pina) (entorno do 
Rio dos Cachorros)

2016 
(Projeto 
executivo 
finalizado 
até dez. de 
2015)

Tabela organizada a partir das informações fornecidas pelo coordenador executivo do PSAM, Flávio
Silveira, em audiência pública. (CEBG, 16/10/2015, p. 5-6)

Os três lotes citados na tabela são projetos executivos que, segundo Flávio

Silveira, “é uma exigência do BID para contratação de obras” (CEBG, 16/10/2015, p.

6). A previsão para a entrega dos projetos era até dezembro de 2015. Procuramos

informações  sobre  isso  e  encontramos  os  “Termos  Aditivos”  de  prorrogação  da

vigência do contrato para 12 meses a partir  da assinatura do termo, que foi  dia

30/9/2015.121 Logo, esses projetos devem ser entregues agora, até setembro de

2016.

Flávio  Silveira  informou  que,  após  a  entrega  dos  projetos  executivos,  os

editais de licitação serão lançados – a previsão era para o início deste ano, mas,

como o prazo para a entrega dos projetos executivos foi adiado, a data de início das

obras deve ser modificad. O coordenador ainda ressalta que, como as obras são

robustas, o valor dos três lotes deve girar em torno de 700 milhões de reais:

Você tem obra de rede, você tem tronco coletor, enfim, são obras
que  eu  acredito  que  a  gente  consiga...  Licitação  é  sempre  uma
previsão,  você  coloca  o  edital  na  rua  e,  enfim,  você  tem  uma
previsão.  Eu  acredito  que  em meados  de  maio,  por  aí,  a  gente
consiga dar início a essas obras. (CEBG, 16/10/2015, p. 5)

A preocupação do coordenador do PSAM é que não ocorram os mesmos

problemas do PDBG. As licitações eram feitas separadamente, uma para a estação

de tratamento, outra para a rede, etc. Conforme o relatório da CPI do PDBG, dos

erros do projeto envolvendo licitações, havia os seguintes:

1 -  as empresas que participavam de licitação para uma obra,  acabavam

executando obra, e não a da licitação (p. 39 do relatório da CPI);

2 - empresas como a Erco Engenharia ganharam obras sem participar de

licitação (p. 39 do relatório da CPI);

121<http://www.uenf.br/portal/images/EDITAIS/Sisu/2016/17-12-15_p54_Edital_SISU-2016.pdf> – ler
em “Administração Vinculada. O número do processo informado na nota, E-07/503037/2011, foi 
pesquisado no site do Inea, porém nada foi encontrado.
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3 - se alguma obra não fosse concluída por uma determinada empresa, a

Cedae era obrigada a fazer outras licitações para que  novas obras fossem feitas

nas  antigas obras danificadas e  não concluídas,  ou  seja,  sem que estivessem

ligadas aos troncos coletores (p. 62 do relatório da CPI);

4 - contratos renovados sem licitação (p. 65, do relatório da CPI).

Os resultados foram  atrasos  nas obras e gastos a mais –  aditamentos  –,

superior aos 25% permitidos pela Lei nº 8.666/1993, que regulamenta as normas

para licitação e contratos: 

O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais,  os  acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos. (BRASIL, 1993, § 1º, Art. 65 – grifos
nossos)

Uma das preocupações do BID, segundo Flávio Silveira, é que o PSAM não

repita os mesmos erros com o objetivo de evitar os mesmos gastos exorbitantes,

embora os novos gastos previstos para o PSAM sejam, novamente, altos. Para isso,

o novo programa irá evitar a fragmentação das licitações, de modo que todas as

obras sejam incluídas em um único projeto: 

Espera-se que  se tenha aprendido  com isso e  que a  gente  faça
licitações  e  que  esteja  tudo  envolvido,  rede,  tronco,  estação  de
tratamento,  num  pacote  só  para  que  a  gente  possa  ter  um
planejamento melhor e um acompanhamento melhor disso, porque,
quando  se  dividem  as  obras  em  todas  essas  frentes,  esse
planejamento,  o  casamento  disso  é  muito  complexo.  (CEBG,
16/10/2015, p. 6)

Os  projetos  do  PSAM  para  serem  levados  adiante  devem  receber  a

aprovação da Cedae. O PSAM contrata as empresas por meio das licitações, e a

implementação é feita pelo crivo da Cedae. Flávio Silveira salienta que essa é uma

orientação do secretário da SEA, André Corrêa, com o objetivo de aproximação dos

dois órgãos (CEBG, 16/10/2015, p.  48).  Se compararmos as tabelas 9 e 10,  as

obras realizadas pelo PSAM e as executadas pela Cedae se confundem e parece

que se duplicam, mas a verdade é que cada um se responsabiliza por uma parte da
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obra. Por exemplo, no Sistema São Gonçalo-Alcântara, o PSAM é responsável pela

implantação de rede e de tronco coletor. Já a Cedae é responsável pela ampliação

da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – tratamentos primário e secundário.

Neste  primeiro  momento,  entendemos  que  exista  uma  divisão  nas

responsabilidades  das  obras,  mas,  as  que  são  gerenciadas  pelo  PSAM,  serão

repassadas para a Cedae. O assessor de Representação Corporativa da Cedae,

Jaime Azulay, forneceu-nos, em audiência, as informações organizadas na tabela

10, a seguir:

Tabela 10: Obras em execução pela Cedae

Sistema Obra Status Popul
ação 
Benefi
ciada 
(habita
ntes)

Municípi
os

Valor da 
obra

Volume 
de 
esgoto a
ser 
coletado

Sistema de
esgotament
o da 
Pavuna

Construçã
o da 
elevatória 
de esgoto;
Implantaçã

o de 1.100 
m de 
troncos e 
redes 
coletores;
24 km de 

redes 
coletoras

Em 
execução 
(até dez. 
2015)

256 
mil

São João
de Meriti, 
Duque de 
Caxias e 
Rio de 
Janeiro

R$ 
268.058.91
2,00
(Fecam)

505 l/s

Sistema de
esgotament
o Sarapuí

Construçã
o da 
elevatória 
de esgoto;
Implantaçã

o de 
troncos e 
redes 
coletores

Em 
execução 
(até dez. 
2015)

304 
mil

R$ 
173.931.00
0,00 
(Fecam)

600 l/s

Troncos 
coletores 
(compleme
nto do 
sistema da 
Pavuna)

1.100 m de
troncos 
coletores

Em 
execução 
(até maio 
2016)

21.700 Parque 
Lafaiete, 
24 de 
Agosto, 
Bela Vista

R$ 23 
milhões
(PAC, 

FGTS, 
Gerj, CEF)

50 l/s

Rede de 14 km de 
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esgoto e 
coletores 
(compleme
nto do 
sistema da 
Pavuna)

redes

Troncos 
coletores 
(compleme
nto do 
sistema de 
Sarapuí)

Em 
execução
(até maio 

2016)

16.500 Centro, 
Nova 
Iguaçu

R$ 23 
milhões
(PAC, 

FGTS, 
Gerj, CEF)

38 l/s

Rede de 
esgoto e 
coletores 
(compleme
nto do 
sistema da 
Sarapuí)
Elevatória 

da Marina 
da Glória

Coleta de 
esgoto 
difuso (nas 
galerias de 
águas 
pluviais) e 
transporte 
para o 
emissário 
submarino 
de Ipanema

Em 
execução 
(término 
dez. 2015)

Rio de 
Janeiro

R$ 14,5 
milhões
(Fecam)

450 l/s

Tronco 
coletor 
(Marina da 
Glória)

Coletor 
tronco 
(parceria 
SEA e 
PSAM)

Tronco 
coletor da 
Cidade 
Nova e 
transporte 
até ETE 
Alegria 
(diminuir 
volume de 
esgoto do 
Canal do 
Mangue)

Término 
em ago. 
2016

Rio de 
Janeiro 
(Tijuca e 
São 
Cristóvão)

PSAM, 
BID, 
Fecam

950 l/s

Ampliação 
da ETE de 
São 
Gonçalo

Tratament
os primário 
e 
secundário

Tratament
o primário 
concluído; 
secundário 
em 
execução 

R$ 27 
milhões 
(PAC e 
OGU*)

450 l/s
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(até dez. 
2015)

Ampliação 
do sistema 
de 
esgotament
o sanitário 
de Paquetá

Coletar e 
conduzir 
esgoto até 
ETE São 
Gonçalo 
(através de 
9,5 km 
linha de 
recalque 
subaquátic
a)

Prazo até 
dez. 2016

8.300 R$ 31 
milhões
(PAC, 

Gerj)

100 l/s

Implantaçã
o do 
sistema de 
esgotament
o sanitário 
da bacia do
Rio 
Alcântara/S
ão Gonçalo

PSAM que
está 
tocando (8 
km de 
tronco 
coletor, 104
km de rede 
coletora e 
16.700 
ligações)

Em 
execução 
(até jul. 
2017)

342 
mil 

R$ 370 
milhões

1.200 l/s

Melhoria 
operacional
do sistema 
de 
esgotament
o da para 
melhorame
nto da água
da Praia 
Vermelha 
(Sena 
Limpa)

Implantaçã
o de redes 
coletoras

Em 
execução 
(60% 
concluído - 
até março 
2016)

R$ 1,400 
milhão

Praia da 
Urca (Sena 
Limpa)

Substituiçã
o de 
troncos e 
redes 
coletoras; 
implantaçã
o de linhas 
de recalque
e 
recolocaçã
o das 
elevatórias 
da Urca e 

70,4% 
concluído 
(março 
2016)

R$ 6 
milhões
(Fecam)
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do Forte 
São João

Praia da 
Bica, (Ilha 
do 
Governador
)

Moderniza
ção da 
elevatória 
da Praia da
Bica e 20 
km de rede 
coletora

Em 
execução, 
(até março 
2016); 82%
concluído

R$ 28 
milhões
(Fecam)

Sub-bacia 
do Jardim 
Gláucia 
(Belford 
Roxo)

Coleta de 
esgoto, 
implantaçã
o de rede 
coletora 
com 
destino à 
ETE de 
Sarapuí

Em 
andamento
(até abril 
2015)

R$ 600 mil
(Cedae, 

Tecam, 
Brookfield)

Sub-bacia 
Jardim 
Veneza 
(Belford 
Roxo)

Coleta de 
esgoto

Término 
previsto 
maio 2016

R$ 700 mil

Sub-bacia 
Jardim Noia
(São João 
de Meriti)

Coleta de 
esgoto

ETE 
Alegria 
(Caju)

Fase de 
aprovação 
no PSAM
(previsão 

de 720 
dias)

R$ 83 
milhões 
(vai custar 
R$ 86 
milhões)

de 2.500
l/s para 
5.000 l/s

Total R$ 
1.053.189.
912,00

Tabela organizada a partir das informações fornecidas pelo representante da Cedae, Jaime Azulay,
em audiência pública (CEBG, 16/10/2015, p. 5-6)
*Orçamento Geral da União.

O representante da Cedae enfatizou que as obras citadas na tabela 10 vão

complementar todas as outras já feitas – e que estão incompletas –, mas que não

tinham  ainda  rede  coletora  de  esgoto.  Neste  momento,  as  obras  estão  sendo

realizadas  para  interligar  as  ligações  domiciliares,  os  troncos  coletores  e  as

unidades e  estações de tratamento  (CEBG,  16/10/2015,  p.  9).  A quantidade de

obras necessárias é um problema, pois, segundo o representante da Cedae, com o
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que as empresas de saneamento arrecadam, “ela não tem capacidade de investir

um volume de recursos dessa ordem” (CEBG, 16/10/2015, p. 9). Essa fala do sr.

Azulay  corrobora  a  avaliação  do  relatório  da  CPI  do  PDBG,  que  acusa  a

incompletude das obras – apenas 33% dos 126 km dos troncos coletores, 29% dos

1.000  km de  redes  de coleta  e  apenas 6,4% das 118 mil  ligações  domiciliares

propostas, foram concluídas – de ser a principal causadora do  deficit no caixa da

Cedae (relatório da CPI, p. 34), ou seja, além de existir uma dívida dos juros que

estão  correndo  dos  empréstimos  feitos,  a  deficiência  na  coleta  de  esgoto  se

reflete proporcionalmente na arrecadação da Cedae. 

O secretário de Meio Ambiente de Duque de Caxias, Luiz Renato Vergara,

acusou, na mesma audiência pública, a Cedae de continuar repetindo os problemas

do PDBG. Ele entende que o PSAM está obedecendo à recomendação do BID,

porém, quando a Cedae recebe financiamento para abastecimento de água, por

exemplo,  “a  primeira  licitação que a Cedae faz  é  contratar  400 km de rede de

abastecimento de água em separado do sistema”, ou seja, repete o erro do PDBG

(CEBG, 16/10/2015, p. 16).  A tabela 7 apresenta que, claramente, as obras que

estão  em execução  pela  Cedae  se  concentram  na  parte  ocidental  da  Baía  de

Guanabara. O lado oriental  da região possui apenas investimentos em obras na

ETE São  Gonçalo-Alcântara.  A dra.  Eloisa  Freire  lembrou-se  de  Cachoeiras  de

Macacu e Itaboraí, que não são assistidos pela Cedae – cada um possui órgãos

próprios de saneamento –, no entanto não devem deixar de ser uma preocupação

do PSAM. Segundo Eloisa, foram previstas três ETEs para Cachoeiras de Macacu,

mas só existe uma construída e não há previsão para a construção das outras duas.

Em Itaboraí, conforme a pesquisadora Eloisa Freire,

teve uma contrapartida  da Petrobras  para  o  município,  que  foi  a
construção de uma e também uma rede de coleta, que vai pegar
uma parte só, a parte mais de Itaboraí propriamente dita. A última
notícia  que  tive  é  que  está  parada  a  sua  execução.  (CEBG,
16/10/2015, p. 23)

Outra denúncia exposta pela dra. Eloisa relaciona-se a Niterói. Apesar dos

dados do SNIS serem otimistas, a realidade é que muito mais gente recorre a fontes

“não formais” de água e que o direito ao saneamento se estende a bem menos
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pessoas. De acordo com dados de 2012, em Niterói, 102,7%122 dos domicílios têm

acesso à água tratada e 92,8% à rede de esgoto  (TRATA BRASIL, 2014, p. 14).

Porém, conforme monitoramento realizado pelo NEPHU/UFF, dos assentamentos

precários de Niterói, 90% não têm rede de esgoto:

O que  adianta  ter  tratamentos,  ter  várias  no  município  se  esses
assentamentos não são beneficiados por esse serviço? Apesar de
ter hidrômetro, não têm coleta desse esgoto. (CEBG, 16/10/2015,
p. 23)

Em audiência sobre o Observatório da Baía de Guanabara, anunciado pelo

Gerj – porém não implementado –, a pesquisadora Bianca Dieile aproveitou para

fazer  uma  “cobrança  pública”  ao  representante  do  Inea,  Guido  Gelli,  também

presente. A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campos Elísios, prometida

para  a  comunidade no entorno,  prejudica  uma população de 30 mil  pessoas.  A

comunidade faz ligações clandestinas a uma adutora da Petrobras, que, conforme a

pesquisadora, “é uma água não tratada” (CEBG, 13/11/2015, p. 26). A consequência

dessa falta de tratamento e saneamento básico na região são surtos de diarreia,

problemas dermatológicos, entre outros. Outra cobrança feita pela pesquisadora,

que aproveitou a audiência para expô-la, foi em relação aos Planos Municipais de

Saneamento  Básico  (PMSB) dos municípios  da Região Hidrográfica  da Baía  de

Guanabara. Segundo Bianca, os planos são insuficientes e parecem cópias uns dos

outros:  “Esses  planos  foi  um copia  e  cola,  por  exemplo,  na  área  de  plano  de

emergência e contingência” (CEBG, 13/11/2015, p. 24).

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

Os PMSBs são obrigações dos municípios, estabelecidas pela Lei Federal nº

1.445/2007,  de Saneamento Básico. Com esses planos, as prefeituras angariam

recursos para a execução das obras e dos projetos de saneamento básico de seu

município. O PMSB deve abranger todos os serviços básicos – abastecimento de

água, coleta de esgoto, coleta e manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas

pluviais.  O documento deve ser aprovado, em audiências públicas, pela Câmara

122Questionamos esse valor de 102,7% de domicílios, porque acreditamos que, no máximo, esse 
valor deveria ser 100%. Porém, decidimos mantê-lo por se tratar de um estudo que usou uma 
determinada metodologia, com dados do SNIS. Este site está fora do ar, portanto não temos os 
dados quantitativos à disposição para verificar a validade do cálculo, mas mantivemos o valor por 
não termos encontrado pesquisas similares. 
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Municipal,  transformando-se em lei.  Os planos deveriam ter  sido elaborados até

dezembro de 2013, o que foi prorrogado até dezembro de 2015.

A Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara tem um total de 16 municípios. A

SEA  apoia  nove  deles  na  elaboração  do  plano.  Destes,  seis  (Nova  Iguaçu,

Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, Tanguá e Rio Bonito) entregaram seus

planos às prefeituras entre 2013 e 2014. A revisão desses planos deve ser feita de

quatro em quatro anos. Quatro destes (Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Magé, e

Guapimirim) viraram leis municipais. Além de apoiar os municípios citados, a SEA

elaborou estudos de saneamento básico na Baixada Fluminense para auxiliar nos

planos de Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti.123 A elaboração

dos PMSBs também tem o apoio do PSAM (tabela 11).

Tabela 11: Situação dos PMSBs dos municípios da Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara

Planos Concluídos Em andamento A serem iniciados

Nova Iguaçu Belford Roxo Duque de Caxias (fase de
contratação)

Rio de Janeiro São Gonçalo Niterói

Guapimirim (Lei Municipal 
nº 806/2013)

Itaboraí (em 
complementação)

Tanguá (Decreto Municipal
nº 132/2013)

Mesquita

Rio Bonito Nilópolis (em 
complementação)

Cachoeiras de Macacu 
(Lei Municipal nº 
1.991/2013)

Maricá (em junho de 2015 
encerraram-se as últimas 
contribuições124)

Magé (Lei Municipal nº 
2.221/2014)

São João de Meriti (Lei 
Municipal nº 1.852/2012)

Tabela  organizada  de  acordo  com  informações  adquiridas  nos  sites do  Gerj  e  do  PSMB  -
Guanabara125 (ver figura 21).

123<http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1461705>.
124<https://pmsbmarica.wordpress.com/>.
125<http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1461705>.
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Figura 21: Situação dos PMSBs dos municípios da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.126

O  PMSB  de  Duque  de  Caxias,  por  exemplo,  está  em  andamento.  O

secretário de Meio Ambiente, Luiz Renato Vergara, por enquanto, não tem em que

se apoiar para gerenciar as medidas de saneamento básico para que os quatro

eixos sejam contemplados.  Na audiência sobre saneamento básico, o secretário

afirmou  que  o  município  tem  apenas  3%  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto  e

“cobertura parcial da rede de abastecimento de água” (CEBG, 16/10/2015, p. 15).

Ficou satisfeito  com a apresentação dos representantes do PSAM e da Cedae,

mostrando que estão previstos investimentos de grande porte para o saneamento

do município. Como todos os convidados que se referiram aos seus municípios de

atuação, Vergara criticou a forma como essas obras foram administradas durante o

PSAM, afirmando que, como consequência, existem ruas em Duque de Caxias que

contêm “diversas redes de malha fina enterradas que ligam a borda a lugar nenhum”

(CEBG, 16/10/2015, p. 15). Muitas obras são interrompidas e, por causa disso, em

126<https://pmsbguanabara.wordpress.com/>.
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alguns  momentos,  precisam  ser  corrigidas  –  aumentando  os  aditamentos

denunciados pelo relatório da CPI do PDBG.

Conforme  a  tabela  11,  o  município  de  Magé  já  possui  um  plano,  que,

inclusive, virou Lei Municipal nº 2.221/2014.127 Nele, conforme a secretária do Meio

Ambiente, Maria Aparecida de Souza e Rezende, estão previstas as construções de

quatro ETEs, sendo que um já está em fase de licenciamento ambiental (CEBG,

16/10/2015, p. 38). Os únicos eixos de saneamento contemplados no plano foram

abastecimento  de água e  coleta  e tratamento  de esgoto.  Segundo a  secretária,

apenas 39,7% da população do município “tem acesso à água encanada, que não é

tratada” (CEBG, 16/10/2015, p. 38). Uma avaliação feita pela secretária é que, por

mais que se tenha um plano para tratamento de esgoto, os distritos de Magé são

muito  isolados,  com “diversos pequenos núcleos”  (CEBG, 16/10/2015,  p.  38)  no

entorno. Essa característica do município dificulta a coleta e o tratamento de esgoto,

demandando mais investimento para transportá-lo para a ETE. Isso aumentará os

custos para um município com poucos recursos.

Os planos foram criticados por Yoshiharo Saito, do FAPP-BG, e por Bianca

Dieile, da Fiocruz. Segundo Saito, as instruções técnicas são muito parecidas e isso

possibilita que os planos sejam muito semelhantes, como se fossem verdadeiras

cópias uns dos outros. Só que para fazer o plano é necessário que sejam feitos

estudos  regionais  individuais,  considerando  as  características  particulares  dos

municípios. Isso já indicaria que os planos deveriam ser diferentes, contemplando

as especificidades locais.  Saito  certificou-se  de que as  instruções técnicas128 se

repetem e sugere ao órgão ambiental que sejam mais detalhados e personalizados,

para  que,  na  elaboração  dos  planos,  os  municípios  se  dediquem,  também,  ao

detalhamento do projeto de saneamento para atender às verdadeiras demandas do

município (CEBG, 16/10/2015, p. 56).

Dos 16 planos da região hidrográfica, apenas cinco viraram lei ou decreto

municipal. A pesquisadora Bianca Dieile acredita que a maioria dos planos não virou

legislação porque, talvez, “o controle social (..) não tenha sido muito abrangente”

(CEBG, 13/11/2015, p. 23). A pesquisadora acompanha a elaboração dos planos de

Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé e Tanguá. O do Rio de

127<https://c8458a46e80bcf2966e63513e5f63d52d45f2770.googledrive.com/host/0B4FeWWmt3Uky
RUhqMklySnl0RHM/Lei_Municipial_2221_2014_PMSB_Mage.PDF> (o plano foi encontrado neste 
link do Google Drive, do qual fizemos download).
128<https://pmsbguanabara.wordpress.com/ersb/>
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Janeiro só atende aos eixos de água e esgoto. Dieile verificou, assim como Saito,

que os planos de emergência e contingência são os mesmos, deixando muito a

desejar  por  não  considerarem  as  particularidades  dos  municípios  –  são  muito

generalizados, e isso prejudica a execução (CEBG, 13/11/2015, p. 24).

2.3.4 - Recomendações

1) Conforme a Lei Federal nº 9.433/9, os comitês estaduais de bacias devem ter

uma  agência  de  bacias,  executora  da  legislação  estabelecida,  e,  em  2014,  foi

elaborada  uma resolução,  CERHI-RJ  nº  122/2014,  indicando  a  Associação  Pró-

Gestão de Águas  da Bacia  Hidrográfica  do Rio  Paraíba do Sul  (Agevap)  como

Agência de Águas provisória para a Baía de Guanabara –  prevista no SERHI. A

Comissão Especial da Baía de Guanabara recomenda que o Conselho Estadual de

Recursos  Hídricos  do  Rio  de  Janeiro  institua  a  Agência  de  Bacias  da  Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara.

2) A dra. Adriana Sotero propõe a criação e a execução de um programa de

educação ambiental “com coleta eficiente e reciclagem do lixo, que poderia gerar

renda” (CEBG,11/9/2015, p. 15). Segundo Adriana, se a população que habita em

assentamentos precários for orientada e tiver um retorno financeiro, será possível

que seja feito um trabalho não só de coleta seletiva de material reciclável, como

também irá beneficiar a todos os moradores e ao ambiente natural. A coleta de lixo

em comunidades é muito  precária.  Conforme informação dos pesquisadores,  os

concursados da empresa de coleta de lixo (gari) que vivem em uma comunidade

têm dificuldade de atuar em outras por causa da disputa de facções do tráfico. Além

disso, os pontos de coleta não são próximos das residências, fazendo com que as

pessoas  acabem  jogando  o  lixo  próximo  aos  rios.  Com  essas  justificativas,  as

propostas são:
a) Recomendar  aos  municípios  a  criação  de  programas  como  o Gari

Comunitário, envolvendo a comunidade no planejamento e na execução da coleta

e na disposição final dos resíduos.
b) Promover  e  incentivar  a  coleta  seletiva,  atrelada  à  comunidade,  com

geração de renda.
c) Recomendar a construção de  Unidades de Tratamento de Lixo Orgânico

Locais (pequenas obras).
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d) Promover o desconto nas tarifas domésticas (água, luz, gás, etc.) em troca

de lixo reciclável.

3) Que a revisão do Plano Diretor Recursos Hídricos da Região Hidrográfica V -

Baía  de  Guanabara  se  adeque  à  nova  resolução  de  enquadramento  Conama

430/2011. Segundo a dra. Adriana Sotero: “Os padrões de lançamento dos efluentes

é uma questão extremamente importante de ser estabelecida – ela é que vai dizer

se a água está apropriada ou não para ser lançada dentro dela” (CEBG, 11/9/2015,

p. 15). Isso significa que, além disso, o novo Plano Diretor deve considerar que o

enquadramento deve ser feito com o intuito de  melhorar a qualidade das águas

dos rios, e não manter e aceitá-los como estão. A recomendação para o comitê é

de elevar a classificação dos rios da Bacia Hidrográfica, independentemente

da situação atual, buscando melhorar a sua qualidade a partir da limitação da

carga poluente  nos efluentes lançados nos rios,  propondo a  modificação na

lógica de sacrifício das resoluções referentes aos parâmetros de qualidade da água,

que confundem a permanência dos rios nas classes em que estão enquadrados.

Deve-se enfatizar a importância de se promover sempre a melhoria da qualidade

das águas dos rios e corpos hídricos contribuintes e receptores.

4) Recomendar ao Inea que melhore a transparência em seu site. Em relação

aos dados das outorgas de água, por exemplo, não é fácil  buscar por nome de

empresa, região hidrográfica, cidade, etc. Incluir uma classificação com mais filtros.

Fazer o mesmo para as buscas de licenciamento, EIA/Rima e outros documentos

que devem ser disponibilizados para consulta.

5) Recomendar ao PSAM e à Cedae que priorizem a ampliação da malha da

rede coletora de esgoto e de distribuição a água em comunidades que não possuem

tal benefício. A qualidade da água de grande parte da população pobre, mesmo que

distribuída  pela  Cedae,  está  muito  aquém  do  ideal.  Um  dos  problemas  é  o

desperdício de água, pelas perdas e pela contaminação, por falha na manutenção e

na preservação das adutoras da Cedae, e é esta água que abastece grande parte

da população das comunidades. A Área de Planejamento 3 (AP3) é a porção da

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara que possui as áreas mais inundáveis da

bacia por não ter as ligações para as ETEs.
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6) Recomendar o financiamento para a continuidade de estudos sobre “saúde

ambiental da Baía de Guanabara usando indicadores novos, análise de fármacos,

análises microbiológicas, análises de resposta imunológica, com novos indicadores,

a questão de superbactérias” (CEBG, 11/9/2015, p. 54 – Renato Carreira). Segundo

o  professor  Carreira,  esses  estudos  já  vêm  sendo  feitos  e  foi  solicitado

financiamento  da  Faperj,  o  qual,  à  época  da  audiência,  ainda  não  os  tinham

atendido.  Além da Faperj,  outros  órgãos de fomento  podem ser  recomendados,

como Fecam, FUNDHRI, etc. Aprovar lei alterando a Lei Estadual nº 1.060, de 10 de

novembro  de  1986, para que  3%  dos  recursos  do  Fecam  sejam  destinados  a

programas,  projetos  e  estudos  ambientais  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – Faperj.

7) Emendar a Lei Estadual nº 3.467/2000 sobre as sanções administrativas para

lesões ao meio ambiente. A legislação permite ao infrator mais de uma possibilidade

de  apresentar  recursos  contra  as  multas  aplicadas  em caso  de  danos  ao  meio

ambiente.  Segundo  Márcio  Valle,  representante  do  Inea,  “a  própria  legislação

permite duas instâncias recursais, isso burocratiza muito o processo, o processo fica

indo e vindo da área técnica” (CEBG, 11/9/2015, p. 59). Obrigar que os recursos

oriundos das multas arrecadas sejam investidos na região de ocorrência da infração

e,  se  forem ocorridas em municípios que margeiam a Baía  de Guanabara,  que

sejam destinados à sua despoluição.

8) Desarquivar e buscar a aprovação da PEC 14/2003 de autoria da deputada

estadual Inês Pandeló.

9) Apresentar e buscar aprovar um projeto de lei para alterar a Lei Estadual nº

1.060,  de  10  de  novembro de  1986,  destinando 50% dos recursos do Fecam aos

projetos de saneamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro pelo período de no

mínimo 20 anos, ou até que 100% dos domicílios fluminenses estejam interligados à

Estações de Tratamento de Esgoto.

10) A secretária do Meio Ambiente de Magé, Maria Aparecida, recomendou o uso

de  tecnologias  a  alternativas  para  o  tratamento  de  esgoto:  (a)  biossistema

(biodigestor), (b) bacias de evapotranspiração, e (c) sistema de zonas de raízes.
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Estes sistemas seriam alternativas ao uso de grandes ETEs, que “demandam áreas

enormes de construção, um custo altíssimo de manutenção e operação” (CEBG,

16/10/2015,  p.  38).  Magé  está  iniciando  um  projeto-piloto  na  cooperativa  de

catadores de Bongaba (Magé).

11)  Elaborar  e  buscar  aprovar  um  projeto  de  lei  que  obrigue  os  novos

condomínios  com  acima  de  200  unidades  habitacionais  a  construir  estação  de

tratamento primário de esgoto própria e usina de tratamento de lixo de pequeno

porte.

12) Criação de medidas específicas para alterar a lógica do saneamento de que

rios devem fazer parte do sistema de esgoto. Conforme o prof. Adacto Otoni, da

faculdade de Engenharia da Uerj e assessor de Meio Ambiente do Crea, é possível

realizar uma coleta de esgoto interceptora sem que seja necessário o seu despejo

nos rios (CEBG, 16/10/2015, p. 40). Implementar  seções compostas – dutos de

transporte – , que são dutos – seções – menores para coletar esgoto que vem das

residências e das galerias pluviais,  impedindo o despejo nos rios – são ligados

diretamente às unidades e/ou estações de tratamento.

13) Recomendar ao PSAM e às prefeituras que os PMSBs sejam feitos a partir

de  estudos  ambientais  individualizados  e  que  considerem  os  quatro  eixos  de

saneamento básico, evitando as cópias de planos e a sua restrição a alguns dos

eixos.  Que  seja  contemplado  nos  planos  o  reuso  do  esgoto  como  composto

orgânico, biogás e fertilizante natural (produto do chorume limpo), com o objetivo de

promover reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP) – como a

recomendação de biodigestores locais, por exemplo.

14)  Sugerir a redução dos valores referentes aos parâmetros de qualidade da

água  apresentados  na  Conama  357/2005,  na  Conama  430/2011  e  na  Portaria

518/2004 do Ministério da Saúde, elevando assim a exigência dos parâmetros de

qualidade da água no Brasil, que são bem mais permissivos do que diversos outros

parâmetros internacionais.
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15) Criar  novas  resoluções,  ou  inserir  nas  já  existentes,  estabelecendo

parâmetros rigorosos para poluentes não contemplados na legislação:
a) vírus, adenovírus e outros tipos;
b) outras bactérias, como a superbactéria;
c) desreguladores endócrinos.

16)  Recomendar  a  realização  de  estudos  associando  agentes  (substâncias

tóxicas)  e  enfermidades em  toda  a  Região  Hidrográfica  da  Bacia  da  Baía  de

Guanabara.

17)  Recomendar ao Inea que se amplie o rigor da concessão de outorgas e da

sua fiscalização, exigindo das indústrias um tratamento satisfatório dos efluentes

antes do descarte nos rios (enquanto não se resolve a questão do contínuo uso dos

rios  e  demais  corpos  d’água  como  estrutura  componente  do  sistema  de

esgotamento  sanitário,  esta  comissão  defende  a  interrupção  desse  tipo  de  uso

hídrico).

3 - Ameaçados

3.1 - Vida marinha
Entendemos que a vida marinha da Baía de Guanabara envolve espécies,

tanto da flora quanto da fauna,  sazonais,  permanentes  e  exóticas. O regime de

reprodução das espécies e visitas é afetado pela intensa ocupação do entorno da

Baía de Guanabara e do seu espelho d’água. Conforme Valentim (1999,  apud  LA

ROVERE, 2008),  “os extensivos impactos ao longo do tempo tornam a Baía de

Guanabara um dos ambientes aquáticos mais poluídos do mundo” (VALENTIM et

al., 1999, apud LA ROVERE, 2008, p. 218).

As  principais  ameaças  à  vida  marinha  (às  suas  reprodução,  visitação  e

alimentação) são:

- presença de lixões sem tratamento; 
- assoreamento – dificulta a circulação da água e a troca de oxigênio;
- destruição dos manguezais (aterros, desmatamento, etc.) – destruição do

berçário;
- barulho  e  operação  dos  dutos (aquecimento  das  águas)  –  afastam  os
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peixes e impactam na qualidade e na temperatura da água e do ambiente aquático;
- intenso tráfego embarcações – impacto sobre os botos e as tartarugas;
- pesca industrial – pesca acidental de botos, tartarugas e filhotes;
- poluição – esgoto, metais pesados (bioacumulação na cadeia alimentar) e

escória industrial;
- água de lastro – traz espécies exóticas que interferem na reprodução das

espécies típicas; além disso, a limpeza dos tanques dos navios polui a água da Baía

de Guanabara com óleos e graxas.

3.1.1 - Biomagnificação
Os  poluentes  que  contaminam  a  Baía  de  Guanabara,  principalmente  os

metais  pesados,  bioacumulam-se  na  cadeia  alimentar  das  espécies  existentes,

transferindo-se das espécies menores, e do nível trófico mais baixo, para os animais

localizados no  topo  da  cadeia  alimentar.  A bioacumulação também é conhecida

como biomagnificação.  Um dos principais elementos detectados nos tecidos dos

animais  marinhos  da  Baía  é  o  mercúrio,  proveniente  da  atividade  industrial

presente na região da bacia hidrográfica. A contaminação por mercúrio interfere,

inclusive,  no  bom  funcionamento  hormonal,  podendo  causar  problemas  na

reprodução e na saúde das espécies. Segundo a pesquisa de Kehrig (2009) com a

cadeia alimentar da costa norte do Estado do Rio de Janeiro, nos animais da base

da cadeia (figura 22) a concentração é de cerca de 0,30 microgramas (µg);  em

seguida, a concentração é de 0,25 µg (porque este nível trófico não é carnívoro, por

isso  não  acumula);  a  espécie  seguinte  acumula  o  primeiro  e  o  segundo  níveis

tróficos, então a bioacumulação aumenta para 1,07 µg; e, por fim, o boto-cinza, que

bioacumula 3,28 µg. É um acúmulo de 1.354%!

A  transferência  do  mercúrio  é  feita  de  espécies  menores (como  os

predadores bentônicos – desde microscópicos até visíveis a olho nu) para animais

maiores  (pelágicos  –  que  andam  em  cardume  ou  em  conjunto  –  e  botos)  –

biomagnificação ou bioacumulação. Por estar no topo da cadeia alimentar da Baía

de  Guanabara,  a  concentração  de  mercúrio  é  maior  no  boto-cinza,  que,  ao  se

alimentar de animais menores, acumula, em seu organismo, os teores de mercúrio

absorvidos nos tecidos musculares. 

Se o aumento do teor de mercúrio ocorre no organismo do boto-cinza por se

alimentar de outros animais também contaminados, Kehrig (2009) alerta para 
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o  risco  ambiental  potencial  relacionado  à  biotransferência  desses
elementos aos outros elos da cadeia alimentar, podendo alcançar o
homem,  uma vez que as espécies de peixes e lulas empregadas
neste  estudo  frequentemente  fazem  parte  da  dieta  alimentar  de
muitas famílias. (KEHRIG, 2009)

Moura (2009)  acredita que a concentração de poluentes no organismo de

botos-cinza pode estar relacionada a algumas de suas doenças detectadas na Baía

de Guanabara. Estudos revelaram casos de toxoplasmose: 

Este registro poderia indicar a degradação desta baía pela emissão
de efluentes humanos, o que poderia gerar uma fonte expressiva de
contaminação  por  patógenos  neste  ambiente,  além  de  tornar
vulnerável a biodiversidade que lá habita. (MOURA, 2009, p. 45)

Figura 22: Biomagnificação da cadeia trófica dos animais marinhos da costa norte do
Estado do Rio de Janeiro. (KEHRIG, 2009)

Segundo o professor e pesquisador do Maqua-Uerj, José Lailson Brito Junior,

os botos têm um metabolismo muito acelerado, comem muito peixe, podem comer

até 8%, 10% do seu peso corporal” (CEBG, 28/10/2015, p. 54). Isso significa que a

acumulação de poluentes nesses animais é rápida e pode causar problemas à sua

saúde. A análise de suas carcaças indica não só a presença de poluentes, como
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mercúrio, no seu tecido muscular, como também que os peixes concentram esses

poluentes  (CEBG,  28/10/2015,  p.  54).  Os  pesquisadores  do  Maqua  igualmente

analisam os tecidos dos peixes,  nos quais se detecta a presença de poluentes.

Conforme o professor Lailson, os valores “não ultrapassam os limites da legislação”

(CEBG, 28/10/2015,  p.  55),  porém não devemos deixar  de nos preocupar,  pois,

mesmo não ultrapassando, “todos eles [os poluentes] aparecem nesses animais”

(CEBG, 28/10/2015, p. 55).

Uma das consequências da bioacumulação (ou biomagnificação) é o impacto

na alimentação dos que consomem o pescado. As famílias de pescadores e das

comunidades  no  entorno  da  Baía,  que  se  alimentam  de  peixe,  também  se

contaminam. Como se não bastasse o impacto na redução das áreas de pesca: mas

certamente comunidades como as dos pescadores não vão sofrer  só com essa

questão do espaço, o uso do espelho d’água, mas vão sofrer também com isso

(CEBG, 28/10/2015, p. 55 – prof. Lailson).

3.1.2 - Ameaça de extinção: o caso do boto-cinza

A  presença  do  boto-cinza  na  Baía  de  Guanabara  reflete  a  qualidade

ambiental de sua água e biodiversidade. Estudos apontam para a redução drástica

da quantidade dessa espécie que permanece na Baía de Guanabara. O estudo de

Carvalho et al. (2009), sobre a fidelidade dos botos à Baía de Guanabara, afirma

que existem várias  pesquisas que indicam “que a  Baía  de Guanabara  é  usada

diariamente  por  Sotalia  guianensis [boto-cinza],  e  [que]  filhotes  podem  ser

observados durante o ano inteiro” (CARVALHO et al., 2009, p. 1). Essa fidelidade ao

sítio (Baía de Guanabara) é vista em um mesmo indivíduo por 14 anos, por meio

da técnica da fotoidentificação. Existem catálogos com fotos dos botos, que são

reconhecidos em diferentes períodos. Dessa forma, é possível monitorar a presença

dos mesmos indivíduos ou a existência de novos.

O boto-cinza está no topo da cadeia alimentar da Baía de Guanabara, que

serve para promover o equilíbrio entre as espécies, ou seja, controla a população.

Caso uma das espécies dessa cadeia entre em extinção, outras irão se proliferar

por  falta  de  predador,  o  que  pode  causar  um dano  ambiental.  Desse  modo,  a

fotoidentificação mostrou que a Baía de Guanabara não é um espaço em que os

animais entram e saem – há uma permanência (foto 5). Os filhotes que nascem na
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baía permanecem por todas as fases de sua vida. “As fêmeas criam consecutivas

proles” (CEBG, 28/8/2015, p. 8). Esse comportamento indica uma “fidelidade, uma

residência que é muito alta” (CEBG, 28/8/2015, p. 8).

A espécie chega até seus trinta anos de idade, vive trinta anos. A
gente está falando que esses animais que a gente conseguiu estudar
passaram  pelo  menos  2/3  de  sua  vida  nas  águas  da  Baía  de
Guanabara. Talvez passem suas vidas inteiras. (CEBG, 28/8/2015, p.
6)

A foto  de  identificação  mostrou  que  a  presença  dos indivíduos  é
diária, a presença da população é diária, a presença de filhotes é
diária,  e,  quando  falamos  diária,  eu  não  estou  exagerando.  Eu
trabalho na Baía de Guanabara desde 1995 e, nesses 20 anos, em
toda a saída de campo que eu fiz para estudar os botos eu encontrei
boto na Baía de Guanabara. Então, nós estamos falando de uma
população residente (CEBG, 28/8/2015, p. 6).

Foto 5: Quatro botos-cinza nas proximidades da APA Guapi. Ao fundo, o manguezal da APA
Guapimirim e currais de pesca. Visita técnica acompanhando os pesquisadores do Maqua-
Uerj. Foto de Luis Felipe Marques Ferreira, 21/10/2015.

Apesar da fidelidade dos botos-cinza à baía, estudos do laboratório Maqua-

Uerj  mostram que, nas últimas décadas, a população dessa espécie sofreu uma

baixa de  90%, isto é, em 1985  eram 400, atualmente 38 [sobre]vivem na Baía de
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Guanabara.129 Em audiência, o professor Alexandre Freitas de Azevedo, do Maqua,

informou que os primeiros estudos sobre o boto tiveram início na década de 1980:

O  primeiro  resultado  interessante  é  uma  estimativa  de  tamanho
populacional que apontava para cerca de 380 a 400 botos na Baía
de Guanabara em meados da década de 1980. (CEBG, 28/8/2015,
p. 5)

Já em 1999, Pizzorno (apud SIMÃO, 2000, p. 37)

estimou a população entre 69 e 75 botos, a partir de um catálogo
de  58  animais,  que  foram  sistematicamente  encontrados  nas
vizinhanças da Ilha de Paquetá, local de baixa dinâmica de ondas,
por se encontrar na parte mais interna da baía. (SIMÃO, 2000, p. 37
– grifo nosso) 

Foto 6: Visita técnica com os pesquisadores do Maqua-Uerj. Foto de Luis Felipe Ferreira
Marques, 21/10/2015.

A redução  na  população  de  botos  é  explicada  pela  poluição  na  Baía  de

Guanabara e, também, na “alteração física do habitat, que exclui áreas de vida para

os botos e alterações nos padrões de pesca” (CEBG, 28/8/2015, p. 7). A destruição

de manguezais, a presença de embarcações no seu trajeto natural em busca do seu

129<http://oglobo.globo.com/rio/populacao-de-golfinhos-da-baia-de-guanabara-sofre-reducao-de-90-
em-tres-decadas-1-16110633>.
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alimento  e  a  poluição  sonora  causada  pela  atividade  constante  dessas

embarcações contribuem para alterar o comportamento dos botos, podendo levá-los

à extinção. Os botos se localizam por meio do fenômeno da ecolocalização, o qual

auxilia na caça às suas presas. Os ruídos submarinos confundem os ecos emitidos

pelos botos, prejudicando a sua caça, levando-os à inanição. 

Além da poluição sonora, os botos são acometidos por uma doença chamada

Tattoo Skin Disease (TSD), causada por um vírus chamado poxvirus (foto 7 ): “É um

vírus que fica latente, quando baixa a imunidade, ele se faz presente, se faz visível

para a gente. A baixa imunidade pode estar representada nisso” (CEBG, 28/8/2015,

p. 9).

Foto 7: “Um caso de Tattoo Skin Disease (TSD) em um boto-cinza”. (VAN BRESSEM et al.,
2007, apud MOURA, 2009, p. 48)

Outra ameaça aos botos é o lixo sólido, que pode se prender na dorsal do

animal,  podendo  decepar  suas  partes,  como  os  lóbulos  e  as  nadadeiras.  O

professor Alexandre Freitas de Azevedo ressaltou um grave problema que ocorre

com os filhotes: “Poucos filhotes estão atingindo a idade adulta” (CEBG, 28/8/2015,

p. 10). Os botos, por serem indivíduos residentes da baía e viverem lá todo o seu

ciclo de vida – que naturalmente pode chegar a 39 anos –, estão expostos há anos

de efeitos cumulativos e sinérgicos sobre a sua existência.
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Outro  efeito  que  surge  na  vida  dos  botos,  além  das  dificuldades  de

alimentação,  de  circulação  e  as  doenças,  é  a  redução  da  fecundidade,  o  que

contribui mais ainda para a redução do número de indivíduos. Segundo o professor

Alexandre, as fêmeas geram um único filhote a cada três ou quatro anos. O período

de  gestação  dura  11  meses.  Durante  a  criação  do  filhote,  a  fêmea  não  fica

“receptiva talvez aí por um ano” (CEBG, 28/8/2015, p. 11). Tudo isso gera incerteza

sobre o futuro da espécie não só na Baía de Guanabara, mas também no Brasil. O

Plano  de  Ação  Nacional  para  Conservação  das  Espécies  Ameaçadas  e  de

Importância  Socioeconômica  do  Ecossistema  Manguezal  (PAN  Manguezal),

aprovado  no  dia  29/1/2015,  informa  que  20  espécies  estão  nacionalmente

ameaçadas de extinção, entre elas o boto-cinza (MMA, 2015).

Um dos botos-cinza, que virou símbolo da Baía de Guanabara, a fêmea “Sem

Lóbulo” (foto 8), nasceu na baía, em 1995, e viveu até 2015. Estava visivelmente

magra, provavelmente pela dificuldade em se alimentar, não por falta de alimento,

mas também pela dificuldade de [eco]localizar: “Ela era uma fêmea que criou cinco

filhotes na Baía de Guanabara nesse tempo e apareceu morta em abril deste ano”

(CEBG, 28/8/2015, p. 8).
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Foto  8:  Sem Lóbulo,  a  fêmea símbolo  da Baía  de Guanabara.  Print  extraído  do  vídeo
elaborado pelo Maqua-Uerj em homenagem ao boto, que viveu 20 anos na baía.130

O  promotor  José  Alexandre  Maximino,  um  dos  convidados  da  audiência

sobre a vida marinha, informou-nos sobre um Inquérito Civil contra as atividades do

Porto do Rio sem monitoramento dos botos-cinza. Esse assunto foi tratado no item

2.3.2 deste relatório sobre poluição acústica. Porém, o promotor recomendou que as

cobranças aos terminais do porto não se limitassem ao monitoramento, pois se trata

de um problema real  de caso de extinção.  Por  isso,  salientou a importância de

sensibilizar as entidades envolvidas, a administração do Estado do Rio de Janeiro, o

porto e o Inea sobre as outras espécies ameaçadas, como a tartaruga e o cavalo-

marinho, e que isso seja inserido na Avaliação Ambiental Integrada das atividades

portuárias da baía (CEBG, 28/8/2015, p. 30).

Poluição acústica

Como já mencionado, os botos-cinza dependem da ecolocalização para se

locomover e encontrar os alimentos. Esses animais possuem uma espécie de radar,

do qual emitem um som, que retorna como um eco. Dessa forma, eles conseguem

precisar a distância de suas presas, e podem persegui-las. Se houver falha nessa

“comunicação”, o boto pode morrer de fome. Um grande risco para a vida dos botos

e outras  espécies  na  baía  seria  a  permissão para  o  aumento  de circulação  de

navios  e  o  surgimento  de  outras  áreas  de  fundeio.  Os  principais  impactos

aumentariam,  reduzindo  a  esperança  em  solucionar  tais  questões.  Com  esse

incremento de grandes embarcações circulando no interior da baía (fotos 9 e 10), a

poluição  acústica  se  intensificaria,  bem  como  o  aumento  de  espécies  exóticas

transportadas pela água de lastro (itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 deste relatório):

Falando  especificamente  do  boto,  esses  animais  enxergam  o
ambiente pelo som e eles se comunicam pelo som, e a entrada de
ruídos, mesmo que não sejam ruídos de intensidades agudas, que
causem danos imediatos, são fontes de poluição sonora. Os animais
estão expostos a ruídos que estão relacionados à poluição sonora.
(CEBG, 28/8/2015, p. 9 – Alexandre Azevedo)

130<https://www.youtube.com/watch?v=1sBTrA-aJ6I>.
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Foto 9: Aumento no número de embarcações. Ao fundo, a Ponte Rio-Niterói. Visita técnica
com os pesquisadores do Maqua-Uerj. Foto de Luis Felipe Ferreira Marques, 21/10/2015.
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Foto 10: Aumento no número de embarcações. Ao fundo, a Ponte Rio-Niterói. Visita técnica
com os pesquisadores do Maqua-Uerj. Foto de Luis Felipe Ferreira Marques, 21/10/2015.

Mudança na territorialidade dos botos-cinza

De  acordo  com  o  professor  Lailson,  os  botos-cinza  utilizam  a  Baía  de

Guanabara de forma ampla, porém os múltiplos usos do espelho d’água alteraram a

forma de interação: 

Eles se alimentam na Baía de Guanabara, se socializam, interagem
entre si, usam a Baía de Guanabara como áreas de deslocamento
de forma interna, além de descansar na Baía de Guanabara, mas os
usos da Baía de Guanabara pelo homem estão alterando um pouco
a utilização do espaço. (CEBG, 28/8/2015, p. 8)

A região que o boto mais utiliza é a ocupada pelo canal central, no qual a

profundidade  chega  a  50  m.  Ele  vai  até  as  proximidades  da  APA Guapimirim,

passando por entre as ilhas do Governador e Paquetá, onde estão localizados os

terminais  petrolíferos.  Esse  percurso  passa  pelas  áreas  de  fundeio,  um  pouco

depois  da  Ponte  Rio-Niterói.  Esse  trecho,  que  vai  da  boca  da  baía  até  a  APA

Guapimirim, é utilizado pelos botos desde 2002 (CEBG, 28/8/2015, p. 8): 

Antigamente, lá em 1992, antes da construção da Linha Vermelha,
esses  animais  se  distribuíam  até  a  Praia  de  Ramos.  Não  estou
falando que é responsabilidade da Linha Vermelha,  estou falando
para a gente entender no tempo isso. Tem registros de animais na
Praia de Ramos. (CEBG, 28/8/2015, p. 8).

Apesar de o professor Lailson informar que existem registros de que a Praia

de Ramos já foi frequentada por botos, hoje isso não ocorre mais. Essa porção da

Baía de Guanabara, noroeste, 

são as áreas de menor circulação de água,  menor renovação de
água e grande entrada de rios, ou seja, onde a Baía de Guanabara
tem a menor qualidade ambiental. (CEBG, 28/8/2015, p. 8)

Por isso, a distribuição dos botos na baía, atualmente, concentra-se mais na

porção nordeste,  onde se  localiza  a  APA Guapimirim.  Porém,  conforme Lailson,

essa distribuição “não é mais tão ampla como era há dez anos” (CEBG, 28/8/2015,

p. 9). O boto parou de usar a área onde foi instalado um terminal de gás natural

liquefeito  (GNL),  pelo obstáculo físico  e pelo aumento  do ruído.  Próximo à APA
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Guapimirim ocorriam os menores índices de ruído (ver item 2.3.2 sobre poluição

acústica),  mas,  após  a  instalação  desse  terminal,  o  comportamento  dos  botos

mudou (CEBG, 28/8/2015, p. 57).

3.1.3 - Doenças de pele: o caso das tartarugas marinhas

Como já exposto, não somente os botos-cinza sofrem os efeitos sinérgicos e

cumulativos  das  diversas  atividades  na  Baía  de  Guanabara,  mas  as  tartarugas

marinhas também são espécies ameaçadas na baía, embora não sejam residentes.

O professor Cassiano Monteiro, do Projeto Aruanã, da UFF, pesquisa as tartarugas

marinhas desde 2003: “Nossa área de pesquisa, inicialmente, se restringia a Itaipu,

região  costeira,  e,  atualmente,  a  gente  tem  uma  área  maior,  uma  abrangência

maior” (CEBG, 28/8/2015, p. 13). Embora não seja espécie residente, a Baía de

Guanabara  tem  uma  grande  importância  na  alimentação,  na  reprodução  e  na

proteção  desses  animais.  Segundo  o  professor  Cassiano,  após  a  desova,  as

tartarugas ficam “escondidas” por um período, “ninguém sabe muito bem onde é

que elas estão” (CEBG, 28/8/2015, p. 14). Quando a tartaruga atinge um tamanho

de 20 cm a 30 cm, volta às áreas costeiras para se alimentar. O professor Cassiano

afirma que a Baía de Guanabara é um desses refúgios da costa brasileira (CEBG,

28/8/2015, p. 14).

Assim como os botos-cinza, todas as espécies de tartarugas marinhas “estão

na lista vermelha de animais ameaçados de extinção” (CEBG, 28/8/2015, p. 14). A

tartaruga-verde, que é o objeto de estudo do Projeto Aruanã – “aruanã” significa

tartaruga-verde  –,  está  classificada  como  “em  perigo”,  na  lista  da  IUCN,131 e

segundo o MMA são consideradas “vulneráveis” (CEBG, 28/8/2015, p. 14).

As tartarugas também são bioindicadoras da degradação ambiental: uma vez

que indivíduos sadios sejam colocados em um ambiente “estressado”, degradado,

sacrificado,  imediatamente  são  afetados.  Além  disso  tudo,  a  conservação  da

tartaruga é importante porque o seu ciclo de vida é muito lento. As tartarugas-verdes

demoram 30 anos para começar a se reproduzir. Desse modo, é muito importante

conservá-las antes desse período para garantir a reprodução da espécie. Porém, a

sua vulnerabilidade é tão grande, que antes desses 30 anos o índice de mortalidade

é amplo. 

131<http://www.iucnredlist.org/>.
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As  ameaças  naturais  à  espécie  são  a  predação  da  cadeia  trófica  e  os

parasitas. Quanto maior o estresse ambiental de determinado local, mais sujeita ela

está  à  predação  de  parasitas  (foto  11),  pois,  com a  imunidade  enfraquecida,  o

indivíduo  não  consegue  se  recuperar  das  infecções,  aumentando,  inclusive,  a

potencialidade de doenças. Entre as doenças advindas da degradação ambiental

está a fibropapilomatose (foto 12), que são tumores na pele, inclusive nas patas,

prejudicando  “a  locomoção,  a  alimentação,  a  flutuabilidade  e,  também,  podem

causar  problemas respiratórios.  O  agente  infeccioso  é  um tipo  de  herpes-vírus”

(CEBG, 28/8/2015, p. 16). Segundo o professor Cassiano, “em torno de 43% dos

animais  que vivem nessa  região  são  infectados pela  fibropapilomatose”  (CEBG,

28/8/2015, p. 16).

Foto 11: Parasitas encontrados no intestino grosso das tartarugas que visitam a Baía de
Guanabara.
Foto apresentada pelo dr. Cassiano, do Projeto Aruanã, da UFF. 
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Foto 12: Fibropapilomatose. Foto mostrada na apresentação do dr. Cassiano, do Projeto
Aruanã, da UFF.

Outra  ameaça  às  tartarugas  é  o  lixo  flutuante,  que  é  confundido  com

alimento. A tartaruga-verde se alimenta de algas, que são confundidas sempre com

plásticos. Esse consumo “pode causar constipação intestinal, perfurações e redução

de absorção de nutrientes” (foto 13) (CEBG, 28/8/2015, p. 17).

Foto 13: Objetos encontrados no estômago da tartaruga. Foto mostrada na apresentação
do dr. Cassiano, do Projeto Aruanã, da UFF.

O  choque  contra  embarcações,  a  pesca  “fantasma”  –  pesca  feita  pelos

equipamentos  perdidos  no  fundo  do  mar  –  e  a  poluição  por  óleo  são  outras

ameaças à vida das tartarugas.  Alguns indivíduos encontrados na Praia da Boa

Viagem, na Ilha do Governador, apresentaram casco quebrado e fatiado em mais de
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uma parte. Em relação à pesca “fantasma”, os equipamentos perdidos ficarão no

fundo do mar, até serem decompostos, talvez por 100 anos, no caso dos de nylon.

Sobre poluição por óleo, apesar de ser uma ameaça comum, o professor Cassiano

ainda não registrou casos desse tipo na Baía de Guanabara (CEBG, 28/8/2015, p.

17).

3.1.4 - Alteração na variedade de espécies

Outros  animais,  que  compõem  essa  cadeia  alimentar,  também  são

bioindicadores da saturação de usos inadequados do espaço da Baía de Guanabara

em  todos  as  dimensões:  por  meio  da  degradação  dos  rios  da  sua  (1)  bacia

hidrográfica, da degradação do seu (2) corpo d’água (salinidade, metais pesados

em suspensão, presença de hidrocarbonetos, proliferação de micro-organismos sem

uma saída equilibrada – talvez pela falta de um predador, etc.), do intenso uso do

seu (3) espelho d’água e da destruição de seus (4) manguezais – principal filtro e

berço da Baía de Guanabara.

Hippocampus (cavalos-marinhos)

Os cavalos-marinhos (Hippocampus sp.) são espécies existentes na Baía de

Guanabara que podem indicar a situação da qualidade da água. Estudos apontam

uma  relação  entre  salinidade  e  períodos  de  maior  reprodução  da  espécie

(SILVEIRA, 2005). Com salinidade e profundidade médias, é maior a ocorrência de

cavalos-marinhos. Justamente por isso, é importante que a qualidade da água seja

ideal para a sua existência. Os cavalos-marinhos se abrigam sob galhos, pedras e,

principalmente, em raízes de manguezais. A reduzida disponibilidade alimentar pode

interromper a desova durante o seu ciclo anual. Os cavalos-marinhos se alimentam

de zooplânctons, e a sua ausência, ou deficiência, pode levá-los à morte por falta de

alimentação.  Em  um  ambiente  de  baixa  salinidade,  faltam  alimentos,  e  a  alta

salinidade pode comprometer a vida.

Apesar  de toda a degradação da Baía  de Guanabara,  foram encontrados

cavalos-marinhos  em  praias  da  Ilha  do  Governador.  O  biólogo  Cesar  Bernardo

Ferreira,  presente  na  audiência  pública  sobre  a  vida  marinha,  ressaltou  que  a

presença de cavalos-marinhos indica que houve aumento na qualidade da água,

pelo menos naquele trecho. O lançamento de esgoto, segundo esse pesquisador, é
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o principal elemento poluente que pode interferir na existência dos Hippocampus sp.

Foram  encontrados  mais  de  mil  cavalos-marinhos,  porém,  em  2015,  o  mesmo

pesquisador percebeu que os indivíduos dessa espécie diminuíram drasticamente, o

que pode indicar queda na qualidade da água.132 

Vale  lembrar  e  refletir  sobre  o  seguinte:  a  região  próxima  à  Ilha  do

Governador é saturada por terminais aquáviários, circulação de navios de grande

porte e oleodutos. A presença dessas instalações contamina, o tempo todo, a água

com pequenos  vazamentos,  principalmente  na  transferência  de  óleo  dos  navios

para os tanques, vindo das mangueiras usadas nessa operação.  Além do mais,

podem ocorrer fissuras nessas mangueiras se não estiverem com boa manutenção.

Além disso, o risco de vazamento dos dutos é permanente. No entanto, não são

somente essas estruturas que ameaçam a espécie. A presença da indústria química

também impacta  na sua  sobrevivência:  “Além do esgoto,  o  esgoto  industrial.  O

esgoto  industrial  é  um dos maiores  problemas da Baía  de Guanabara”  (CEBG,

28/8/2015, p. 20).

Cesar informou que a diminuição dessa espécie de peixe é constante. De

janeiro a dezembro de 2014, o biólogo catalogou 297 indivíduos. Em 2015, desde

janeiro até agosto, encontrou apenas 14 (CEBG, 28/8/2015, p. 19). Cesar alega que

isso ocorreu após o despejo de poluentes de uma indústria química, na Ilha do

Governador, a Cosan: 

Eu fiz uma denúncia uma vez, agora em março, se não me engano,
de uma empresa química que lançou seus efluentes nas águas da
Baía de Guanabara, justamente onde ficava o meu principal campo
de pesquisa.  Eu  digo  principal  porque  era  onde  eu  achava  mais
cavalos-marinhos – eu achava 14 num dia –, e essa indústria matou
tudo. (CEBG, 28/8/2015, p. 20)

Além da poluição, Cesar relaciona, também, as dificuldades de sobrevivência

dos  cavalos-marinhos  à  destruição  dos  manguezais.  Com  isso,  esses  animais

tiveram que se readaptar às novas condições: 

98%  dos  cavalos-marinhos  estão  associados  à  colônia  de
pescadores. Onde tem colônia de pescador, onde tem barco, onde
tem  corda,  tem  cavalo-marinho.  Só  que  onde  tem  colônia  de

132http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-rio/2015/04/21/CAVALOS-MARINHOS-QUE-
TINHAM-REAPARECIDO-NA-BAIA-DE-GUANABARA-VOLTAM-A-SUMIR.htm
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pescadores também tem indústrias químicas. (CEBG, 28/8/2015, p.
20) 

Ictiofauna (peixes)

Apesar de algumas reportagens se esforçarem para melhorar a imagem da

Baía de Guanabara, afirmando que determinadas espécies voltaram a frequentá-la

e que a diversidade marinha é muito rica, estudos revelam que, entre as baías do

Estado do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara é a mais degrada e com a estrutura

de cadeia alimentar mais simples em relação às outras duas baías (Sepetiba e Ilha

Grande): 

A Baía de Guanabara apresentou relações tróficas menos complexas
do que nas baías de Sepetiba e Ilha Grande, provavelmente devido
ao fato de constituir o habitat mais degradado. (BISI, 2011)

Segundo  o  professor  Lailson,  do  Maqua,  existem  estudos  que  indicam

diversidade de espécies de peixes e de vários organismos. O professor acredita que

a abundância diminuiu não a variedade e cita o exemplo da corvina, um dos peixes

mais  pescados (CEBG, 28/8/2015,  p.  55).  Já  o professor  Cassiano informa que

existem registros históricos de que a corvina é explorada há mais de quatro mil

anos,  por  meio da existência de sambaquis no entorno da Baía de Guanabara.

Conforme o professor,  a corvina é uma espécie de peixe muito  resiliente e que

“ainda utiliza esse ecossistema” (CEBG, 28/8/2015, p. 58). 

Outra  espécie  presente  é  a  tainha,  que  é  pescada  na  costa  fluminense,

inclusive  na  Baía  de  Guanabara,  e  toda  vendida  em  São  Paulo,  conforme  o

professor Cassiano. A questão não é não ter mais peixes, mas sim o quanto de

contaminante há nessas espécies: “Qual o problema que isso causa na saúde do

ecossistema e na nossa saúde, que usufrui desses recursos” (CEBG, 28/8/2015, p.

58). Apesar de ainda existir, a tainha não é mais comum nas pescarias, segundo o

professor Cassiano: “A gente viu que algumas espécies que eram extremamente

comuns nas pescarias praticamente desapareceram e outras que eram espécies

que  não  eram  consideradas  na  pesca  passaram  a  entrar  no  rol  de  espécies

comercializadas” (CEBG, 28/8/2015, p. 58).

Na  audiência  pública  sobre  injustiças  socioambientais  contra  pescadores

artesanais,  um dos pescadores denunciou que,  em 2014,  a Baía de Guanabara

sofreu a maior mortandade de pescado de sua história. Nenhum órgão ambiental se
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pronunciou. Porém, os pescadores apresentaram vídeos mostrando os descartes e

gás dentro da água: “O gás que sobra no fundo do navio deveria ir para um dique

seco, o navio deveria bombear. Eles descartam na água. A lavagem de porão, as

soldas que eles fazem” (CEBG, 23/10/2015, p. 14).

3.1.6 - Recomendações

1) Recomendar  ao  Inea  a  contratação  de  um  estudo  com  algumas  das

universidades públicas do Rio de Janeiro para que seja feita uma sistematização

dos estudos existentes em relação às espécies ameaçadas na Baía de Guanabara.
2) Recomendar  ao  Inea  a  criação  de  um  Programa  de  Monitoramento  de

Espécies na Baía de Guanabara, com detalhamento do conjunto da fauna existente

e de sua movimentação pelo interior.
3) Determinar que os terminais portuários e os estaleiros em operação sejam

obrigados a obedecer às condicionantes de monitoramento dos botos-cinza e da

poluição sonora. Estender as recomendações feitas pelo MPRJ à Libra Terminais

(Inquérito Civil MA 5519), referentes ao licenciamento da expansão do Terminal 1 do

Porto do Rio de Janeiro, ao conjunto de instalações portuárias e estaleiros da Baía

de Guanabara.
4) As portarias do Ibama – nos 10 e 11, de 30/1/1995 –, que protegem a espécie

das tartarugas-verdes, são direcionadas às áreas de desova, e não às áreas de

proteção – como a Baía de Guanabara. Recomendar que essas portarias sejam

ampliadas  para  as  áreas  de  proteção,  que  são  áreas  importantes  para  o

desenvolvimento da espécie, até a idade da fecundação.

Obs.: a proposta de corredor ecológico para os botos-cinza será abordada

nas recomendações do item 3.4, sobre Unidades de Conservação.

3.2 - Saúde pública

A Baía de Guanabara tornou-se o destino final de milhões de toneladas de

resíduos contaminantes. Metais pesados, bactérias e vírus se espalharam por todo

o corpo d’água da baía. Compreender qual é a exata situação da qualidade da água

é o primeiro passo para pensar na transformação desse quadro, que tem como

causa  principal  impactos  sobre  a  saúde  humana,  especialmente  daqueles  que

mantêm um contato mais próximo com a baía, como os pescadores.
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3.2.1 - Os riscos da população mais vulnerável

A saúde pública foi debatida na segunda audiência pública desta comissão,

no  dia  11/9/2015.  Algumas  questões  foram  levantadas  pelo  deputado  estadual

Flávio Serafini para iniciar o debate, ressaltando a dificuldade de se ter acesso a

estudos epidemiológicos para que pudéssemos comparar a saúde dos atletas com a

da população que convive de forma permanente com a poluição da baía: 

Qual o risco real de contaminação para as populações que têm um
convívio cotidiano com a Baía de Guanabara sob esses diferentes
aspectos  [poluição,  contaminação,  presença de vírus e  bactérias,
coliformes]?  Existem estudos  epidemiológicos  com esses  grupos,
pescadores,  esportistas amadores,  populações ribeirinhas,  onde a
gente possa ter um mapeamento mais claro? (CEBG, 11/9/2015, p.
41)

A dra. Adriana Sotero, da Fiocruz, confirmou que existe um monitoramento

com as comunidades e que, em relação aos atletas, existe o risco. A pesquisadora

ressaltou a importância de, dentro desse panorama de degradação, em que não se

precisam mais estudos, “trazer medidas, de fato, eficazes, que não sejam só para

as Olimpíadas” (CEBG, 11/9/2015, p. 50). Isto é, existe o risco permanente para a

população, existe o risco para os atletas, mas as medidas não devem ser tomadas

para os Jogos Olímpicos, e sim para além deles.

Segundo o professor Paulo Barrocas, também da Fiocruz, a exposição dos

atletas estrangeiros, que virão somente para os Jogos, será temporária. Porém, a

população que vive no entorno da baía, principalmente onde não há saneamento

básico efetivo, “tem uma exposição crônica e uma magnitude muito maior” (CEBG,

11/9/2015, p. 53).

Segundo  estudo  do  Instituto  Trata  Brasil  (TRATA  BRASIL,  2014),  os

municípios mais afetados por doenças gastrointestinais são os mais populosos da

Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João de

Meriti (ver tabela 1). Não por acaso são os municípios com o saneamento básico

mais deficiente de toda a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.

Nessas quatro cidades foram internadas mais de  1,5 mil  pessoas
em 2013, o que representou mais da metade do total de internações
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por essas causas na Baía de Guanabara. (TRATA BRASIL, 2014, p.
21)

Em indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido, como no caso de

pessoas  com  deficiência  alimentar  e  convivência  permanente  com  ambientes

insalubres, tais infecções podem levar a óbito. Conforme o relatório do Trata Brasil

(2014), os óbitos e as internações poderiam ser evitados caso o saneamento básico

fosse  universalizado:  cerca  de  15% das  internações  poderiam ter  sido  evitadas

(TRATA BRASIL, 2014, p. 4).  Outro dado apresentado pelo relatório é a estreita

relação entre o saneamento e as internações por doenças infecciosas. Por meio de

uma projeção – em uma escala de 0 a 100% de saneamento básico –, em casos de

0% de acesso à rede de esgoto o número de internações seria de 6,18 mil. Em

lugares onde o acesso fosse de 100%, os casos de internação seriam 60% menores

– 2,35 mil internações (TRATA BRASIL, 2014, p. 24). Com essas informações, o

Instituto  Trata  Brasil  corrobora  uma  necessidade  urgente  de  se  concluirem  as

medidas de saneamento básico na região. 

Valores além dos parâmetros

Em relação ao que foi  divulgado na imprensa sobre a pesquisa divulgada

pela  Associated  Press  confirmando  a  presença  de  vírus  nos  pontos  de  prova

olímpica, a questão levantada foi sobre os parâmetros regulados pela legislação e a

inexistência de parâmetros para vírus (CEBG, 11/9/2015, p. 45) – este assunto foi

abordado no item 2.4.2. O pesquisador Fernando Spilki, da Feevale, responde que

os valores, tanto nos pontos de captação de água, como no uso para recreação

e/ou esporte,  estão muito acima do permitido. Ele ressalta a necessidade de se

fazer um trabalho de vigilância e diligência nesses ambientes (CEBG, 11/9/2015, p.

46), principalmente nos usos das comunidades mais pobres.

O deputado estadual Nivaldo Mulim perguntou ao pesquisador Spilki sobre os

vírus e as bactérias que deveriam ser monitorados (CEBG, 11/9/2015, p. 66). O dr.

Spilki  respondeu  que  os  adenovírus  são  mais  fáceis  de  detectar  e  devem  ser

monitorados.  Das  bactérias,  os  enterococos,  por  já  serem  contemplados  na

legislação,  devem  ser  acompanhados  periodicamente.  Porém,  o  pesquisador

lembrou outros organismos que também devem ser vistoriados, que são os fungos e

os protozoários, pois não são regulados em parâmetros. Eles também devem ser
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levados em consideração, pois são causadores de enfermidades, assim como os

vírus e as bactérias (CEBG, 11/9/2015, p. 66)

Em  relação  aos  metais  pesados  presentes  na  baía,  o  professor  Paulo

Barrocas  informa  que,  mesmo em baixas  concentrações,  “podem causar  danos

bastante efetivos, principalmente mercúrio, cádmio e chumbo” (CEBG, 11/9/2015, p.

52).  Independentemente  de  os  valores  estarem  acima  dos  parâmetros

preestabelecidos, a presença desses metais, que são carcinogênicos, já é danosa.

O professor chama atenção para a relação entre o metal pesado e a poluição da

água.  Por  mais  que  seja  paradoxo,  a  presença  dos  poluentes,  que  reduzem a

oxigenação da água,  mantém os metais  pesados sedimentados.  Do contrário,  a

descontaminação  da  água  promove  a  oxigenação,  que  realiza  a  movimentação

desses metais, que ficam em suspensão podendo atingir lugares com sensibilidade

ambiental maior, o que é grave.

3.2.2 - Doenças causadas por vírus, bactérias e superbactéria

Em  audiência  pública,  os  pesquisadores  convidados  relacionaram  as

principais  doenças  causadas  e  potencializadas  pela  contaminação  das  águas:

gastroenterites,  hepatites  A  e  E,  diarreias  infecciosas,  amebíase,  verminoses,

viroses e bacterioses. Embora se saiba que os micro-organismos existentes causam

essas doenças, é muito difícil especificar a qual afecção determinado contaminante

corresponde  (CEBG,  11/9/2015,  p.  22  –  professor  Paulo  Barrocas).  Porém,  a

certeza que se tem é de que “o acumulo de matéria orgânica de origem fecal na

Baía  de  Guanabara.  (...)  nos  últimos  cem  anos  (...)  foi  exponencial  (CEBG,

11/9/2015, p. 3 – professor Renato Carreira).

Relação entre os parasitas e as doenças

Apesar  de  o  professor  Paulo  Barrocas  afirmar  a  dificuldade  que  alguns

epidemiologistas têm de relacionar as doenças aos seus organismos causadores, a

dra. Adriana Sotero informa que existem tais trabalhos científicos. A relação entre os

parasitas e as doenças é feita, principalmente, na investigação dos sedimentos de

praias.  Existem  pesquisas,  também,  que  relacionam  o  risco  epidemiológico,  da
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exposição  ao  esgoto,  às  origens  viral,  bacteriana,  parasitária  e  fúngica  (CEBG,

11/9/2015, p. 50).

A dra. Adriana salienta para a importância da vigilância da saúde ambiental,

que seria um monitoramento da carga de esgoto lançada nos rios e demais corpos

d’água,  como no caso da Baía e Guanabara.  O objetivo da vigilância da saúde

ambiental  é  “detectar  qualquer  mudança  que  interfira  na  saúde  humana,

principalmente” (CEBG, 11/9/2015, p. 13). Sem desconsiderar  a  gravidade  da

presença de micro-organismos e coliformes fecais na baía, a  contaminação por

metais  pesados também  deve  ser  objeto  de  preocupação,  principalmente  por

esses  metais  serem carcinogênicos.  O  presidente  da  comissão,  Flávio  Serafini,

ressaltou a preocupação com esses metais. A ameaça dos metais aos botos-cinza

os torna bioindicadores dessa contaminação, refletindo, inclusive, que o pescado

consumido  por  grande  parte  da  população  do  entorno  da  baía  também  está

contaminado por esses elementos (CEBG, 11/9/2015, p. 42). Serafini salienta que

um dos objetivos desta comissão é contribuir para que a agenda de recuperação da

Baía de Guanabara seja modificada:

Que  a  gente  de  fato  consiga  manter  de  forma  permanente  uma
aceleração das ações ambientais e de saúde, fundamentais para a
recuperação da Baía de Guanabara e pra melhoria dos indicadores
de saúde da nossa população. (CEBG, 11/9/2015, p. 67)

O dr. Fernando Spilki concorda que é importante diagnosticar ou monitorar a

“possível transmissão de doenças de veiculação hídrica” (CEBG, 11/9/2015, p. 5),

para que as doenças possam ser associadas, com mais precisão, ao seu causador.

Para  que  esse  exame  epidemiológico  seja  feito,  os  indicadores  que  atestam  a

qualidade  das  águas  devem  ser  confiáveis,  como  no  caso  da  quantidade  de

coliformes fecais presentes na água. Para isso, deve ser levada em consideração,

também, a necessidade de avaliar os valores dos parâmetros regulamentados pela

legislação brasileira.

O representante do Comitê da  Bacia  Hidrográfica  da Baía  de Guanabara

Alexandre Braga defendeu que não há mais necessidade de “perder tempo em fazer

planos, diagnósticos gigantescos” (CEBG, 11/9/2015, p. 44). As políticas públicas e

ações  devem ser  executadas  para  a  resolução  direta  da  poluição  dos  rios,  do

saneamento  da baixada,  que transita,  inclusive,  para as questões exclusivas  de

administração  pública,  que  envolve  orçamento  do  estado.  Cabe  lembrar  que  o
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Governo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 2/2/2016, apresentou um projeto de lei

no  qual  uma das medidas  é  reverter  os  recursos financeiros  do  Fecam para  o

pagamento das dívidas públicas, inclusive a previdência social. No entanto, essas

medidas  significam  a  extinção  de  todos  os  recursos  destinados  não  só  à

despoluição  da  Baía  de  Guanabara,  mas  também  às  ações  de  recuperação

ambiental e de saneamento básico do estado.133

O  ineficiente  saneamento  básico  nos  municípios  do  entorno  da  Baía  de

Guanabara  é  a  principal  fonte  da  presença  de  coliformes  fecais  na  Baía  de

Guanabara, que gera uma eutrofização das águas, levando para elas uma série de

micro-organismos:  parasitas,  bactérias,  na  sua  maioria  Escherichia  coli  e

Enterococcus,  e fungos.  Isso  cria  um  ambiente  insalubre  e  propício  para  a

existência  de  uma  série  de  outros  organismos,  como os  vírus.  Todos  eles  têm

origem humana, transmitidos não só por meio dos coliformes, mas da urina também.

O dr. Fernando Spilki apresenta, em audiência, a relação entre os coliformes

e a presença de Salmonella typhi, entre outros organismos. No entanto, a presença

de  coliformes,  por  si  só,  não  tem  capacidade  de  indicar  a  presença  desses

elementos. Não necessariamente os coliformes são os causadores da presença, da

proliferação  e  da  manutenção  dos  micro-organismos.  Spilki  revela  que  os

enterococos são as bactérias mais adotadas porque é mais fácil relacioná-los com

doenças (CEBG, 11/9/2015, p. 5).

O dr. Spilki foi contratado pela Associated Press para realizar as análises em

alguns pontos da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde seriam

realizadas provas olímpicas náuticas. Com o anúncio de que esses corpos hídricos

estão em um grau de contaminação superior aos aceitáveis, os atletas estrangeiros

ficaram muito alarmados.134 Então, o laboratório da Feevale coletou amostras em

seis pontos de coleta: dois pontos na Marina da Glória, dois na Lagoa Rodrigo de

Freitas, um na Praia de Copacabana e um na Praia de Ipanema (figura 23).

133<http://oglobo.globo.com/rio/pezao-quer-usar-fundo-ambiental-para-socorrer-previdencia-
18636734>.

134Em janeiro de 2016, um apresentador de televisão norte-americano, Mike Greenberg, desafiou 
as autoridades olímpicas a mergulharem nas águas da Baía de Guanabara, causando uma polêmica 
em rede social: <http://espn.uol.com.br/noticia/573485_apresentador-da-espn-desafia-autoridades-
olimpicas-a-nadarem-em-agua-poluida-no-rio>.

153



Figura 23: Pontos de coleta nos locais dos Jogos Olímpicos. Apresentada pelo dr. Fernando
Spilki em audiência pública. (CEBG, 11/9/2015)135

Os  exames  indicaram  a  presença  de  “adenovírus  humanos,  poliovírus,

rotavírus e vírus da hepatite A” (CEBG, 11/9/2015, p. 12). Não foram encontradas

bactérias, pois, onde há presença de vírus, não existem bactérias, e vice-versa. Os

resultados  para  a  quantidade  de  coliformes  coletados  pela  Feevale  estão

apresentados na figura 24. Para Spilki, o resultado não causou surpresa e estava

dentro do esperado, de acordo com os estudos conduzidos pelos laboratórios da

Fiocruz  (CEBG,  11/9/2015,  p.  12).  Isso  significa  que  não  há  necessidade  de

contratar laboratórios de fora, o que pode ser resolvido com maior divulgação e

acessibilidade dos artigos elaborados. 

Em  comparação  ao  monitoramento  feito  pelo  Inea  nas  áreas  de  provas

olímpicas (ver  figura 18),  a figura 25 mostra um gráfico,  apresentado por  Andre

Leone, do Inea, na audiência do dia 11/9/2015, sobre os parâmetros da qualidade

da água e da saúde pública sobre a quantidade de coliformes termotolerantes nos

pontos de amostragem, em 2015. Esse gráfico mostra que, nas datas em que foram

coletadas as  amostras,  em grande parte  das vezes a  quantidade de coliformes

estava acima dos limites permitidos. Nos pontos localizados no canal principal da

135<https://www.documentcloud.org/documents/2259572-brazils-olympic-pollution.html>.
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Baía  de  Guanabara,  uma  área  bem  afastada  das  ameaças  do  ineficiente

saneamento  básico,  quase  todos  os  valores  estão  abaixo  dos  parâmetros

permitidos. Já na Marina da Glória, os valores são mais críticos.

Figura 24: Apresentada pelo dr. Fernando Spilki em audiência pública. (CEBG, 11/9/2015) 

Figura  25:  Monitoramento  especial  na  área  de  provas  olímpicas  –  coliformes
termotolerantes. Apresentado por Andre Leone, do Inea. Dados de 2015. (CEBG, 11/9/2015)

A presença de coliformes fecais pode levar à contaminação hídrica por

vírus. Segundo dr. Spilki, existem mais de 100 tipos
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que podem trafegar no trato digestivo humano, crescendo ou não ali,
provocando  doenças  que  vão  normalmente  de  gastroenterites  a
hepatites, ou algumas doenças mais graves. (CEBG, 11/9/2015, p.
6)

O alcance desses vírus é equivalente ao alcance das fezes pela água, pelo

solo, chegando até os alimentos que consumimos. Podem existir surtos de doenças

causadas pelos vírus, 

com  destaque  especial  para  os  rotavírus,  os  norovírus,  os
adenovírus especialmente como marcadores, porque eles são muito
presentes, excretados em grande quantidade, especialmente pelos
adultos, e os enterovírus também. (CEBG, 11/9/2015, p. 6)

As doenças que mais preocupam, relacionadas à veiculação viral,  são as

hepatites A e E. Mesmo que não ocorra a doença, sempre há o risco da infecção

(CEBG, 11/9/2015, p. 6). O dr. Spilki alerta para o fato de que as doenças causadas

por vírus são “a segunda causa de morbidade por doença infecciosa no mundo”

(CEBG,  11/9/2015,  p.  7),  sendo mais  grave  nas  crianças  de  até  cinco anos.  O

destaque maior é para o rotavírus, pois, para o pesquisador, essa contaminação

atinge  “crianças  entre  seis  meses  de  idade  à  idade  pré-escolar  com  diarreia,

vômitos e outra ação” (CEBG, 11/9/2015, p. 7).

Na  Marina  da  Glória,  foram  encontrados  adenovírus,  “que  é  um  grande

indicador  de  risco  porque  esse  age  efetivamente  no  trato  digestório”  (CEBG,

11/9/2015,  p.  12).  De  acordo  com o  dr.  Spilki,  as  cargas  virais  de  adenovírus,

originados da contaminação fecal, foram bastante altas e “estão acima do normal

nessas áreas” (CEBG, 11/9/2015, p. 12).

Os níveis de coliformes também podem elevar a contaminação por bactéria

quando  não  há vírus.  Segundo  os  pesquisadores  presentes,  ainda  não  existem

estudos  que  expliquem  essa  relação  inversa  entre  as  presenças  de  vírus  e

bactérias.  A dra.  Adriana Sotero afirmou que,  em 90% dos monitoramentos nas

praias em que pesquisa,  foram encontrados níveis  de contaminantes acima dos

permitidos: Eschechiria coli, coliformes totais, ovos e larvas, e leveduras (cândida e

fungos filamentosos), que são indicadores de “contaminação devido à presença de

esgoto sanitário com grande carga” (CEBG, 11/9/2015, p. 17).

Em  sua  palestra,  a  dra.  Adriana  mostrou  um  gráfico  que  apresenta  os

resultados encontrados nas praias da Bica e Tubiacanga – Ilha do Governador –, e
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José Bonifácio e Tamoios – Ilha de Paquetá – em comparação com os parâmetros

brasileiros, europeus e dos EUA (figura 26). Usando como referência os parâmetros

dos  EUA,  todos  os  resultados  encontrados  na  pesquisa  seriam  considerados

impróprios. A partir desse gráfico, compreende-se que os parâmetros brasileiros são

mais tolerantes (CEBG, 11/9/2015, p. 17).

Figura 26: Gráficos apresentados pela dra. Adriana Sotero comparando os resultados aos
parâmetros  brasileiros,  europeus  e  dos  EUA.  Análises  feitas  em  praias  da  Ilha  do
Governador e de Paquetá.

As bactérias presentes na baía podem ganhar resistência aos antibióticos,

tornando-se  mais  difíceis  de  combater.  Em  2014,  a  imprensa  veiculou  terem

encontrado essas superbactérias nas praias do Flamengo e de Botafogo, próximos

aos locais onde serão feitas as provas olímpicas. Laboratórios da Fiocruz, da UFRJ
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e  o  Inea  estavam  envolvidos  com  essa  investigação.136 Apesar  da  resistência,

segundo os pesquisadores esses organismos só causariam infecções urinárias e

pulmonares em pessoas com o sistema imunológico frágil. A suspeita é que essa

contaminação  tenha  vindo  de  um  hospital  da  Zona  Sul  do  Rio,  que  estaria

despejando contaminantes no Rio Carioca, que deságua na Praia do Flamengo. 

O professor Paulo Barrocas, em sua trajetória, estudou a relação entre metal

pesado e as bactérias resistentes a metal na Baía de Guanabara. A preocupação

com  esses  micro-organismos  resistentes  é  que,  se  uma  pessoa  se  contamina,

dificilmente  um  antibiótico  irá  curá-la  (CEBG,  11/9/2015,  p.  20).  A região  mais

contaminada por metal pesado na Baía de Guanabara é a porção noroeste, onde se

concentram  as  indústrias  químicas  e  petroquímicas.  As  indústrias  que  utilizam

mercúrio  no  processo de produção,  por  exemplo,  como Pan-Americana,  Reduc,

Cosan, entre outras137,  despejam nos rios seus efluentes sem tratamento prévio.

Essas indústrias e esses rios se localizam na porção mais empobrecida e com um

dos piores sistemas de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos entre os

municípios  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara.  Isso  se  reflete  nos

valores mais elevados de doenças causadas pela ausência de saneamento básico

que assolam a população mais vulnerável da região hidrográfica.

No monitoramento especial nas áreas de provas olímpicas feito pelo Inea,

nos resultados no ponto de coleta da Marina da Glória,  um terço das amostras

estavam com os valores  de enterococos acima dos parâmetros  permitidos  pela

Conama  357/2005  (figura  27).  É  importante  notar  a  diferença  dos  resultados

encontrados pela Feevale e pelo Inea. A Feevale encontrou presença de vírus, e o

Inea encontrou presença de bactéria. No entanto, os pesquisadores esclareceram

que existe uma relação inversa entre bactéria e vírus: se há vírus, não há bactéria, e

vice-versa. Isso justifica a necessidade de fomentar pesquisas sobre o assunto.

136<http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2014-12-16/superbacteria-tambem-e-encontrada-na-
praia-de-botafogo-pela-ufrj.html>.
137Sobre essas indústrias, rever o item 2.4.2.
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Figura 27: Monitoramento especial na área de provas olímpicas – enterococos. Apresentado
por Andre Leone, do Inea. Dados de 2015. (CEBG, 11/9/2015)

Em  tempos  de  Jogos  Olímpicos,  a  grande  preocupação  sobre  a  saúde

ambiental  da Baía de Guanabara, e a dos atletas,  tem levado em consideração

apenas a presença de lixo flutuante, vírus e bactérias. No entanto, a baía e a sua

população convivem de forma permanente com outros organismos, como parasitas

e fungos. Estudos feitos desde 2003 pela Fiocruz, com sedimentos das praias da

Ilha do Governador  – Tubiacanga e da Bica – e de Paquetá – Tamoios e José

Bonifácio –, revelam a presença de ovos e larvas de migrans visceral e cutânea

(figura  28),  Trichuris  sp.,  Ascaris  (figura  29),  Giardia  sp., Cryptosporidium sp.  e

Entamoeba (figura 30) (CEBG, 11/9/2015, p. 17).
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Figura 28: Helmintos encontrados nos sedimentos das praias das Ilhas do Governador e 
Paquetá. Figura apresentada pela dra. Adriana Sotero em audiência pública. (CEBG, 
11/9/2015)

Figura 29: Helmintos encontrados nos sedimentos das praias das Ilhas do Governador e
Paquetá.  Figura  apresentada  pela  dra.  Adriana  Sotero  em  audiência  pública.  (CEBG,
11/9/2015)

160



Figura 30: Protozoários encontrados nos sedimentos das praias das Ilhas do Governador e
Paquetá.  Figura  apresentada  pela  dra.  Adriana  Sotero  em  audiência  pública.  (CEBG,
11/9/2015)

 

Um dos  sintomas da  contaminação  por  qualquer  desses  organismos  é  a

diarreia, que pode variar de uma simples indisposição para um grau de desidratação

grave. Segundo o dr. Fernando Spilki, diarreia pode ser grave em indivíduos que

estejam com seu sistema de defesa enfraquecido nas populações mais vulneráveis

ao contato permanente com esses contaminantes: 

Diarreia também tem efeitos crônicos, especialmente em populações
menos  favorecidas,  que  não  terão  sistemas  de  defesa,  seja  de
prevenção, sistemas curativos adequados, sistemas de terapêutica
adequados, esses indivíduos vão estar expostos a um conjunto de
diarreias ao longo de sua vida. 

Entre  a  população  mais  vulnerável  às  infecções  e  às  suas  doenças,  as

crianças são as mais impactadas. O dr. Spilki alerta para essa questão, que assola

crianças em idade escolar, principalmente com a versão crônica das diarreias, que

são recorrentes, com intervalos muito curtos entre um evento e outro. Esse impacto

produz  efeitos  no  cotidiano  da  criança,  na  sua  educação  e  na  realização  de

atividades físicas. Ao longo do tempo, essas infecções gastrointestinais recorrentes

podem causar um grande impacto no organismo desse indivíduo (CEBG, 11/9/2015,

p. 6): “Nas populações menos favorecidas, isso se torna ainda mais grave do que

apenas aquele  momento  da diarreia  (CEBG, 11/9/2015,  p.  6).  Em sua palestra,

Spilki  ressaltou que,  conforme reconhecido pela Organização Mundial  da  Saúde

(OMS),  “quanto  pior  o  saneamento,  maior  a  quantidade  de  morbidade  e  de

mortalidade por diarreia” (CEBG, 11/9/2015, p. 8).

3.2.3 - Doença do viajante

Uma das questões levantadas nas audiências sobre a qualidade da água e

saúde  pública  foi  sobre  a  saúde  dos  atletas.  Uma  das  preocupações  dos

competidores é a infecção pelas águas contaminadas da Baía de Guanabara. O dr.

Fernando Spilki esclareceu que é comum a pessoas que viajam serem acometidas

pelas doenças causadas por  vetores locais:  “Os viajantes  em geral  têm o  risco

aumentado  de  diarreia”  (CEBG,  11/9/2015,  p.  47).  A causa  é  a  contaminação

microbiológica local que está relacionada a inúmeras doenças, e um dos sintomas é
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a diarreia. O viajante possui defesas para as doenças do seu local de origem, já que

convive com tais enfermidades desde que nasceu. O mesmo não ocorre com as

ameaças do local de destino, cujos contaminantes não fazem parte do rol com que

estão acostumados a conviver: os anticorpos do viajante são resistentes às doenças

dos locais de origem, não dos locais de destino:

 
Os adultos residentes em uma região já tiveram contato com esses
micro-organismos na sua infância ou ao longo de sua vida adulta.
São naturalmente mais resistentes porque ou tiveram a doença e
desenvolveram imunidade ou porque já são mais imunocompetentes
quando chegam a essa região. Morando lá, são sempre imunizados
e acabam não  desenvolvendo.  O cara  viaja  para  outro  ambiente
onde micro-organismos muito similares estão lá, mas com algumas
diferenças, e a imunidade dele não é suficiente. Isso faz com que ele
desenvolva o que em inglês é chamado de travel disease e que em
português  nós  chamamos  de  “diarreia  dos  viajantes”.  (CEBG,
11/9/2015, p. 47)

Saúde dos atletas

Grande  parte  dos  atletas  que  virão  aos  Jogos  Olímpicos  é  viajante.  O

deputado  estadual  Tiago  Mohamed  aproveitou  a  audiência  para  perguntar  aos

palestrantes sobre “os reais riscos de contaminação por vírus nas raias olímpicas”

(CEBG,  11/9/2015,  p.  37).  O  deputado  questionou,  também,  se  é  possível

comprovar  a  contaminação  por  vírus  –  revelada  pelos  testes  da  Feevale  –,

utilizando os dados de monitoramento do Inea e da Fiocruz (CEBG, 11/9/2015, p.

38). O dr. Spilki esclarece que existe um risco de 99% de infecção. Outro ponto

salientado  é  sobre  o  desenvolvimento  das  doenças,  que  depende  também das

condições do indivíduo infectado, que levam em consideração a idade e a saúde da

pessoa (CEBG, 11/9/2015, p. 46). 

O dr. Spilki amenizou a situação dos atletas viajantes, afirmando que o risco

de infecção ocorre por causa da mudança de ambiente. As doenças que acometem

os viajantes, e que podem atingir os atletas, estão relacionadas com a água e os

alimentos, que são lavados pela água local (CEBG, 11/9/2015, p. 47). No entanto,

mesmo que os atletas estejam expostos aos riscos de infecção, essa polêmica deve

servir para avaliarmos e reafirmarmos a necessidade de melhorar e modernizar os

sistemas de monitoramento, de tratamento de esgoto e de saúde: “Esses atletas,

caso  tenham  qualquer  agravo  à  saúde,  terão  um  atendimento  que,
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lamentavelmente,  grande  parte  da  nossa  população  brasileira  não  tem”  (CEBG,

11/9/2015, p. 48). Spilki alerta para a necessidade de produzir condições para que a

população local, do entorno da Baía de Guanabara, “atingida todos os dias” (CEBG,

11/9/2015, p. 48), consiga superar essas ameaças em suas vidas cotidianas.

O  professor  Paulo  Barrocas  complementou  a  explicação  do  dr.  Spilki

informando que existem três parâmetros que devem ser considerados na avaliação

das infecções nos indivíduos (CEBG, 11/9/2015, p. 52). O primeiro parâmetro é a

magnitude, relacionada ao tamanho e à carga de quantidade de micro-organismos

com que as pessoas têm contato; o segundo parâmetro é a frequência com que as

pessoas têm contato com determinada magnitude de contaminantes, e o terceiro é a

duração  da  exposição.  Se  o  indivíduo  convive  diariamente  com  os  organismos

infecciosos, em uma quantidade que tangencia a saturação – como no caso dos

moradores dos municípios da Baixada Fluminense –, o risco de infecção é grande e

a chance de cura é baixa. Mesmo que as doenças se curem em um determinado

momento, se os parâmetros de contato não mudam, não melhoram, elas reincidem.

3.2.4 - Recomendações

As recomendações relacionadas à saúde pública estão estreitamente ligadas

às voltadas para os parâmetros da qualidade da água e para o saneamento básico.

Acreditamos que continuar insistindo em medidas paliativas para a resolução da

poluição  das  águas  da  bacia  hidrográfica  não  é  a  solução  e  contribui  para  a

permanência  de  todos  os  efeitos  originados  da  preocupação  superficial  com  a

qualidade dos rios. Da falta de saneamento básico e da flexibilidade dos parâmetros

brasileiros  de  qualidade  da  água  surge  a  grave  contaminação  das  águas  por

organismos contaminantes, e, com eles, as doenças. As pessoas mais atingidas por

essa  calamidade  são  as  que  vivem  e  convivem  cotidianamente  nesses  locais

contaminados. A saúde pública está relacionada à saúde do ambiente. Enquanto a

situação do ecossistema da Baía de Guanabara permanecer sacrificada, conforme a

conhecemos,  a  lacuna da saúde pública  jamais  será  preenchida.  As resoluções

devem ser definitivas, e não paliativas.
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3.3 - Pescadores artesanais

3.3.1 - Redução da área de pesca (áreas de exclusão)

Os pescadores artesanais são alvo de diversas injustiças que ocorrem no

palco da Baía de Guanabara. Essas injustiças datam desde o século XVI, quando

iniciaram as primeiras ocupações, expulsando vários indígenas de suas terras, que

foram distribuídas aos colonizadores.  Desde o  início,  o  projeto  de  ocupação do

entorno  e  do  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara  focava  outro  tipo  de

desenvolvimento, que não era o social.

Na atualidade, a principal injustiça enfrentada pelos pescadores da Baía de

Guanabara é a diminuição da área de pesca. Mais de 40% do espelho d’água da

Baía de Guanabara é ocupado pela indústria do petróleo, cujo maior representante

é  a  Petrobras  (ver  a  tabela  2).  Segundo  pesquisa  de  Chaves  (2010),  a  pesca

artesanal  tem,  aproximadamente,  12% do  espelho  d’água  sem restrição  para  a

atividade pesqueira. Na audiência pública sobre as injustiças socioambientais contra

pescadores artesanais, a pesquisadora Carla Ramôa Chaves afirma que, em sua

pesquisa,  pôde  “contabilizar  que  44%  da  Baía  de  Guanabara  é  ocupada  pela

indústria  do  petróleo”  (CEBG,  23/10/2015,  p.  29),  considerando  as  áreas  de

influência indireta das instalações da indústria.

O  conflito  entre  pescadores  artesanais  e  a  Petrobras  não  se  resume  ao

acidente do dia 18 de janeiro de 2000. Para os pescadores, enquanto a comapanhia

tiver planos de construir dutos e terminais no espelho d’água da Baía, a ameaça de

redução do seu território de pesca é constante. Conforme La Rovere (2008), 

independentemente do risco de acidentes, a presença crescente de
dutos  na  região  é  vista  como  restritiva  das  áreas  de  pesca,
prejudicando  uma  atividade  responsável  pela  manutenção  de
milhares  de  famílias  tradicionalmente  dedicadas  à  atividade
pesqueira. (LA ROVERE, 2008, p. 4) 

A exclusão dos pescadores artesanais da Baía de Guanabara não se  dá

somente  pela  perda  do  seu  espaço  de  atuação.  Segundo  Rodrigo  Viégas,  da

Fundação  Instituto  de  Pesca  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Fiperj),  existe  uma

exclusão nas tomadas de decisão: 

A pior exclusão de todas é a exclusão dos processos de tomada de
decisão política no estado, no Brasil, etc., e, de fato, isso acrescenta
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ainda mais esse papel de vulnerabilidade em que as comunidades
pesqueiras  estão  porque  elas  estão  sistematicamente  sendo
excluídas  desse  processo  de  tomada  de  decisão.  (CEBG,
23/10/2015, p. 37)

Um dos pescadores presentes na audiência denunciou a “invasão” das áreas

de  pesca  pela  Petrobras.  Uma  das  consequências  dessa  ocupação  é  a

criminalização  dos  pescadores.  Ao  se  aproximarem de  embarcações  e  ilhas  da

marinha, são recebidos a tiros (CEBG, 23/10/2015, p. 21):

O Maurício recebeu uma denúncia que estava tendo derramamento
de óleo na Baía de Guanabara, o chefe da APA de Guapimirim. Ele
foi lá, as embarcações foram para cima dele, não reconheceram e
quase atiraram nele. Se fazem isso com o Maurício, chefe da APA,
imagine com os pescadores. (CEBG, 23/10/2015, p. 21)

O aumento da área de exclusão da pesca é um dos efeitos da intensificação 

dos usos do espelho d’água da baía pelas embarcações, pela indústria petrolífera e 

pelas atividades portuárias. Ao mesmo tempo em que é efeito, é ameaça aos 

pescadores artesanais da Baía de Guanabara. Esse assunto foi analisado no item 

2.1.1 deste relatório.

3.3.2 - Indenização por danos materiais e morais

Desde o vazamento  de janeiro  de  2000,  os pescadores que estavam em

atividade entraram com ações na Justiça para obter  as indenizações por  danos

materiais  e  morais.  Para  isso,  precisam transpor  um dos  principais  obstáculos:

provar que são pescadores e que estavam em atividade nesse período. Não existe

um  censo  de  pescadores  que  diga  quantos  existem,  onde  vivem,  quais  seus

ganhos. Por isso, até hoje a Petrobras não arcou com os danos sofridos por esses

trabalhadores, alegando “incerteza de que todas as pessoas que estão solicitando

indenizações realmente sejam pescadores” (CHAVES, 2011, p. 89).

Para solucionar essa pendência, a própria Petrobras se preocupou em fazer

um levantamento detalhado dos petrechos presentes no momento do vazamento. A

companhia registrou  208 currais, pertencentes a 61 pescadores (MELLO, 2002,

p. 13). Acselrad (2002) cita que a Petrobras cadastrou 500 pescadores e informou

que  as  indenizações  foram  pagas  conforme  as  categorias.  Os  pescadores

questionaram o levantamento da Petrobras desconfiando que “não só pescadores

estavam  se  apresentando  para  o  recebimento  da  compensação”  (ACSELRAD,
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2002, p. 306). Na audiência pública, o professor David Gonçalves Soares chamou

atenção para esse aspecto da população de pescadores. Esse é mais um dos seus

desafios:  organizar  as informações e  caracterizá-las,  com o intuito  de ajudar  os

pescadores e acelerar a resolução do impasse das indenizações:

O  caso  dos  pescadores  da  Baía  de  Guanabara  é,  digamos,  no
mínimo, complexo. Só para dar uma ideia, existem pesquisas que
surgiram  e  começam  a  ser  feitas,  isso  que  é  interessante,  né,
paradoxo, as pesquisas começam a ser feitas exatamente na grande
derrocada da pesca, que é nos anos 2000 e aí começa a se fazer
pesquisa,  tem  pesquisa  que  fala  em  três  mil  pescadores,  tem
pesquisa que se fala em vinte e dois  mil  e  seiscentos,  em 2010.
(CEBG, 23/10/2015, p. 17)

Há 15 anos a Petrobras foi obrigada a indenizar 12 mil pescadores da Baía

de Guanabara sem tê-lo feito, conforme as explicações que já foram descritas. Cada

pescador deveria receber 754,11 reais por mês, por dez anos, em sentença vencida

da 25ª Vara Cível do Rio.138 Segundo a Petrobras, a pesca só ficou prejudicada por

45 dias,  indo contra o relato dos pescadores,  que afirmam que os impactos do

derrame de óleo perduram até hoje.

A  Justiça  determinou  no  dia  18/6/2014  que  a  Petrobras  indenizasse

pescadores prejudicados pelo vazamento de janeiro de 2000. A indenização deve

cobrir os 45 dias em que os pescadores estiveram impedidos de trabalhar. Segundo

reportagem,139 esse  valor  chegou  a  50  milhões  de  reais.  Nessa  reportagem,  o

representante da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj)

afirmou que, “na verdade, esta foi uma vitória da companhia, porque pela Feperj

esse valor deveria ser de quase 350 milhões de reais.”140

Em julho de 2014, a Justiça determinou, por meio de ação civil pública,

que a Petrobras indenize as 96 famílias de pescadores artesanais
atingidos  pelas  obras  dos  projetos  GNL  e  GLP  na  Baía  de
Guanabara em até um salário-mínimo mensal durante os 18 meses
das obras, corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês a
contar  da  citação,  independentemente  da  prova  da  sua  culpa.

138http://oglobo.globo.com/rio/pescadores-lutam-ha-quase-15-anos-por-indenizacoes-devido-ao-
vazamento-de-oleo-na-baia-14444587
139http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/petrobras-tera-de-indenizar-pescadores-em-
50-milhoes-por-vazamento-na-baia-de-guanabara-12561414
140http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/petrobras-tera-de-indenizar-pescadores-em-
50-milhoes-por-vazamento-na-baia-de-guanabara-12561414
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Segundo o juízo, o nexo causal ficou demonstrado pelo Estudo de
Impacto Ambiental.141

Observações

- Em um primeiro esclarecimento, no dia 27/8/2014, a Petrobras afirma que

indenizou 9.523 famílias142 em 2/2/2000. Segundo a Feperj, o número de famílias é

superior, cerca de 25 mil pescadores artesanais (NEVES, 2013, p. 145).
- Em um segundo esclarecimento, no dia 3/11/2014, a Petrobras afirma que

indenizou apenas 8 mil pescadores que demonstraram que vivem da pesca.143 144

- A Petrobras alega que o óleo derramado só ficou 30 dias145 nas águas da

baía,  o  que  é  questionável.  A  deriva  do  óleo  atingiu  áreas  de  manguezais.  É

praticamente  impossível  limpar  essas  áreas.  Com certeza,  até  hoje  deve  haver

vestígios de óleo nos manguezais. Além do mais, a Petrobras utiliza dispersantes

que  facilitam a  separação  entre  óleo  e  água.  Segundo  informações  do  site do

Ibama,

os  dispersantes  são  formulações  químicas  de  natureza  orgânica,
constituídas  de  surfactantes  (ingredientes  ativos)  e  solventes,
utilizados com a finalidade de reduzir a tensão superficial entre óleo
e  água,  auxiliando  a  dispersão  do  óleo  em  gotículas  no  meio
aquoso.146

É sabido que em 16 anos a Petrobras não resolveu essa pendência com os

pescadores artesanais, e não é por falta de ações na Justiça. Em audiência pública,

o pesquisador e analista ambiental Breno Herrera, do ICMBio e da UFRJ, lembra a

todos os presentes que 

até  hoje,  desde  aquele  impacto  havido  na  Reduc  em  2000,  não
houve  nenhum  ressarcimento  e  nenhuma  indenização  para  os
pescadores da Baía de Guanabara. (CEBG, 23/10/2015, p. 7)

141<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/130882798/processo-n-0005161-
1620118190029-da-comarca-de-mage>.
142<http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/baia-de-guanabara-respostas-ao-globo.htm>.
143<http://oglobo.globo.com/rio/pescadores-lutam-ha-quase-15-anos-por-indenizacoes-devido-ao-
vazamento-de-oleo-na-baia-14444587>.
144<http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/esclarecimentos-acao-
judicial>.
145<http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/baia-de-guanabara-respostas-ao-globo-1.htm>.
146<http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/dispersantes-de-oleos-e-graxas>.
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O pesquisador da Fiperj, Rodrigo Viégas, esclarece que o pagamento dessas

indenizações “viria na forma de um TAC” (CEBG, 23/10/2015, p. 38). O cálculo da

indenização feito por um laboratório da UFRJ – Rodrigo não mencionou o nome do

laboratório –estimou algo em torno de 365 milhões de reais. A metodologia para

esse cálculo foi contestada pelo MPF. De acordo com Rodrigo, o não pagamento

das indenizações pode estar relacionado com o TAC, que, a princípio, não existe

(CEBG, 23/10/2015, p. 38).

A exclusão dos pescadores é feita, também, além da exclusão das áreas de

pesca e das decisões, na ausência de representação nas resoluções dos TACs.

Rodrigo  informa que no TAC da Reduc não existe  participação dos pescadores

artesanais  –  nem de pessoas das comunidades impactadas pelos  danos – nas

“decisões de reparação do dano ambiental”.  Além disso, a divulgação, tanto das

chamadas para participação, quanto das decisões tomadas – se forem divulgadas –,

é deficiente: 

Um instrumento que é, certamente, envolvendo o meio ambiente, de
interesse  de  todos  especificamente  de  alguns  grupos  sociais
específicos, sendo meramente publicado no Diário Oficial como se
alguém fosse acordar de manhã e fosse ler o Diário Oficial, é uma
coisa que diz de uma comunidade, de um grupo impactado. (CEBG,
23/10/2015, p. 38)

3.3.3 - Ameaças de morte

Pelo menos desde 2009, quando iniciaram uma mobilização em prol de seus

direitos,  os  pescadores  artesanais  vêm  sendo  ameaçados  de  morte.  No  dia

22/5/2009, um pescador que se opunha à implantação do projeto GLP (construção

de  um  duto  da  Praia  de  Mauá  até  os  terminais  da  Baía  de  Guanabara)  foi

assassinado próximo à sua casa.  Em 2012,  dois pescadores foram encontrados

mortos, de mãos atadas, em dois pontos diferentes, mas próximos, nas águas da

baía. Um foi encontrado na Praia de Mauá, em Magé, e outro na Praia do Gradim,

em São Gonçalo. Pelo menos duas famílias de pescadores artesanais da Baía de

Guanabara  estão  sob  proteção  do  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  dos

Direitos Humanos, do Governo Federal147, lançado, oficialmente, em 26/10/2004. Os

pescadores e suas famílias vivem, desde então, escoltados e trocando de endereço.

147<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6044.htm>.
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Existem  algumas  críticas  relacionadas  ao  programa,  pelos  próprios

assistidos, de que se trata de estratégia para retirá-los da linha de frente.

Na audiência, pescadores denunciaram o sumiço de mais colegas: “Acharam

os barcos, rede e isopor, e o corpo não apareceu” (CEBG, 23/10/2015, p. 21). Essa

denúncia não foi uma acusação direta. Os pescadores se surpreendem quando isso

acontece a alguém tão experiente, no caso, 25 anos de experiência e que “conhecia

a Baía de Guanabara na palma da mão” (CEBG, 23/10/2015, p. 21). Possivelmente

essa mentalidade, de medo e desconfiança, é fruto da discriminação e da exclusão

sofrida por esses pescadores.

Outro desabafo, feito por uma das pescadoras presentes, é que não querem

que seus filhos sigam a mesma profissão. Essa decisão é dos pais e dos próprios

filhos: 

Eu sou filha de pescador, meu pai era pescador, meus avós eram
pescadores,  eu tenho filhos que hoje nem pensar de falar  de ser
pescador,  porque  têm  medo  de  ir  para  o  mar  pescar,  porque  já
perdemos  amigos  que  já  foram  mortos  na  pescaria  (CEBG,
23/10/2015, p. 61).

Preocupado com os relatos e os desabafos, o coordenador de fiscalização do

Inea,  Márcio  Valle,  disponibilizou  seus  contatos  diretos  para  que  as  denúncias

fossem feitas. Valle afirmou que, nesses casos, irão recorrer ao Comando de Polícia

Ambiental (CPAM/PMERJ) e ao Grupamento Aeromóvel (GAM), que dão apoio ao

Inea, para as fiscalizações: 

Vamos propor para eles um cronograma de atividades (...). Eu peço
para sempre que ligarem para mim liguem também para a Ouvidoria,
porque a gente precisa fazer esse registro para a gente dar essa
resposta para vocês. (CEBG, 23/10/2015, p. 49).

3.3.4 - Criminalização e desqualificação da luta dos pescadores

Segundo o dr.  Magno Neves, em função da omissão do órgão licenciador

estadual, Inea, os pedidos de indenização dos pescadores artesanais, pelos danos

morais e materiais, estão sendo tratados de forma criminal, como se o número de

pescadores  estivesse  além  do  real,  como  se  todas  as  vítimas  estivessem  se

aproveitando da situação para garantir uma indenização para além do que é justo

(NEVES, 2013, p. 149).
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Conforme Neves (2013),  o  ICMBio,  gestor  da APA Guapimirim e da Esec

Guanabara, já havia alertado ao Inea sobre o impacto aos pescadores. Se o órgão

estadual  tivesse  levado  em  consideração  as  confirmações  do  ICMBio  e  dos

EIA/Rimas  sobre  a  existência  do  impacto  negativo,  os  processos  não  teriam

chegado ao nível em que se apresentam: com os pescadores criminalizados e a

necessidade de criação de instrumentos jurídicos para solucionar o que poderia ter

sido evitado (NEVES, 2013, p. 148-149).

Outro  exemplo  de  criminalização  dos  pescadores,  relatado  na  audiência

pública, é a discriminação pela Marinha ao se aproximarem de determinadas ilhas: 

Quando a gente larga a rede perto do Boqueirão, estamos sofrendo
discriminação.  Temos  barcos  furados  por  balas;  temos  pescador
baleado. Quando a gente larga nossa rede, ela caceia. Conforme foi
feito um espia ali,  mudou um pouco o fluxo da água, e ela chega
perto da área proibida. Ao chegar perto da área proibida, eles já vêm
atirando,  não  perguntam.  A  gente  não  é  bandido,  a  gente  é
trabalhador, a gente é pescador, a gente tem que ser tratado como
gente. A gente está sendo tratado como animal e bandido. (CEBG,
23/10/2015, p. 22)

Além da exclusão, das ameaças e da criminalização, a falta de pescado tem

levado filhos de pescadores à criminalidade: 

Fora a falta do pescado, está aumentando muito a criminalidade na
comunidade pesqueira. Antigamente, os adolescentes, 12 anos para
cima, ajudavam os pais na pesca fazendo rede, costurando, até indo
pescar.  Com  a  falta  do  pescado,  está  ficando  mente  vazia  nos
adolescentes. (CEBG, 23/10/2015, p. 22)

Outros pescadores e filhos de pescadores, pela falta de perspectiva com a

pesca na baía, estão migrando para outras profissões:

Porque não pudemos mais trabalhar,  porque o nosso território  de
pesca,  a Baía de Guanabara,  acabou.  Eu era uma pescadora de
ganhar 1.500 reais por semana, na época, há vinte anos, hoje eu
não consigo tirar 30, 40 reais, quando saio para pescar. Por quê?
Não tem peixe. Você vai pescar e está arriscado levar um tiro, se
passar a rede, a rede flutuando, vai andando, periga você não voltar
para  casa.  (...).  Então,  esse  é  o  apelo  que  faço  a  todas  as
autoridades, que vejam isso, por favor,  porque nós precisamos de
ajuda. Nós somos seres humanos, nós somos muito discriminados. A
mulher  pescadora  vai  dar  entrada  num  benefício  ou  pedir  uma
aposentadoria, quando chega lá ela diz: “A senhora com esse cabelo
penteado  e  unha  feita  é  pescadora?”  Por  que  nós  somos
pescadoras, nós temos que andar sujas e de cabelo despenteado,
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tudo rasgado? Não. Nós temos que ter o nosso direito, ter respeito
pelo pescador. (CEBG, 23/10/2015, p. 61)

3.3.5 - Impactos oriundos da implantação de projetos

Comperj 

- Instalação ao lado da APA Guapimirim, cujas Áreas de Influência Direta e

Indireta das instalações ultrapassam a Unidade de Conservação, inclusive da Esec

Guanabara, que é uma Área de Proteção Integral.
- Permissão para instalar o Comperj passou por um processo de licenciamento

fragmentado e incompleto.

As incongruências  que  acompanharam a instalação do  Comperj  “geraram

muita revolta e ao mesmo tempo muita organização política dos pescadores da Baía

de  Guanabara”  (CEBG,  23/10/2015,  p.  8  –  Breno  Herrera).  Uma  dessas

incongruências  foi  a  tentativa  de  canalizar  o  Rio  Guaxindiba:  os  pescadores

artesanais “literalmente levantaram a bandeira pela proteção do Rio Guaxindiba.

Deixem  o  Rio  Guaxindiba!  Fora,  Comperj!”  (CEBG,  23/10/2015,  p.  8  –  Breno

Herrera).

Quando o analista do ICMBio, Breno Herrera, foi chefe da APA Guapimirim,

as reivindicações dos pescadores passaram a fazer parte das pautas da reuniões

do conselho gestor:

A organização fez com que eles [os pescadores artesanais] fossem
também a audiências públicas como esta que está sendo puxada
pelo deputado Flávio, aí no caso na Câmara Municipal do Rio de
Janeiro. Passeatas, manifestações. (CEBG, 23/10/2015, p. 8)

GNL e GLP

- Instalação de um canteiro de obras sem licença na Praia de Mauá, em Magé.
- Diversos pescadores seriam impactados com a obra, não podendo trabalhar

durante  as  atividades  (os  barcos  dos  pescadores  ficam ancorados  na  beira  da

praia).
- Aumento da temperatura da água, afugentando os peixes.
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Um  dos  pescadores  presentes  na  audiência  afirmou  que  “a  Baía  de

Guanabara, na verdade, está sendo ocupada de forma compulsória pela indústria”

(CEBG, 23/10/2015, p. 13). Porém, os pescadores informam que não são contra a

Petrobras:

Não somos contra o crescimento, mas apenas estamos sentindo o
ônus desse  processo todo,  que  não se reflete  nas  comunidades,
onde  passa  o  gasoduto  –  Praia  de  Mauá  passam  16  linhas  de
gasoduto, mapeadas por enquanto. Não tem água encanada nem
saúde. (...) Nós fomos vítimas de vazamento em 2000, fomos vítimas
antes  de  muitos  pequenos  vazamentos,  fomos  vítimas  há  pouco
tempo de um rebocador largando óleo. Somos vítimas diariamente
de pequenos vazamentos que ocorrem inclusive em pontas de maré,
que nós já estamos mapeando. (CEBG, 23/10/2015, p. 13-14)

A pesquisadora Carla Ramôa relatou que os pescadores têm dificuldade em

pescar próximo aos dutos e terminais, sendo essas áreas de exclusão não somente

pela proibição da pesca, mas também pelo impacto causado à atividade:

Denunciaram a dificuldade de pescar  aqui  nas  proximidades [dos
dutos e terminais] por causa do barulho da operação dos dutos, do
barulho  da  operação  dos  terminais  que  estão  aqui  concentrados,
terminais da Petrobras, concentrados entre as ilhas do Governador e
Paquetá, e além do mais os trabalhos dos dutos aquece, aumenta a
temperatura  da  água  e  afugenta  os  peixes  de  melhor  qualidade.
(CEBG, 23/10/2015, p. 30)

Escolha do Ponto F para o bota-fora

- Pescadores da Praia de Itaipu denunciam que a escolha do Ponto F está

dentro da zona de amortecimento de Unidades de Conservação. 
- O material dragado se mobiliza com a hidrodinâmica do efeito das marés e

correntes,  podendo atingir  áreas mais distantes que o ponto escolhido,  inclusive

áreas de pesca. 
- O  material  dragado  está  sendo  depositado  em  parcéis,  onde  ocorre  a

reprodução de peixes.
- A toxicidade do material dragado não está sendo monitorada.

Observação: esse assunto foi abordado no item 2.3.5 deste relatório.
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Barragem do Rio Guapiaçu

- A barragem do Rio Guapiaçu visa atender às necessidades de abastecimento

para  resfriamento  das  caldeiras  do  Comperj,  bem como  resolver  a  questão  do

abastecimento de água de municípios da região:  São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e

Ilha de Paquetá.
- Desapropriação  de  mais  de  21  km2 e  deslocamento  de  mais  de  três  mil

trabalhadores rurais.148

- Previsão de alagamento de cinco mil hectares.
- Previsão de armazenamento 90 milhões de litros d’água.
- Investimento  da  Petrobras:  cerca  de  1  bilhão  de  reais  (saneamento  de

Itaboraí e Maricá, plantio de quatro milhões de mudas, preservação de um terreno

anexo ao Comperj e projetos de educação ambiental).149

A construção da barragem está em discussão. Breno Herrera questiona se

essa é a solução para melhorar a qualidade das águas e sugere que, em troca, se

recuperem as faixas marginais dos rios: 

Porque não se fala em recuperar as margens desses rios. O governo
do estado está lançando um programa amplo de recuperação e não
citou,  em nenhum dia  que deram,  para  a  Baía de Guanabara.  É
lamentável, e eu manifesto aqui o meu descontentamento com essa
posição. (CEBG, 23/10/2015, p. 9)

3.3.6 - Violação de direitos em nome da lei

De acordo com o relatório da plataforma DHESCA, 

por mais que exista uma legislação que proteja estes grupos sociais,
as  populações  tradicionais  continuam  sendo  vulnerabilizadas.  No
caso  da  Baía  de  Guanabara,  falamos  majoritariamente  de
pescadores  e  pescadoras  artesanais,  mas existem ainda ilhéus e
quilombolas. (FAUSTINO & FURTADO, 2013, p. 59)

O modelo de desenvolvimento escolhido para o país causa grandes impactos

locais, em comunidades tradicionais, como é o caso dos pescadores artesanais da

Baía de Guanabara. Apesar de a sociedade e o ambiente serem salvaguardados

por legislações que (a) regulamentam a instalação de empreendimentos por meio

de  relatórios  de  impactos  ambientais  e  licenciamentos;  (b)  projetam  o

148<http://www.canalibase.org.br/perigo-no-vale-do-guapiacu/>.

149<http://oglobo.globo.com/rio/barragem-no-rio-guapiacu-devera-garantir-abastecimento-do-
comperj-2774050>.
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desenvolvimento  social  e  a  garantia  de  manutenção  de  povos  e  comunidades

tradicionais – como a Constituição Federal de 1988, a Convenção 169 e o Decreto

nº  6.040/2007;  e  que  (c)  garantam  a  proteção  de  Áreas  de  Preservação

Permanente,  Áreas  de  Relevante  Ecológico,  Áreas  de  Proteção  Ambiental,  nos

quais a Baía de Guanabara se enquadra, este repertório de leis e decretos não é

respeitado e,  infelizmente,  possui  brechas para  que os  impactos  e as  injustiças

sejam causados nas “conformidades” da lei. É necessário que seja feita uma revisão

na legislação de modo a exterminar essas brechas.

Até mesmo as regras e as ações, enquadradas em uma legislação, violam o

direito de ir, vir e ser dos pescadores. Na audiência, sufocados com tantas injúrias,

aproveitaram a oportunidade para relatar suas questões:

A gente tem passado muitas afrontas. É afronta com a empresa que
entra, é placa dentro do mangue que as empresas colocam que não
querem  que  os  pescadores  entrem  para  pescar.  É  muita  coisa.
(CEBG, 23/10/2015, p. 58)

Quando está na época do defeso, os pescadores não devem pescar, mas

deveriam receber um seguro-defeso.150 Segundo uma das pescadoras presentes,

sua comunidade não tem esclarecimentos sobre o pagamento dos seguros: 

O  pescador  não  tem  esclarecimento  sobre  por  que  ele  não  vai
receber o defeso. Nossa comunidade é só de caranguejeiros, e a
gente  não  está  podendo  pescar.  Está  todo  mundo  sem  pescar
porque o  caranguejo  está  no defeso.  Tem gente  passando  fome,
porque  não  tem  como  pegar  caranguejo.  Porque,  se  pegar  pelo
menos dez caranguejos, tem risco de ser preso. (CEBG, 23/10/2015,
p. 58)

Além da ameaça de ser preso, o pescador tem de conviver com a iminência

de ter de pagar uma multa de 1.200 reais (1,5 vez mais do que o salário-mínimo do

seguro-defeso). A pescadora relatou que um dos pescadores de sua comunidade foi

condenado a pagar essa multa, sem poder pescar – devido à época de defeso – e

sem receber o seguro: 

Como foi preso um pescador no ano passado da nossa comunidade
e foi condenado a pagar 1.200 reais, sem ele ter, sem ele receber
defeso, sem nada, então a gente tem passado muitos problemas e,

150O seguro-defeso está suspenso por dez meses, desde outubro de 2015: 
<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/11/em-liminar-stf-mantem-suspensao-do-
seguro-defeso>.
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quando vamos procurar saber o que está realmente acontecendo,
não tem ninguém para informar nada para nós. (CEBG, 23/10/2015,
p. 58-59).

3.3.7 - Recomendações

1  -  Delimitar,  a  partir  da  cartografia  social  realizada  com  os  pescadores

artesanais  da  Baía  de  Guanabara  (CHAVES,  2010)  (ANEXO  5.1.7),  Áreas

Permanentes de Pesca Artesanal para garantir e ampliar o direito à pesca artesanal

no interior da Baía de Guanabara.

2  -  Resguardar  o  direito  de  participação  dos  pescadores artesanais  e  da

comunidade nos conselhos das Unidades de Conservação,  no  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica  e  nos  demais  colegiados  que  tratem  de  temas  afins  à  Baía  de

Guanabara, existentes e a serem implementados. 

3 -  Sugerir  a elaboração de uma  força-tarefa  envolvendo a Petrobras, os

poderes  públicos  estadual  e  federal  e  as  Justiças  estadual  e  federal  para  o

pagamento  das  indenizações  aos  pescadores  (reunir  todos  os  processos

existentes).

4 - Criar um projeto de lei que regulamente a pesca artesanal (estudar a Lei

nº 15.590/2015, de Pernambuco) – no Rio de Janeiro, Lei nº 3,192, de 15 de março

de 1999.

5 - Encaminhar aos órgãos competentes estaduais e federais as denúncias

apresentadas por pescadores a esta comissão para que sejam tomadas as medidas

cabíveis.

6 - Acompanhar e recomendar que o seguro-defeso não seja interrompido,

com a acusação de fazer parte do rol de violação de direitos resguardados pela CF-

1988.  Os  pescadores  não  devem  ser  penalizados  pela  má  administração  dos

governos em todas as esferas. 

7  -  Apresentar  uma Moção  de Repúdio  na  Alerj  às  restrições no seguro-
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defeso para os pescadores e o não reconhecimento das mulheres como pescadoras

e trabalhadoras do mar, mas apenas como ajudantes. Essa moção tem o intuito de

reverter essas mudanças.

3.4 - Unidades de Conservação

A  Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara  possui  27  Unidades  de

Conservação,  entre  municipais,  estaduais,  federais  e  particulares,  conforme

apresentado  na  tabela  12.  Nem todas  as  unidades  possuem plano  de  manejo,

conselho e zona de amortecimento, previstos no Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza (SNUC) – leis nos 9.985/2000 e 4.340/2002. 

Tabela 12: Unidades de Conservação da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara

Órgão gestor Tipo de unidade Nome

Inea Categoria Estadual 
de Proteção Integral

PE dos Três Picos 

PE da Serra da Tiririca

PE do Grajaú

PE Chacrinha

PE Mendanha

Categoria Estadual 
de Uso Sustentável

APA da Bacia do Rio Macacu 

APA do Rio Guandu

APA de Maricá

APA do Alto Iguaçu

Resex Marinha de Itaipu

Secretaria 
Municipal

Categoria Municipal 
de Proteção Integral

Parque Natural Municipal da Taquara

Parque Natural Municipal Serra do Barbosão

Monumento Natural da Pedra do Colégio

Categoria Municipal 
de Uso Sustentável

APA Guapi-Guapiaçu

APA Suruí

APA Estrela

APA do Rio São Pedro de Jaceruba
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Particular Categoria Reserva 
Particular de 
Patrimônio Natural

CEC Tinguá

El Nagual

Querência 

Geraldo Hugo Nunes

ICMBio Categoria Federal de 
Proteção Integral

Parna Tijuca

Rebio Tinguá 

Esec Guanabara

Parna Serra dos Órgãos

Categoria Federal de 
Uso Sustentável

APA Petrópolis 

APA Guapimirim

Tabela organizada com informações dos sites do Inea e do ICMBio.151

A figura 31 mostra um mapa do Inea com as localizações das Unidades de

Conservação  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Nesse  conjunto  de  Unidades  de

Conservação (UCs), dois mosaicos: a leste, o Mosaico Central Fluminense (figura

32) e, a oeste, o Mosaico Carioca (figura 33). Ambos os mosaicos abrangem uma

parte  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara.  Além  das  unidades

englobadas por esses mosaicos, existem outras sob tutela da Secretaria Municipal

do  Meio  Ambiente  do  município  do  Rio  de  Janeiro  (SMAC),  como  os  parques

municipais e as Áreas de Proteção e Recuperação Urbana (Aparus)152. As Aparus da

Serra  da  Misericórdia  e  do  Jequiá  são  exemplos  dessas  unidades  na  Região

Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara  que  deveriam  ter  o  papel  de  proteger  o

ambiente e os rios que banham a região e deságuam na baía.

151<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/Unidadesde
Conservacao/index.htm&lang=PT-BR#/UsoSustent%C3%A1vel>; 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conservacao.html>; 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/mosaicos/planejamento-central-fluminense.pdf>.

152Veja a lista de UCs sob tutela da SMAC-RJ em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=5590726>.
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Figura 31: Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.153

Figura 32: Mosaico Central Fluminense e as UCs que o compõem.154

153<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdu5/~edisp/inea0059191
.pdf>.
154<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/mosaicos/planejamento-central-fluminense.pdf>.
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Figura 33: Mosaico Carioca. Entre as unidades, fazem parte algumas das gestões estadual,
federal e municipal.155

3.4.1 - Zona de Sacrifício

A Baía de Guanabara, e sua bacia adjacente, é tratada pelo poder público e

pela atividade industrial como uma verdadeira Zona de Sacrifício. A ideia de Zona de

Sacrifício  trabalha  com  a  concepção  de  que  as  áreas  mais  pobres  e  mais

degradadas são os melhores locais para serem despejados a entropia da produção

industrial  e os dejetos de origem doméstica. Quanto mais degradado for o local,

maiores serão as alterações ambientais, gerando um ciclo de contínua destruição,

de contínuo sacrifício.

Toda a superfície da Baía de Guanabara vem sofrendo,  desde a primeira

ocupação da bacia e do espelho d’água, uma intensa alteração da sua cobertura

original.  Segundo  estudos  de  Amador  (2013),  de  1500  até  1997  (ano  de  sua

pesquisa), as perdas dessa cobertura original foram significativas e preocupantes

(tabela 13). Atualmente, restam somente  31,12% de todo o manguezal original da

baía, por exemplo. Mais da metade dos manguezais foi destruída. Para se ter uma

155<http://mosaico-carioca.blogspot.com.br/p/pnt_04.html>.
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ideia, os manguezais das bacias dos rios Carioca e Berquió (enseada de Botafogo)

e das lagunas do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro foram completamente

extintos (AMADOR, 2013, p. 251).

Tabela 13: Porcentagem de algumas perdas vegetais e hídricas da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara

Cobertura % em 1500 % em 1997 % das perdas

Mata Atlântica 73,91% 27,71% 62,51% (2.110 km² 
perdidos) 

Manguezais 5,62% 1,75% 68,87% (177 km² 
perdidos) 

Brejos, alagados e 
pântanos

5,14% 1,64% 68,51 (161 km² 
perdidos) 

Restingas, dunas e 
terraços marinhos

2,89% 0,61% 78,78% (104 km² 
perdidos) 

Várzeas e canais 
fluviais

0,94% 0,17% 81,39% (35 km² 
perdidos) 

Ilhas 0,87% 1,13% +30,01% (12 km² 
ganhos) 

Costões e pontões 
rochosos

0,08% 0,07% 25,01% (1 km² 
perdido)

Tabela organizada a partir das informações fornecidas por Amador (2013, p. 251).

Na  audiência  sobre  as  injustiças  socioambientais  contra  os  pescadores

artesanais, Breno Herrera ressaltou a importância da Baía de Guanabara como um

sistema ecológico e biológico e a sua capacidade de autorrecuperação, caso sejam

desacelerados os usos sobre a sua bacia e seu espelho d’água:

Existe hoje em dia um rumor, ou uma interpretação, de que a Baía
de Guanabara está morta. É um ambiente sacrificado, que já não
merece mais nenhuma intervenção, ou nenhuma atividade ambiental
ou social porque já era, já foi. Já está degradada, e ali a vocação do
ambiente seria uma vocação industrial, aquaviária, enfim, não teria
nenhuma  vocação  ambiental  ou  social.  É  lamentável  alguns
pescadores,  inclusive eu já vi,  reproduzirem esse discurso,  e não
tem nada mais equivocado. A Baía de Guanabara ainda tem muita
vida; ainda tem condição total de se recuperar se a gente parar de
agredir,  como  vemos  fazendo  nas  últimas  décadas.  (CEBG,
23/10/2015, p. 4-5)
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Concordamos com a declaração de Herrera e defendemos, também, que a

Baía de Guanabara não deve mais ser tratada como Zona de Sacrifício, apesar dos

dados pessimistas.  Uma prova da capacidade de recuperação da baía é a APA

Guapimirim, como veremos a seguir.

3.4.2 - Dados pessimistas (um resumo dos efeitos da degradação)

(a) A fauna está sendo impactada, com redução de mais de 90% do topo da

cadeia trófica (boto-cinza), biomagnificação e alteração das espécies endêmicas. 

(b) Os  valores  relativos  à  qualidade  da  água  estão  todos  acima  dos

parâmetros aceitos pela Conama 357. Além disso, pesquisadores ressaltaram, em

audiência pública desta comissão, que os parâmetros brasileiros estão muito aquém

dos aceitos nos EUA e na Europa. 

(c) A ocupação do espelho d’água da Baía de Guanabara ultrapassa os 44%

pela  indústria  do  petróleo.  Além  disso,  existem  mais  de  14.000  indústrias  às

margens dos rios que deságuam na baía, contribuindo para a sua degradação.

(d) Existem  mais  de  50  rios  que  desembocam  na  baía.  Todos  eles  são

utilizados  como  canais  de  dragagem  de  todo  o  esgotamento  doméstico  e  dos

efluentes industriais. Para resolver essa situação, a solução encontrada pelo poder

público é a construção de Unidades de Tratamento de Rios (UTRs), Estações de

Tratamento de Esgoto (ETEs), troncos coletores, ligações que unem os domicílios a

essas instalações de tratamento e toda uma infraestrutura (um verdadeiro concrete

jungle) de engenharia civil. Mesmo assim, apenas cerca de 60% dos domicílios nos

municípios  do entorno da Baía  de Guanabara  estão ligados a  esse sistema de

tratamento. 

(e) Em janeiro de 2000, cerca de 1.300 m³ de óleo vazaram de um duto da

Reduc. Além dos danos aos manguezais e às ilhas, 12 mil pescadores artesanais

foram impactados por esse acidente. No entanto, até hoje, a Petrobras indenizou

apenas oito mil pescadores que conseguiram provar ser a pesca seu ofício. 
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(f) Não bastando todo o impacto da indústria do petróleo e dos riscos de

acidentes, desde 2007 o Governo Federal vem investindo pesado na ampliação e

na modernização da infraestrutura portuária. Em 2015, mais de 220 milhões de reais

de investimentos foram destinados às obras de dragagem para o Porto  do Rio.

Existem 19 áreas de fundeio na Baía de Guanabara e planos para a criação de

outras. Isso significa mais dragagem, mais impacto e alteração da hidrodinâmica.

(g) Apesar de todos os esforços em destruir a Baía de Guanabara, em 1994

foi criado o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG). Para ele foi

empregado mais de 1 bilhão de reais até 2006. Desse valor, 74% equivalem aos

juros que deverão ser pagos aos bancos credores até 2019. Devido ao fracasso do

PDBG, um novo foi criado, o PSAM. Para este programa, já está garantido mais 1

bilhão em investimento para sanar as falhas do PDBG. Uma delas é a construção

de mais de 50% de ligações domiciliares às unidades e estações de tratamento.

3.4.3 - APA Guapimirim: caso de sucesso

A APA Guapimirim, criada em 1984, foi um exemplo de luta da sociedade e do

estado adiante da degradação de manguezais. A área da APA foi praticamente toda

desmatada na década de 1980 pela utilização da madeira para o uso em olarias

localizadas na região, e um grupo de ambientalistas e pesquisadores reagiu a esse

movimento com o apoio de técnicos da antiga Feema (CEBG, 28/8/2015, p. 24).

Conforme o professor Mário Soares, do Núcleo de Estudos de Manguezais da Uerj

(Nema-Uerj),  após  a  criação  da  APA  e  da  interrupção  do  desmatamento,  o

manguezal teve uma imensa capacidade de regeneração:

Os  estudos  feitos  a  partir  daí,  desde  então,  foram  comprovar  a
recuperação, a capacidade de recuperação dessas florestas que é
imensa,  tanto  em  área  como  em  vigor  desse  sistema.  (CEBG,
28/8/2015, p. 24).

No entanto,  a criação da APA não foi  suficiente para frear  todos os usos

degradantes do ambiente. Segundo o professor Mário, estudos recentes mostram

que algumas partes  do manguezal  que se  recuperou estão sofrendo pressão e

contaminação,  sobretudo  nas  “regiões  marginais”.  Para  o  professor,  com  uma

gestão adequada, a unidade manterá a recuperação:
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Ele tem a capacidade de se regenerar e voltar a apresentar os bens
e os serviços que ele apresenta para a Região Metropolitana e para
a Baía de Guanabara, porém, tem que se cuidar, ou seja, ele já sofre
pressão novamente, ou seja, o que aconteceu na década de 1980, a
gente  já  começa  a  ver  essa  possibilidade  novamente.  (CEBG,
28/8/2015, p. 24)

Apesar  do  pessimismo  dos  números  citados  anteriormente,  a  Área  de

Proteção Ambiental de Guapimirim (APA Guapimirim) é um exemplo espetacular da

autorrecuperação da Baía de Guanabara ao proteger uma porção do manguezal da

ameaças presentes. Apesar de toda proteção, ainda assim o manguezal está sob

constante risco. Quiçá não estivesse! 

Em trabalho realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (Inpe), em 2009, foi feita uma comparação entre duas imagens de satélite

(Landsat – Nasa) (figura 34), uma de 1996 e outra de 2007. Em 11 anos, áreas de

manguezais que eram consideradas esparsas em 1996 foram consideradas densas

em 2007. Nesse tempo, houve uma autorrecuperação do manguezal de cerca de

4,2 km², ou seja, 7,5% do Manguezal total (atual) é autorrecuperado. Essa é uma

prova irrefutável de que a Baía de Guanabara está viva e sua dinâmica caminharia

em  direção  a  uma  autorrecuperação  –  se  todas  as  Áreas  de  Preservação

Permanente  fossem  respeitadas  como  tais;  se  todos  os  avanços  de

empreendimentos  e  operações  fossem  paralisados;  se  todos  os  rios  fossem

tratados, etc.

O trabalho citado foi apresentado por Breno Herrera em audiência pública:

O pessoal do Inpe, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dirigiu
seus satélites para a região da Baía de Guanabara e percebeu que
nessa década entre 1996 e 2007 houve um aumento de quase 400
hectares  na  vegetação  de  mangue,  por  recuperação  natural,  não
houve  reflorestamento,  ou  seja,  basta  evitar  cortar  a  madeira  de
mangue, basta evitar lançar esgoto, que naturalmente esse ambiente
se recupera. (CEBG, 23/10/2015, p. 6)
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Figura 34: A comparação entre as duas imagens de satélite (uma de 1996, outra de 2007)
mostra a recuperação do manguezal em 11 anos. (MORAES et al., 2009, p. 4.617)

Breno informou que, em 2012, a APA Guapimirim foi reconhecida como “posto

avançado da reserva da biosfera da Mata Atlântica” (CEBG, 23/10/2015, p. 6). Esse

reconhecimento  deve-se,  também,  ao  esforço  de  várias  atividades  citadas  por

Breno,  como  “ecoturismo,  educação  ambiental,  replantio  voluntário”  (CEBG,

23/10/2015, p. 6):

Existem atualmente várias pessoas empregadas,  pescadores que,
além da pesca, trabalham com a recuperação daquele ambiente. É
vivo aquele ambiente. Isso gerou que em 2012 a APA Guapimirim
fosse reconhecida como posto avançado da reserva da biosfera da
Mata Atlântica, um reconhecimento internacional dado pela Unesco,
do  Programa  Homem  Biosfera.  Obviamente,  a  Unesco  não  seria
maluca  de  credenciar  esse  ambiente  como  uma  referência
internacional  de  conservação  ambiental  se  não  encontrasse  ali
propriedades ambientais relevantes. (CEBG, 23/10/2015, p. 6)

Breno, em sua palestra, apresentou várias fotos que caracterizam a qualidade

ambiental da APA Guapimirim, entre elas uma imagem do Rio Guaxindiba (foto 14).

Esse rio tem um caso particular de tentativa de retificação para transformá-lo em

hidrovia. 

Essa  é  a  foz  do  Rio  Guaxindiba,  um  rio  que  já  foi  tentado  se
transformar em uma hidrovia,  ou seja,  em um pátio de manobras
industriais. A gente vê aí a qualidade da vegetação desse rio. (...) A
iniciativa  foi  converter  o  uso  desse  rio  para  passagem  de
embarcações  industriais.  Ele  está  vivo  e  tem  uma  vegetação
exuberante nas suas margens ainda. (CEBG, 23/10/2015, p. 5) 
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Foto 14: Rio Guaxindiba, APA Guapimirim, fundo da Baía de Guanabara. Foto apresentada
por Breno Herrera. (CEBG, 23/10/2015)

Segundo Breno, os rios que deságuam na Baía de Guanabara pela APA têm

uma excelente qualidade ambiental. Esses rios que descem as serras e passam

pelo  manguezal,  protegido  pela  APA  Guapimirim,  são  depurados  pelas

“propriedades ecológicas” do manguezal e desembocam “na baía em bela qualidade

ambiental”  (CEBG,  23/10/2015,  p.  5).  Concordando  com Breno,  Gustavo  Duque

Estrada,  do  Nema-Uerj,  revela  que  a  recuperação  do  manguezal  também  está

relacionada à dispersão de sementes de vegetação de mangue pelas correntes,

pelas marés, e isso contribui com a 

produtividade primária e redundância das espécies-chave da flora,
ou seja,  se  existirem manguezais  saudáveis  próximos  produzindo
sementes – seja no mesmo estuário ou em estuários adjacentes que
estejam  conectados  pelas  correntes  costeiras  –  e  se  as
características topográficas e os fluxos hidrológicos não tiverem sido
perturbados,  a  probabilidade de haver  um acelerado processo de
regeneração natural é elevada, e foi isso que pudemos observar na
APA Guapimirim, que hoje abriga 53 km² de manguezais, um dos
maiores  remanescentes  de  manguezais  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro.  Tudo  isso  feito  com  custo  muito  baixo,  basicamente
associado à manutenção e à gestão das Unidades de Conservação.
(CEBG, 31/11/2015)
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Manguezais

O entorno da Baía  de Guanabara  contém resquícios  de manguezais  que

foram degradados ao longo do tempo. O único manguezal preservado é o da APA

Guapimirim. Em audiência sobre a vida marinha, o professor Mário Soares palestrou

sobre a importância dos manguezais para a preservação da qualidade ambiental da

Baía de Guanabara, incluindo as espécies de flora e fauna e a qualidade das águas.

Até 2007, Amador (2013) concluiu que só restam 31,12% do manguezal na Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara. O professor Soares concorda, informando que,

atualmente, existe “de 25% a 30% da cobertura original” (CEBG, 28/08/2015, p. 22).

Além da APA Guapimirim, o manguezal está presente em fragmentos:

Outra  área,  à  esquerda,  na  região  de  Duque  de  Caxias,  sob  a
influência  dos  aportes  que  vêm  da  Baixada  Fluminense,  daquela
região do Complexo da Refinaria Duque de Caxias, e algumas áreas
esparsas ao longo da Ilha do Governador. (CEBG, 28/8/2015, p. 22)

Como já tratado no item 3.1 deste relatório, a função mais conhecida dos

manguezais é a de ser um berçário de espécies marinhas:

No caso  da  Baía  de Guanabara,  espécies  estuarinas  e  espécies
marinhas, que fazem uso desse sistema, sem contar ainda outras
espécies  migratórias  de  aves,  algumas  espécies  terrestres  que
também utilizam esse sistema em algum momento de sua vida (...)
várias das cadeias tróficas de espécies importantes,  que inclusive
foram  citadas  aqui,  passam  necessariamente  pela  base  dessa
cadeia trófica, pelas florestas de mangue. (CEBG, 28/8/2015, p. 22)

A degradação  desse  ambiente  também significa  perdas  socioeconômicas.

Isso  está  relacionado às  atividades relacionadas ao mangue,  como a pesca do

caranguejo, por exemplo. A destruição do manguezal gera efeitos negativos na vida

de milhares de catadores e suas famílias.  Além desse impacto,  a destruição do

manguezal  pode significar  a  substituição  desse  ambiente  por  grandes obras  de

engenharia,  como  as  estações  de  tratamento  de  esgoto.  Naturalmente,  como

apresentaram os pesquisadores presentes nas audiências públicas, os manguezais

servem  como  verdadeiros  filtros  dos  rios,  como  se  fossem  os  “rins”  da  baía.

Conforme exposto pelo professor Mário Soares,
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as  florestas  de  mangue,  a  gente  poderia  dizer  também  que
funcionam também como se fossem um rim desse sistema da Baía
de Guanabara, que ela tem a capacidade de filtrar ou reter alguns
poluentes.  Metais  pesados,  por  exemplo,  podem  ficar  retidos  no
sedimento, devido às características físico-químicas, então a partir
do momento em que ele fica retido nesse sedimento, tem prejuízo,
sem dúvida,  para  o  sistema,  mas  ele  evita  que  esses  poluentes
cheguem à Baía de Guanabara e atinjam de forma mais evidente
algumas das espécies que vivem na Baía de Guanabara e alguns
recursos pesqueiros também. E também um filtro retém poluentes
orgânicos, principalmente quando a gente fala de esgoto doméstico.
Tem essa capacidade de filtrar. (CEBG, 28/8/2015, p. 23)

O professor Mário frisou a importância dos manguezais serem protegidos por

Unidades de Conservação. Teoricamente, segundo o Código Florestal, toda área de

mangue  é  uma  Área  de  Preservação  Permanente  (APP),  ou  seja,  deveria  ser

protegida, independentemente de pertencer a alguma Unidade de Conservação. No

caso da região da Baía de Guanabara, todos os manguezais fora das Unidades de

Conservação,  mesmo  sendo  APP,  estão  degradados.  Mário  apresentou  em

audiência o resultado de uma pesquisa de 2009 que comprova essa teoria (figura

35):

O resultado da comparação de todos os parâmetros que a gente
analisou  estatisticamente  e  tal  mostrou  claramente  que  os
manguezais de fora das Unidades de Conservação [representados
pelos pontos azuis na figura 35], fora desses remanescentes são
extremamente  degradados  ou  possuem  um  vigor  extremamente
reduzido quando comparados com os demais, ou seja, a gestão não
apenas  a  gestão  das  Unidades  de  Conservação,  mas  pelo  fato
daquela  região  ainda  ser  região  a  leste,  de  menor  densidade
populacional, menor índice de ocupação e de adensamento urbano,
isso é um exemplo que a gente tem que pensar na gestão dessa
bacia  hidrográfica.  Ao  passo  que  do  outro  lado  a  gente  já  tem
adensamento urbano, ocupação industrial e toda essa degradação,
mas isso não quer dizer que esses manguezais, mesmo esses que
estão  em  azul,  não  sejam  passíveis  de  recuperação  e  possam
retomar as suas funções dentro do sistema da Baía de Guanabara. 
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Figura 35: Os pontos vermelhos representam manguezais localizados em UCs, e os pontos
azuis  representam  remanescentes  de  manguezais  degradados  fora  de  UCs.  Mapa
apresentado  pelo  prof.  Mário  Soares  em  audiência  pública  sobre  os  impactos  na  vida
marinha. (CEBG, 28/8/2015)156

Em uma escala maior, Mário Soares apresentou duas fotos (figura 36), uma

do manguezal de Duque de Caxias – próximo à Reduc –, e outra do manguezal da

APA  Guapimirim.  A  comparação  entre  uma  foto  e  outra  mostra,  mais

detalhadamente, a diferença na densidade do manguezal,  concluindo que esses

ecossistemas protegidos por UCs são mais preservados (CEBG, 28/8/2015, p. 27).

156Trabalho realizado pelo Nema e publicado em CAVALCANTI, V.F. et al. (2009). Evaluating 
Mangrove Conservation through the Analysis of Forest Structure Data. In: Journal of Coastal 
Research. Portugal. p. 390-394.
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Figura 36: Imagens apresentadas pelo prof. Mário soares em audiência pública. Manguezal
próximo à Reduc (imagem da esquerda) e manguezal na Esec Guanabara (à direita).

Uma UC não garante a ausência de ameaças ao ambiente. Prova disso é a

instalação do Comperj ao lado da APA Guapimirim. Por mais que não esteja dentro

da unidade, a área de influência de suas instalações invade o território da APA. Se a

existência de uma UC não impede a degradação e o impacto, imagina a ausência!

Um exemplo claro é o estado do manguezal localizado ao lado da Reduc. Aliás, a

refinaria está instalada em um manguezal, sendo responsável por grande parte de

seu desmatamento. 

Eu ponho esse exemplo do Comperj porque mostra exatamente o
que  a  gente  deveria  ter  evitado,  ou  seja,  a  gente  já  tem  todos
aqueles  documentos,  todas  aquelas  políticas  públicas  que
recomendam o  não  incentivo,  digamos  assim,  à  ocupação  dessa
área.  Com  o  licenciamento  do  Comperj,  a  gente  sabe  que  o
problema não é simplesmente o Comperj, mas são as indústrias que
vêm junto, são os desempregados, são os moradores, a atração, a
especulação  imobiliária,  e  ele  está  exatamente  numa  região  que
banha os principais rios que mantêm os principais manguezais da
Baía de Guanabara, ou seja, todos esses problemas tendem a se
agravar naquela região, que estaria em recuperação desde a década
de 1980.

3.4.4 - Recomendações

No decorrer dos trabalhos desta comissão e durante as audiências públicas,

recebemos  muitas  recomendações  dos  especialistas  de  acordo  com  suas

realidades  e  pesquisas.  As  propostas  são  diferentes,  porém  parecidas  em  um

quesito: a Unidade de Conservação deve frear ou paralisar as diversas atividades
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impactantes na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Sobre a paralisação

das atividades, foi recomendada no item 2.2.5, com uma proposta de moratória até

que o ZEE da região hidrográfica seja feito.

1  -  Recomendar  a  elaboração  de  estudos  para  a  criação  de  UCs  que

cumpram a função de preservação dos sistemas ecológicos da Baía de Guanabara

e o direito à pesca dos pescadores artesanais.

2 - Garantir o respeito à legislação já existente e o papel fiscalizador do órgão

ambiental  e do Poder  Legislativo.  A Baía de Guanabara é considerada Área de

Especial Interesse Ecológico, pela Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e

boa parte de suas margens são Áreas de Preservação Permanentes – manguezais,

por exemplo.

3 -  Realizar  reuniões da CEBG com representantes dos poderes públicos

estadual,  municipais  e  federal  para  garantir  que  todas as  UCs já  existentes  na

região hidrográfica tenham planos de manejo, conselhos e delimitação de uma zona

de amortecimento. Garantir que os conselhos permitam a participação popular, pois

esses fóruns possuem um importante papel político-pedagógico, com os pescadores

artesanais e as comunidades locais.

4  -  Nas  audiências,  recebemos  quatro  propostas  de  Unidades  de

Conservação:

a) Criação de uma UC marinha, na forma de um corredor ecológico de modo

a proteger  o  território  e  o trajeto  percorrido  pelos  botos-cinza.  Essa área

passaria  pelo  canal  central,  entre  as  instalações  dos  terminais  e  a  APA

Guapimirim, com o objetivo de impedir o avanço da indústria e das áreas de

fundeio, grandes ameaças à preservação do boto-cinza. É uma área entre

São Gonçalo, Paquetá, Magé e Guapimirim.

E na  Baía  de  Guanabara  talvez  a  única  forma  de  segurar  esse
crescimento que vem vindo com diferentes empreendimentos – cada
vez  a  gente  é  surpreendida,  seja  em  reuniões  dentro  do  órgão
específico,  seja  no  corredor  da  nossa  universidade,  seja  nos
conselhos de Unidade de Conservação de que a  gente  participa.
Isso  faz  com  que  a  gente  fique  correndo  sempre  para  apagar
incêndio,  e  não  dá  mais.  (CEBG,  28/8/2015,  p.  58  –  Alexandre
Azevedo – Maqua).
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b) Ampliação da APA Guapimirim, avançando o seu limite Baía de Guanabara

adentro, com o mesmo objetivo do corredor ecológico: impedir o avanço da

indústria petrolífera e das áreas de fundeio.

Fazer  com  que  outras  áreas  de  mangue  que  ainda  não  estão
protegidas na Baía de Guanabara, e até o espelho d’água do fundo
da  Baía,  possam  ser  protegidos  por  um  órgão  federal.  (CEBG,
23/10/2015, p. 9 – Breno Herrera)

c) Criação de uma nova Unidade de Conservação de uso sustentável ou a

expansão  da  APA Guapimirim  sobre  o  espelho  d’água  da  baía.  A nova

unidade  ou  expansão  da  APA  abrangeria  todo  o  fundo  da  Baía  de

Guanabara, inclusive a porção mais assoreada e degradada, a oeste:

A nova  UC  deveria  incluir  os  remanescentes  de  manguezais  de
Duque de Caxias e parte de Magé que hoje estão inseridos em APAs
municipais  que  foram  decretadas,  mas  não  saíram  do  papel.  O
processo  de  criação  dessa  UC  deve,  contudo,  ser  pautado  pela
união  de  entidades  representantes  dos  pescadores  artesanais  da
Baía  de  Guanabara,  de  forma  a  garantir  real  legitimidade  e
resistência diante dos enormes desafios que se apresentarão contra
esta proposta. (CEBG, 31/11/2015 – Gustavo Duque Estrada)

d) Transformar o espelho d’água da Baía de Guanabara em uma APA, com o

intuito de definir uma única autoridade e uma única governança, conforme a

figura 37. Destinar 2% do orçamento do Tribunal de Contas da União (TCU),

ou do orçamento da Alerj, para a criação da nova UC.
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Figura 37: Proposta da “Região Marinha Costeira”, de Paulo Bidegain.157 

e)  Ampliação  da  APA,  ou  nova  APA  ou  nova  Resex  marinha,  de  uso

sustentável, sob gestão federal. O objetivo é preservar manguezais de Duque

de  Caxias  e  São  Gonçalo,  garantir  os  territórios  de  pesca  e  preservar  a

criação de peixe e camarão.

f) Criação de uma Resex marinha, com consulta à comunidade, avançando

as áreas já ocupadas pelos estaleiros e terminais, no meio da baía, no trajeto

do boto-cinza. O objetivo é retomar as áreas de pesca.

5 - Lançar uma campanha pública da Alerj  para salvar os botos-cinza que

ainda  sobrevivem  no  ecossistema  Baía  de  Guanabara  e  seus  manguezais,  a

exemplo  do  mico-leão-dourado,  concebendo  as  espécies  a  partir  do  seu

ecossistema, que no caso era a Mata Atlântica.

6 – Reforçar que a extensão da coleta e do tratamento de esgotos e a criação

de um programa de reflorestamento da mata ciliar na Bacia Hidrográfica da Baía de

Guanabara  sejam  prioritárias  em  futuras  políticas  de  recuperação  ambiental.

Existem  técnicas  de  baixo  custo  e  de  fácil  aplicação  –  a  exemplo  das  ONGs

Guardiões do Mar e da Cooperativa Manguezais Fluminenses –, como mencionou

Gustavo Duque Estrada, do Nema:

157<http://parquespark.blogspot.com.br/2015/07/voce-nunca-sabera-que-resultados-virao.html>.
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Apoiando-se no uso de tecnologia social, a gestão das UCs, com o
apoio  de  ONGs  e  das  comunidades  locais,  vem  desenvolvendo
intenso  processo  de  reabilitação  de  manguezais  que  já  pode  ser
considerado um dos maiores do país. Esse processo envolve uma
técnica de remoção das espécies dulcícolas intrusas persistentes por
meio de técnica de roçagem desenvolvida pelas comunidades locais,
seguido de plantio que dispensa a produção de mudas (sempre uma
das fases que demanda mais recursos em um plantio) e se baseia
na coleta de sementes nas florestas de mangue próximas à área-
alvo. (CEBG, 31/11/2015)

7- Recomendar a criação de uma autoridade única da Baía de Guanabara,

pois, segundo Paulo Bidegain, a governança da baía está parcelada – Inea, Docas,

Ibama, Marinha, etc. (CEBG, 31/11/2015 – Paulo Bidegain). Governança única, com

zoneamento e conselho gestor.

8  -  Estimular  a  criação  de  projetos  de  turismo  guiados  por  pescadores

artesanais.

9  -  Promover  a  aprovação  dos  Projetos  de  Lei  nº  3.163/2014  –  que

regulamenta  e  dispõe  sobre  a  criação  da  carreira  de  guarda-parque  –  e  nº

1.867/2008 – que amplia o Parque Estadual da Serra da Tiririca.

10 - Criar corredores verdes e azuis para unir as Unidades de Conservação

existentes na bacia hidrográfica (ver figura 32).

11  -  Defender  a destinação de mais  recursos financeiros  ao Inea.  Muitos

palestrantes, inclusive do próprio Inea,  alegaram não ter muitos recursos para a

fiscalização sobre as UCs. Segundo Paulo Schiavo, do Inea, muitos recursos vêm

da  programa  SOS  Mata  Atlântica,  do  Fecam,  outros  da  Câmara  Federal,  mas,

conforme dito em audiência, não são suficientes.

12 - Reforçar a recomendação do item 2.4.4: “Sem o estabelecimento de um

programa sério de saneamento básico nas bacias hidrográficas que alimentam a

Baía de Guanabara, incluindo rede de coleta e tratamento do esgoto doméstico, de

nada adiantarão os esforços (e recursos) empregados na despoluição da Baía de

Guanabara” (CEBG, 31/11/2015 – Gustavo Duque Estrada), incluindo a criação de

UCs.

193



13  -  Pensar  na  relevância  de  se  estadualizarem  ou  federalizarem  as

Unidades de Conservação municipais com o objetivo de regularizar a fiscalização

sobre essas unidades. Muitas delas ainda não estão efetivamente implementadas, o

que flexibiliza os impactos das ameaças locais.

14 - Solicitar ao Inea informações de todos os empreendimentos em processo

de licenciamento e exigir o acompanhamento das condicionantes para impedir que

sejam alteradas ou retiradas, como no caso do GNL. 

15 - Recomendar à Prefeitura do Rio de Janeiro que implemente efetivamente

a Aparu da Serra da Misericórdia. A Aparu se localiza no Engenho da Rainha, é

ocupada por duas mineradoras que contribuem com a poluição do ar e dos rios,

além de causar impactos nas casas dos moradores, como rachaduras e ameaça às

estruturas. Em 2015, a Prefeitura do Rio devolveu à Caixa Econômica os recursos

recebidos para criar um parque urbano de proteção integral, abandonando o projeto.

Investigar o projeto para recategorizar as UCs, pois há suspeita de que seja um

projeto para a extinção das Aparus. Cobrar do Inea as outorgas de água e lavras

das mineradoras que operam na Serra da Misericórdia.

3.5 - O legado olímpico

3.5.1 - Observatório da Baía de Guanabara

O Observatório da Baía de Guanabara foi lançado pelo Governo do Estado

do  Rio  de  Janeiro  (Gerj)  em  agosto  de  2015.  O  projeto  prevê  ações  para  os

próximos 15 anos (elaboração de diagnósticos sobre as condições ambientais e

socioeconômicas da baía). O observatório foi  criado “por meio de um acordo de

cooperação técnica”158 entre governo e dez centros de pesquisa. O “porta-voz” é o

professor do Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão da Produção da Coppe,

Rogério Valle, conforme informações do site do Gerj.

Procuramos mais dados sobre esse observatório, inclusive sobre a “Proposta

de acordo de cooperação”, e tudo indica que essa instituição ainda não chegou ou

não chegará a se efetivar. Após afirmar que a Baía de Guanabara seria despoluída

em 80% até os Jogos Olímpicos, o Gerj compreendeu que essa proposta era muito

158<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2519205>.
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ousada diante do quadro de degradação em que a Baía de Guanabara se encontra

e ampliou essa decisão para 20 anos.159

Na  preparação  para  a  audiência  pública  sobre  o  observatório,  enviamos

convites para todos os pesquisadores que fariam parte desse fórum. Entramos em

contato  com  o  professor  Rogério  Valle,  da  Coppe-UFRJ,  conversamos  com  o

professor Renato Carreira, da PUC-Rio, e ambos nos informaram que ainda não

existia um projeto escrito e que, por enquanto, a criação desse fórum estava na fase

de formação de uma rede de laboratórios e pesquisadores. Na audiência sobre os

parâmetros da qualidade da água, o professor Renato Carreira comentou sobre o

observatório:

Eu  faço  parte,  como  representante  da  PUC,  de  um  pool de
universidades  em  que  o  governador  do  estado  disse  até  numa
cerimônia, há um tempo, em que ele quer fazer um convênio com as
universidades. A gente não sabe muito bem qual é o formato desse
convênio.  A  gente  ainda  quer  discutir  qual  é  o  papel  das
universidades dentro dessa associação com o Governo do Estado, e
isso ainda não está ainda muito claro, mas uma coisa que foi dita
nessas reuniões, e qualquer pesquisador que trabalha na Baía de
Guanabara sabe, é que a gente não precisa mais de diagnóstico. O
mal da Baía de Guanabara a gente sabe qual é. (CEBG, 11/9/2015,
p. 23-24)

Apesar do anúncio feito pelo Gerj,  não existe um observatório.  No dia da

audiência,  nenhum dos representantes dos laboratórios convidados compareceu.

Esse foi um momento desconfortável para os presentes interessados em saber um

pouco mais sobre tal fórum e, principalmente, para os deputados componentes da

comissão. O único convidado que compareceu foi o sr. Guido Gelli, do Inea, o qual

recebeu um reconhecimento do deputado Tiago Mohamed:

E  aí  eu  queria  fazer  justiça  aqui  ao  Governo  do  Estado,  hoje
representado aqui mais uma vez pelo dr. Guido Gelli.  Não tem se
omitido e em estar presente. O Secretário André Corrêa sempre que
pode estar presente aqui na Alerj ele está, quando não pode, está
aqui o seu representante, no caso hoje o dr. Guido, e teoricamente o
Governo do Estado é quem mais é cobrado em virtude da situação
da Baía de Guanabara. Então, por uma questão de justiça eu queria
deixar  claro  aqui  o  meu...  Apesar  de  eu  achar  ser  obrigação  o
Governo participar disso, mas o meu agradecimento pelo sentimento
do Governo de participar dessa discussão. (CEBG, 13/11/2015, p.
40-41)

159<http://oglobo.globo.com/rio/baia-de-guanabara-so-deve-ser-totalmente-despoluida-em-20-anos-
17067700>.
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Os convidados para essa audiência foram Marize Pereira  Miagostovich, do

Laboratório  de  Virologia  Comparada  e  Ambiental,  do  Instituto  Oswaldo  Cruz,

Fiocruz; Renato Crespo Pereira, coordenador do Departamento de Biologia Marinha

da UFF, do Laboratório de Ecologia Química Marinha; o sr. Ricardo Coutinho, do

Instituto  de  Estudos do Mar  Almirante  Paulo  Moreira;  Renato  da  Silva  Carreira,

professor do Departamento de Química da PUC-Rio; Rogério do Valle, coordenador

do Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão e Produção da Coppe; Vicente

Loureiro, diretor executivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental

do Rio de Janeiro; e sr. Guido Gelli, representante da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente.  Mesmo os  pesquisadores  não tendo  comparecido,  o  deputado  Flávio

Serafini frisou que boa parte das instituições compareceu às audiências anteriores:

Fiocruz, UFF, Uerj e UFRJ.

Essa audiência foi uma das mais importantes da CEBG, pois os deputados

consideram relevante  a criação de um observatório,  o  qual  teria  como principal

objetivo centralizar todo o conhecimento produzido pelas instituições de pesquisa

para que as ações de recuperação da Baía de Guanabara pudessem ser feitas com

base científica e com o intuito de acertar. O observatório representou a esperança,

finalmente, da possibilidade de cumprir as metas prometidas para a restauração da

saúde ambiental  dessa região hidrográfica.  Já ficou entendido que as metas de

despoluição até os Jogos Olímpicos não poderão ser cumpridas diante de anos de

degradação:

Nesse mesmo dia em que anuncia mais um fracasso nas metas que
são estabelecidas não só pelo governo atual, mas pelos governos
passados, pela história do Estado do Rio de Janeiro no tratamento
da  Baía  de  Guanabara,  o  governador  anuncia  a  criação  desse
observatório, envolvendo Fiocruz, UFRJ, Uerj, UFF e PUC, que seria
responsável  por  elaborar  uma  nova  agenda,  que  contaria  com a
substância  de  toda  pesquisa,  todo  conhecimento  que  vem sendo
produzido pela Baía de Guanabara e, por isso, poderia construir um
olhar estratégico que perpassasse mais do que um governo. (CEBG,
13/11/2015, p. 1-2 – Flávio Serafini)

Entendemos  que  um  certo  silêncio  nas  respostas  dos  nossos
convidados,  uma  vez  que  muitos  não  estiveram  aqui,  inclusive
instituições como Fiocruz, UFRJ, Uerj e PUC, que têm sido parceiras
nos trabalhos desta comissão, na hora de debatermos o observatório
não se fizeram presentes. Entendo que infelizmente esse silêncio é
uma  resposta  que  diz  muito,  é  uma  resposta  que  diz  que  essa
agenda  ou  a  reconstrução  dessa  agenda  por  parte  do  governo
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estadual  está  mais  morosa  do  que  gostaríamos  que  estivesse.
(CEBG, 13/11/2015, p. 3 – Flávio Serafini)

Na audiência sobre os parâmetros de qualidade da água, o professor Renato

Carreira  esclareceu  que  a  ideia  do  observatório  não  é  se  sobrepor  ao

monitoramento  feito  pelo  Inea.  Segundo  o  professor,  “existe  o  papel  do  órgão

ambiental e existe o papel da universidade dentro dessa história” (CEBG, 11/9/2015,

p. 25):

O papel da universidade não é sobrepor-se ao trabalho do Inea, e
sim trazer uma discussão científica de como a gente pode ter uma
gestão mais eficiente da Baía de Guanabara, independentemente de
estar na legislação ou não. (CEBG, 11/9/2015, p. 25)

Como as únicas informações que adquirimos sobre o observatório foram as

citadas  anteriormente,  por  meio  do  anúncio  da  criação  e  das  falas  dos

pesquisadores com os quais conversamos, aproveitamos a presença do sr. Guido

Gelli,  do Inea, para nos inteirarmos sobre essa rede. O deputado Flávio Serafini

perguntou ao sr. Guido em que fase estariam as negociações para a criação do

observatório. Este respondeu que o governo e os órgãos ambientais já se reuniram

com as universidades, já ocorreram várias reuniões e o acordo de cooperação já foi

firmado – mesma informação exposta no site do Gerj:160

O nosso desafio, até meu, pessoal, neste momento, como eu estou
coordenando  um  dos  componentes  do  programa  de  saneamento
ambiental da Baía de Guanabara: nós temos que concatenar essa
proposta  das  universidades  e  dos  laboratórios,  primeiro,  com  as
instituições existentes, com aquilo que existe. Eu não vou inventar a
roda. (CEBG, 13/11/2015, p. 8)

O deputado Flávio  Serafini  quis  saber  se já  existem discussões sobre os

estudos promovidos sobre a Baía de Guanabara, ou se o observatório ainda está na

fase de articulação entre os laboratórios. Apesar de o sr. Guido manter a mesma

afirmação do Gerj de que já foi feito um acordo e de que o observatório já existe, os

pesquisadores  envolvidos  esclarecem  que  nada  está  formalizado.  Existe  um

desencontro de informações. A comissão é a favor do observatório e gostaria de

cobrar  que  ele  seja  implementado  efetivamente.  Diante  da  confirmação  do

desencontro, o sr. Guido Gelli reconhece que o observatório ainda está em fase de

se fazerem acordos:

160<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2519205>.
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Mas nós estamos, deputado, nessa fase ainda de fazer um acordo.
Inclusive, não na parte importantíssima, que é alavancar os recursos
para remunerar as universidades. Nós não temos... Esses recursos
não estavam previstos no orçamento do estado. Nós estamos vendo
nos  fundos  de  que  maneira,  no  fundo  do  Fecam,  e  de  alguns
componentes do PSAM e com a Faperj, porque, os senhores sabem,
liberar recursos no orçamento, assim e principalmente agora, no final
do ano, não é uma coisa que dá pra fazer em curto prazo. Então, nós
vamos ter que compatibilizar, conversar com as universidades e ver
como vamos atender a isso, como podemos extrair o máximo dessa
proposta com a quantidade de recursos que temos no momento, e
planejar, no orçamento para o ano que vem, algo para contratados,
mas estamos ainda nessa fase de conversação. (CEBG, 13/11/2015,
p. 11-12)

A comissão lamentou a ausência das universidades na audiência sobre o

observatório para que confirmassem as informações que temos sobre esse fórum e

para  que  pudéssemos  conversar  sobre  a  melhor  maneira  de  ajudarmos  a

implementá-lo. Os deputados Tiago Mohamed e Nivaldo Mulim se pronunciaram,

afirmando, também, ser importante solicitar às universidades uma resposta formal,

justificando a ausência na audiência: 

A gente hoje não tem ninguém aqui das universidades para que eles
possam nos falar, falar pra essa comissão, falar com a Alerj o que
eles pensam. Até mesmo se existe alguma dificuldade burocrática,
se  existe  algum  entrave  no  relacionamento  entre  universidade  e
governo. (...).  A nossa intenção aqui,  como comissão,  eu acredito
que esteja falando em nome de todos os membros da comissão, dos
que estão aqui e dos que não estão, a nossa intenção aqui não é
cobrar que se ache uma solução e uma ação imediata em tão pouco
tempo,  mas a  gente  quer  ouvir  para  colaborar,  para  elaborar  um
relatório que possa ficar de contribuição para as questões da Baía
de Guanabara. (CEBG, 13/11/2015, p. 13-14 – Tiago Mohamed)

Concordo plenamente em comunicar através de ofício que são em
torno de dez setores de ponta que foram contratados este ano pelo
estado, entre fundações e universidades. Então, penso eu que esse
relatório não saiu do papel. Penso eu. Então, alguma coisa houve
entre as universidades, as fundações e o Governo do Estado.
Tem  que  se  observar  porque,  se  houvesse  algum  acordo,  se
estivesse tudo nos conformes, estariam hoje presentes, com certeza,
ou  não  há  definições  ainda  a  dar.  (CEBG,  13/11/2015,  p.  18  –
Nivaldo Mulim)

A pesquisadora Bianca Dieile, da Fiocruz, presente na audiência, é a favor do

observatório  e  afirmou que  o  seu departamento  de saneamento  nunca  recebeu
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nenhuma solicitação por parte do estado. A preocupação da pesquisadora é que

esse  observatório  não  seja  somente  um  repositório  de  acúmulo  de  pesquisas

científicas:

O que a gente acompanha historicamente no departamento, com a
nossa produção científica que é muito vasta nesse território da Baía
de Guanabara, porque a maioria dos nossos pesquisadores trabalha
nesse território, é que não há um interesse da parte do governo de
ler esses estudos e considerar o que está posto lá. Então, a minha
discussão sobre esse observatório é que não seja simplesmente um
repositório de informações, porque isso a gente já tem, a gente já
construiu com os anos muitos estudos, a gente já construiu muitos
planos. O que a gente observa é que esses estudos e esses planos
não são colocados em prática. (CEBG, 13/11/2015, p. 23)

3.5.2 - A visibilidade das Olimpíadas de 2016

A força dos atletas para a criação de uma Comissão Especial

A criação desta comissão só foi possível pelo total apoio de atletas olímpicos

e  não  olímpicos,  como:  Isabel  Swan,  medalhista  olímpica  na  vela,  Alessandro

Zelesco,  da Federação de Remo do Rio de Janeiro,  e  Helio  Valente e Douglas

Moura, representantes de clubes de canoa havaiana.161

Esse  movimento  se  iniciou  por  meio  de  uma  sucessão  de  situações

vivenciadas na cidade do Rio de Janeiro após a sua escolha para ser a Cidade

Olímpica em 2016. Essa escolha esbarrou em uma série de problemas de ordens

social, urbana e ambiental, dando maior visibilidade à Baía de Guanabara.

Legado olímpico (linha do tempo)

Candidatura  do  Rio  de  Janeiro:  junho de 2008 – o primeiro  aspecto  que

chamou  a  atenção  foi  a  quantidade  de  lixo  presente  nas  águas  da  Baía  de

Guanabara. Enquanto candidatos às Olimpíadas, o Estado e a Prefeitura do Rio

prometeram limpar a baía. Mesmo assim, essa promessa não se resolveria a tempo

nem dos testes em suas águas e nem dos Jogos. A paisagem do espelho d’água da

Baía de Guanabara já assusta: lixo doméstico flutuante e na costa, grandes detritos

na superfície, mortandade de peixes, bolhas nas áreas mais poluídas, etc.

UTRs  e  ecobarreiras:  junho  de  2014 –  a  poluição  visual  da  Baía  de

Guanabara preocupou os esportistas. O lixo, além de ser um indicador de que a

161<http://www.flavioserafini.com.br/comissao-da-baia-de-guanabara-rumo-a-aprovacao/>.
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poluição vai além do visual, pode atrapalhar a performance dos atletas do remo, da

vela e da canoagem. Diante dessa preocupação, o Gerj anuncia a despoluição da

Baía de Guanabara em 80% até antes dos Jogos. Neste ano, atletas se referiram à

Baía  de  Guanabara  como  “esgoto  a  céu  aberto”.  As  primeiras  ações  seriam

implantar as UTRs e as ecobarreiras, medidas paliativas e temporárias, atuando

superficialmente, e não na raiz do problema. Essa não é a solução!

Parâmetros da qualidade da água –: apesar de os testes contratados pela

Associated  Press indicarem que nas amostras,  extraídas dos locais  onde serão

realizadas as provas, foram encontrados vírus, o secretário estadual do Ambiente na

época,  Carlos  Portinho,  afirmou  que  os  valores  para  coliformes  fecais  estavam

dentro  dos  parâmetros  aceitos  pela  Conama  357/2005,  e  essa  ideia  continuou

mantida até 2015.

Em audiência pública desta comissão, pesquisadores convidados afirmaram

que os parâmetros brasileiros estão muito acima dos utilizados pelos EUA e por

países europeus. Nossos parâmetros não seriam aceitos nesses países. Para os

pesquisadores da Fiocruz, da PUC-Rio e da UFRJ, não é necessário fazer mais

diagnósticos  e  levantamentos  para  confirmar  que  a  Baía  de  Guanabara  está

poluída.

Resíduos de obra olímpica direto na Baía de Guanabara – em abril de 2015,

reportagem do jornal O Dia divulgou vídeo mostrando resíduos das obras do Porto

Maravilha  sendo  despejados  na  Baía  de  Guanabara.  Na  ocasião,  com  a

repercussão do vídeo, o Inea compareceu à Praça XV e não constatou nenhuma

irregularidade. É necessário que seja dada atenção para esse tipo de deslize das

obras da prefeitura, para que os resíduos sejam descartados da forma correta.162

80% só daqui a 20 anos –: assumindo a impossibilidade de tratar 80% do

esgoto até 2016, o governador do estado anuncia essa promessa para daqui a 20

anos. Com isso, noticia um observatório com universidades, sem que ele esteja

efetivamente  planejado  e  criado.  Na  última  audiência  pública,  a  ausência  dos

pesquisadores desse “observatório” é um dado importante de um anúncio de algo

que não existe. É uma mobilização para conseguir recursos para que laboratórios

162<http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2015/04/08/obra-olimpica-despeja-residuos-na-baia-de-
guanabara.htm>.
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realizem estudos e relatórios e mais relatórios para realizar um diagnóstico que já

está mais do que dado!

Barqueata – em resposta a todas as tentativas de convencimento de que os

pontos  onde  seriam  realizados  os  eventos-testes,  que  são  os  mesmos  das

competições, não apresentam problemas, atletas se mobilizaram e participaram de

um festival de barqueatas em agosto de 2015. A ideia para esses eventos surgiu

logo após o anúncio  do  observatório  e  de  que a Baía  de Guanabara  não será

despoluída até os Jogos.  Mesmo sabendo da impossibilidade de se realizar  um

projeto de despoluição, os atletas fizeram questão de avisar que estão insatisfeitos

com os procedimentos e com a ineficiência do poder público em recuperar a Baía de

Guanabara.  Desde  a  década  de  1990,  o  PDBG tinha  como objetivo  resolver  a

poluição completamente, com gastos de mais de 1 bilhão de reais até 2006, e as os

Jogos Olímpicos trouxeram essa questão à tona. Não será esquecido que mais de

70% desse valor está sendo usado,  até 2019,  para o pagamento dos juros aos

bancos.  Dinheiro  desperdiçado  e  não  sendo  investido  de  volta  à  Baía  de

Guanabara. 
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Foto 15:  Barqueata em defesa da Baía de Guanabara,  no dia 8/8/2015. Foto de  Dawid
Bartelt.163

Orçamento  para  os  Jogos  e  mais  testes – em outubro  de  2015,  a  OMS

recomendou mais exames bacteriológicos e nos pontos dos testes. No Brasil não

existem  parâmetros  para  vírus,  por  isso  a  OMS  não  solicitou  essas  análises.

Existem dificuldades de se estabelecerem esses valores por falta de laboratórios e

pesquisadores especializados nos testes e métodos adequados. 

O legado em outras cidades olímpicas

Em uma entrevista164, o geógrafo americano David Harvey comenta sobre o

legado  olímpico  de  outras  cidades  que  foram  sedes  de  Jogos.  Segundo  o

pesquisador, os eventos são usados “como instrumentos de investimentos e mais

lucratividade”. Em todas essas cidades ocorreram remoções de pessoas em áreas

estratégicas,  no  entanto  “há  alguma  geração  de  empregos”.  Os  protestos  que

ocorrem no Rio de Janeiro são comuns aos ocorridos nas ex-cidades olímpicas,

incluindo  o  uso  do  dinheiro  de  impostos  “para  esses  fins,  em  detrimento  da

construção de escolas e hospitais”.

Harvey exemplificou com Seul (Coreia do Sul), Atenas (Grécia) e Barcelona

(Espanha). Para o autor, “esses eventos não costumam trazer grandes benefícios

econômicos”.  Grandes  obras  são  construídas,  como  estádios,  que  “não  trazem

vantagens para o país”. Barcelona é o único exemplo de cidade que “aproveitou

bem  um  megaevento”.  Para  Harvey,  o  mais  conflitante  nesses  eventos,  tanto

Olimpíadas, como Copa do Mundo, são as remoções de pessoas das suas casas, e

citou o exemplo da Copa do Mundo na África do Sul.

Legado para a Baía de Guanabara

Encaramos a visibilidade da baía, dada pelas Olimpíadas, como oportunidade

para a sua recuperação. Nos trabalhos desta comissão, nas audiências públicas,

surgiram várias recomendações, como a criação de novas UCs, a elaboração de um

ZEE da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, medidas para frear os diversos

163<https://br.boell.org/pt-br/2015/08/16/por-uma-baia-viva-movimento-quer-mais-transparencia-e-
garantia-dos-direitos-das>.
164<http://www.canalibase.org.br/harvey-urbanizacao-incompleta-e-estrategia-do-capital/>.

202



usos impactantes na bacia e no espelho e melhorias para o saneamento básico.

Gostaríamos que este relatório contribuísse para acelerar a concretização de todas

as recomendações propostas.

O governo tem anunciado a criação de novas autoridades para a
gestão metropolitana, para a gestão ambiental. Esperamos que elas,
de  fato,  se  efetivem  e  que  sejam  democráticas.  Tenham  a
capacidade de ouvir os diferentes atores que hoje atuam na Baía de
Guanabara e se organizam nos comitês de suas bacias para que a
gente veja um processo de controle ambiental  que seja cada vez
mais democrático, e não um controle ambiental autoritário que acaba
desconsiderando a importância e o papel dos seus atores. (CEBG,
16/11/2015, p. 3)

Na  audiência  pública  sobre  o  legado  olímpico,  compareceram  o  sr.

Alessandro Zelesco, da Federação de Remo do Rio de Janeiro, e Douglas Moura,

representante  do  Clube  de  Canoa  Havaiana.  Ambos  discursaram  sobre  o  que

esperam de legado para o esporte após os Jogos, reiterando a necessidade de

recuperação dos corpos d’água não só da Baía, mas também da Lagoa Rodrigo de

Freitas.  Além  disso,  recomendaram várias  melhorias  para  a  democratização  da

prática dos esportes náuticos. O deputado Flávio Serafini agradeceu as presenças e

reafirmou a importância dos atletas não só como os que mais solicitaram a criação

da CEBG, mas também como um dos principais vigilantes da qualidade das águas

da Baía de Guanabara:

Reitero, agora na presença do deputado Tiago Mohamed, que bom
seria  que uma parcela  maior  da população do Estado do Rio  de
Janeiro se apropriasse da Baía de Guanabara, se empoderasse dela
como os atletas que desenvolvem atividades de baixo impacto, mas
que acabam cumprindo um papel fundamental não só de vigilância
ambiental, de ver o que está acontecendo na baía e de denunciar.
Sabemos  que  muitas  vezes  atletas  têm  denunciado  vazamento,
despejo  irregular  de esgoto.  Isso tem sido muito importante,  mas
também porque democratiza espaços públicos. (CEBG, 16/11/2015,
p. 3)

Alessandro Zelesco, em sua palestra,  afirmou que, de todos os clubes de

regatas existentes na Baía de Guanabara, apenas o Clube de Regatas Guanabara,

em Botafogo, “ainda mantém atividades de remo na área” (CEBG, 16/11/2015, p. 4):

O que aconteceu com os clubes da Baía de Guanabara ao longo dos
anos foi um processo, eles foram paulatinamente sendo afastados
de suas sedes originais, onde foram fundados, pelo desenvolvimento

203



urbano, seja do Rio, seja de Niterói. Isso aconteceu com os clubes
que foram fundados na área do centro do Rio de Janeiro, na Rua
Santa Luzia,  que hoje estão no Calabouço,  outra extremidade da
enseada  da  Glória,  onde  estão  os  clubes  náuticos  que  foram
alojados ali, o principal polo de remo na Baía de Guanabara. (CEBG,
16/11/2015, p. 5)

No que diz respeito à canoagem, Douglas afirmou que existem

cerca de dez a doze clubes de canoa havaiana, aqui, dentro da baía,
o  que  representa,  junto  com  o  pessoal  que  pratica  as  outras
modalidades,  a  gente  está  falando  em  cerca  de  1.300  atletas
utilizando a Baía de Guanabara. (CEBG, 16/11/2015, p. 11)

Douglas informou que a situação da qualidade das águas é preocupante.

Segundo o atleta, os ecobarcos – única medida que está sendo tomada – não são

suficientes:

O que acontece é que, em dia de chuva, choveu, realmente fica uma
situação muito ruim na baía: lixo para tudo que é lado. E as medidas
que  estão  sendo  tomadas,  que  a  gente  vê,  atualmente,  são
basicamente barcos de lixo. Isso aí é o que a gente conversa entre
nós, atletas, que isso é uma medida muito paliativa. A gente está
enxugando gelo.  Porque chove,  limpa,  e a efetividade disso daí...
Primeiro, porque é uma coisa muito cara, porque o aluguel de uma
embarcação dessas, que a gente vê ali, só na área de Niterói, são
cerca de quatro embarcações dessas diariamente, o custo de uma
embarcação dessas não é barato. A gente pode considerar em torno
de mil reais por dia. (CEBG, 16/11/2015, p. 11)

Em relação ao esporte em si,  Douglas reitera a importância em investir  e

democratizá-lo para que todos possam usufruir dos benefícios. Os esportes náuticos

são muito caros, e poucos têm acesso a eles. Douglas informou que quase todos os

clubes de canoagem 

oferecem o serviço para a comunidade, que é o remo gratuito. Em
Niterói, a gente tem um projeto chamado Projeto Amigos do Esporte,
em que a gente tem que dar como retribuição ao espaço público
essa contribuição social. É uma coisa muito interessante. (...) A gente
começou inicialmente querendo atuar junto com as crianças, só que
a gente percebeu que existe um público que não é atendido e que
também tem a nossa faixa etária, 30, 30 e poucos anos, e que todo
projeto  social  é  voltado  para  criança  e  adolescente.  (CEBG,
16/11/2015, p. 12)
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O custo elevado dos esportes náuticos não está somente nos gastos com

clube  e  com a  embarcação,  mas  também com as  guarderias.  Para  Douglas,  é

importante  que  o  estado  e  os  municípios  invistam na construção  de guarderias

públicas para incentivar o esporte. 

Hoje,  para  você  guardar  uma  canoa  havaiana  dentro  de  uma
guarderia privada, você gera cerca de 200 reais por mês, é o custo
de você guardar uma embarcação. Isso daí significa que anualmente
você tem um custo, só para você guardar o seu equipamento, de
2.400 reais por ano. Uma embarcação custa em torno de 4 mil reais.
(CEBG, 16/11/2015, p. 13)

Outra  medida  de  democratização  do  esporte,  para  Douglas,  seria  algum

incentivo para o surgimento de novos fabricantes de pequenas embarcações:

O principal fabricante de embarcação fica aqui na cidade do Rio de
Janeiro, em Jacarepaguá. Porém, por falta de guarderias públicas, é
uma indústria  que  está  se  acabando.  Porque  para  quem  ele  vai
vender? É uma cadeia muito grande, que, se não há espaço, não há
público;  se  não  há  público,  não  há  fornecedores;  e,  se  não  há
fornecedores, acaba, a gente vai realmente passar por um ponto que
não apenas vão estar  sendo extintas as coisas ambientais,  como
também a indústria de base. E aí realmente a gente vai ver o esporte
se acabando. (CEBG, 16/11/2015, p. 4)

O deputado Tiago Mohamed levantou outra questão da democratização dos

esportes náuticos, que é o caso da ausência de rampas públicas para se ter acesso

à água. Os únicos acessos às águas da Baía de Guanabara são pelos clubes, com

exceção  da  Marina  da  Glória  (CEBG,  16/11/2015,  p.  15).  Alessandro  Zelesco

respondeu que a única rampa pública que existe está para ser destruída, que é a da

Marina da Glória:

Eu estou me referindo especificamente a rampas de acesso público
na  Baía  de  Guanabara.  Se  você  pensar  que  da  Enseada  de
Botafogo até o Caju você não tem uma rampa pública para você
chegar com um pequeno barco e colocar na Baía de Guanabara,
você vê a dificuldade para desenvolver qualquer tipo de atividade,
seja esportiva ou de turismo desportivo. A rampa, por exemplo, da
Marina  da  Glória  está  para  ser  destruída.  A do  Calabouço  está
destruída,  não sei  se vai  ser  reconstruída em breve.  A rampa da
Praça XV é uma outra rampa ali que está sem uso, destruída, e a
remodelação que fizeram na área da Praça XV não previu nenhuma
restauração.  E  na  área  do  Porto  também,  que  poderiam  colocar
essas rampas públicas, também não foi previsto. Então, você não
tem,  a  população  não  tem como acessar  a  baía  com barcos  de
pequeno porte. (CEBG, 16/11/2015, p. 15)
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Em relação à qualidade da água, o deputado Mohamed perguntou aos atletas

a opinião deles sobre as condições da Baía de Guanabara, como eles veem essa

questão dos lixos flutuantes, e foi direto: “Dá para fazer prova de remo ali na Baía

de Guanabara em condições seguras para os atletas?” (CEBG, 16/11/2015, p. 16).

Douglas  respondeu  que  a  retirada  do  lixo  flutuante  facilita  a  regata  olímpica,

retirando os obstáculos da  performance dos barcos.  Porém, é visível  a  péssima

qualidade da água:

A qualidade da água realmente é constrangedora para a gente como
atleta. Nesse aspecto eu acho que é um risco, sim, para a saúde dos
atletas internacionais que vêm para cá. Ali  em Niterói, na área de
São Francisco, há um esgoto despejado sem qualquer tratamento na
água. (CEBG, 16/11/2015, p. 17)

Aqui  dentro  da  Baía  de  Guanabara  as  raias  não  são  totalmente
isentas.  Na minha opinião,  trazem riscos para os atletas.  (CEBG,
16/11/2015, p. 18)

O  sr.  Guido  Gelli  afirmou  que  todas  as  medições  feitas  pelo  Inea  são

recomendadas  pela  OMS,  pela  Organização  Pan-americana  de  Saúde  e  pelo

Comitê Olímpico (CEBG, 16/11/2015, p. 30), e nenhuma das medições encontrou

vírus,  mas,  como  já  foi  mencionado  neste  relatório,  foram  encontrados  índices

acima dos parâmetros de coliformes e bactérias (ver figuras 25 e 27). Apesar da

garantia  dada  pelo  sr.  Guido  sobre  a  ausência  de  perigo  nas  raias  olímpicas,

Douglas discordou:

Então, tenho 25 anos frequentando a baía ali. Eu não tenho coragem
de mergulhar na área aqui da Marina da Glória,  onde está sendo
feita  a  medição.  Não  tenho  coragem  de  mergulhar  no  Gragoatá,
onde  é  outro  ponto  de  coleta  que  o  senhor  menciona  aí,  muito
menos  em  São  Francisco.  Por  quê?  Porque  eu  vejo  os  esgotos
sendo despejados diretamente na água. (CEBG, 16/11/2015, p. 31)

3.5.3 - Recomendações

1 - Que o Observatório da Baía de Guanabara, envolvendo as universidades

e  os  centros  de  pesquisa,  seja  implementado  de  fato,  como  parceria  para  a

resolução das grandes questões ambientais da baía.
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2 -  Que o  observatório  seja  fomentado por  fundos e editais  de pesquisa,

como a Faperj, e não seja necessário criar um novo fundo de recursos financeiros –

utilizar o que já existe.

3 - Que se desenvolva um programa que englobe todos os clubes náuticos e

que sejam franqueados os acessos à comunidade e às escolas públicas.

4 -  Garantir  a permanência da rampa pública da Marina da Glória e criar

outras  rampas  no  entorno  da  baía.  O  deputado  Mohamed  propôs  um

encaminhamento  para  a  Marina  da  Glória,  para  obtermos  informações  sobre  a

rampa.  Sugeriu,  também,  que  seja  solicitada  a  construção  de  uma  rampa

aproveitando as obras de melhorias na Região Portuária:

Encaminhar essa sugestão de vocês para que, com a revitalização
da zona  portuária,  se  estabeleça  alguma área,  se  defina  alguma
área que seja adequada para a colocação das embarcações e para
que seja uma nova área de prática esportiva. Eu acho que isso, eu
imagino que isso seria bem aceito pelas autoridades, e acho que a
comissão pode cumprir  esse papel  de estar  ali  ao lado de vocês
fazendo essa sugestão. (CEBG, 16/11/2015, p. 16)

5 -  Recomendar  a construção de guarderias  públicas em cada cidade no

entorno da baía, e expandir para as cidades litorâneas do estado, para incentivar a

democratização do esporte.

6 - Incentivar o turismo na Baía de Guanabara. Na décima  recomendação do

item 3.4, propomos “projetos de turismo guiados por pescadores artesanais”.

7 - A comissão se propõe a elaborar um projeto de lei para a limpeza de rios,

conforme o Programa Guardiões dos Rios, responsável pela limpeza de rios nas

comunidades do município do Rio de Janeiro. De acordo como deputado Mohamed,

É um projeto barato, que você envolve a comunidade próxima aos
rios  na limpeza  direta  do  rio,  na  limpeza  do  lixo  flutuante  que  é
despejado  naqueles  rios,  e  promove  resultados  expressivos.  Se
você pesquisar nos rios da cidade do Rio de Janeiro em que existem
guardiões dos rios, você vê que a qualidade, a limpeza se mantém,
a qualidade, o problema de mosquito, dos vetores, é sanado com os
guardiões  do  rio,  e  isso  pode  ser  levado  como  prioridade,
capitaneado  pelo  Governo  do  Estado,  para  esses  17  rios  que
deságuam na Baía de Guanabara. (CEBG, 16/11/2015, p. 27)
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4 - Baía de Guanabara: um ecossistema 
saturado

A história da ocupação urbana e industrial da Região Hidrográfica da Baía de

Guanabara  é  marcada  pela  falta  de  planejamento  público  democrático.  Não  há

conexão e diálogo entre uma infinidade de iniciativas com impacto direto sobre a

saúde ambiental das populações e dos ecossistemas.

Isso fica evidente quando observamos a constituição e a expansão urbana da

região metropolitana do Rio de Janeiro. Um processo permanente e contínuo de

periferização  de  populações,  de  valorização  imobiliária  exponencial  das  áreas

centrais  e  de  migração  forçada  de  importantes  contingentes  populacionais  para

periferias  sem  acesso  a  direitos  básicos,  com  destaque  importante  para  o

saneamento, mas esse aspecto da falta de planejamento também se evidencia no

processo de expansão da planta industrial dessa região. Nos sucessivos processos

de instalação de empreendimentos  industriais,  não se  levou em conta  como os

impactos de um empreendimento poderiam se somar aos de outros. Mesmo após a

criação da legislação ambiental brasileira e da obrigatoriedade dos processos de

licenciamento ambiental, esse aspecto dos efeitos sinérgicos dos empreendimentos

não  foi  levado  em  conta,  e  a  permissividade  do  poder  público  e  dos  órgãos

licenciadores  permitiram,  inclusive,  que  indústrias  altamente  poluidoras,  como  a

Reduc, operassem sem licença, apenas por meio de Termos de Ajustamento de

Conduta (TACs).

A resultante desse processo foi a saturação do espaço ambiental e social da

Baía de Guanabara. Uma superocupação pela indústria petroquímica, um aumento

significativo  no  fluxo  e  no  fundeio  de  embarcações,  a  instalação  de  lixões  e  a

conexão disso com o lançamento de milhares de litros de esgoto por dia. As bases

de  suporte  de  vida  da  Baía  de  Guanabara  estão  saturadas,  por  um  triz.  É

necessário interromper imediatamente esse processo de expansão para regularizar

os empreendimentos já em operação e para regulamentar, a partir de uma Avaliação

Ambiental  Integrada,  as  próximas  demandas  pela  instalação  de  novos

empreendimentos.

Essa saturação da Baía de Guanabara se expressa de forma perversa sobre

a vida em geral das comunidades humanas e não humanas. Segundo dados da

própria Petrobras, o número de pescadores artesanais vivendo na Baía decresceu
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66% nos últimos 15 anos. A situação dos botos-cinza é também deveras dramática,

já que sua população reduziu mais de 90% nos últimos 30 anos – hoje, trata-se de

uma contagem regressiva para a extinção.

Frear o processo de destruição da baía é muito mais amplo do que apenas

despoluir suas águas. A luta principal neste momento é pela vida – de pescadores,

de catadoras de caranguejo, de peixes, golfinhos, aves e mangues. São essas as

fontes de vida da Baía de Guanabara, e, portanto, é a partir delas e de sua defesa

que devemos começar a salvar a baía.

O fundamental no que diz respeito à reversão da tendência destrutiva na qual

a baía está inserida é a construção de um plano com começo, meio e fim que possa

atuar nas múltiplas causas de degradação. Até agora, as medidas envidadas para

recuperar a Baía de Guanabara são bastante inferiores à capacidade desenvolvida

para a sua destruição. Isso faz com que os recursos destinados aos projetos de

recuperação não consigam fundamentar um processo virtuoso e contínuo. Até aqui,

gastou-se mais de 2 bilhões de dólares, e os efeitos são muito reduzidos – é como

enxugar gelo. Como no antigo mito de Sísifo, fadado a carregar morro a cima uma

pedra que eternamente rolaria morro a baixo e o forçaria a reiniciar a subida, a

soma dos projetos paliativos e dos de construção de grandes estações de esgoto

desconectadas  de  uma  malha  de  captação  de  esgoto  teve  resultados  muito

limitados.

Este  dossiê  buscou  apontar  medidas  concretas  que  atuam  em  distintas

dimensões  e  escalas,  buscando  criar  uma  atuação  pactuada  entre  diversas

instâncias  dos  poderes  públicos,  de  modo  a  superar,  portanto,  as  soluções

simplistas  que  apontam  causas  únicas,  saídas  milagrosas  ou  paliativos

mirabolantes. O que precisamos, repetimos, é de um plano de curto, médio e longo

prazos  para  enfrentar  os  problemas  de  diferentes  perspectivas,  começando,

imediatamente, por tentar eliminar as atividades degradantes, limitar e regulamentar

a atividade industrial e ampliar o acesso ao saneamento ambiental.

Terminamos este  dossiê  com uma premissa:  a  baía  não está  morta!  Sua

capacidade  de  regeneração  é  permanente,  e  a  APA Guapimirim  é  o  principal

exemplo: o controle sobre as atividades possivelmente degradantes fez com que os

manguezais  renascessem,  que  a  qualidade  da  água  melhorasse  e  que  a  vida

marinha se intensificasse em suas cercanias. A baía é viva, e seus ecossistemas e

seus  povos  podem  regenerá-la.  Os  poderes  públicos  devem,  humildemente,
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reconhecer e saber ouvir seus testemunhos, suas propostas, e apontar soluções

que  dialoguem  com  suas  perspectivas.  A  baía  está  viva!!!  Viva  a  Baía  de

Guanabara!
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REF. EMAIL DE 05 DE AGOSTO DE 2015 INTITULADO “AUMENTO DAS ÁREAS DE 

FUNDEIO – AMEAÇA AOS BOTOS DA BAÍA DE GUANABARA” - REPRESENTAÇÃO 

 

  

 Valho-me da presente manifestação para encaminhar às PTJC-MA 

da Capital cópia de e-mail (na íntegra) endereçado a este subscritor, por 

vislumbrar em seu conteúdo provável suporte para a instauração de 

procedimento investigatório (vg. Inquérito Civil). 

 Para além do referido encaminhamento, aproveito o ensejo para 

consignar as seguintes informações adicionais, uma vez que servem para 

contextualizar e colaborar na compreensão dos impactos negativos 

(“impacto hidroviário na comunidade de botos cinza da Baía de 

Guanabara”) subjacentes. 

A partir da instrução do Inquérito Civil MA 5519, que conta com o 

auxílio consentido do GAEMA, identificou-se o impacto hidroviário das 

atividades do Terminal 1 (operado por Libra S/A, no Cajú) sobre a 

comunidade de botos cinzas da Baía de Guanabara. Ato contínuo, 

recomendou-se ao INEA que se exigisse do referido empreendimento 

condicionantes referentes ao monitoramento daquelas espécies, sendo 

certo que esta recomendação foi acatada, cf. documentos em anexo (vg. 

doc. de averbação nº AVB002445). 

Como o impacto negativo em tela, no entanto, é de natureza 

cumulativa e sinérgica (vg. com os demais terminais portuários e 

estaleiros), orientou-se o INEA, a partir de reuniões (GATE, GAEMA e 

DILAM/INEA), para que o mesmo comportamento fosse levado a efeito em 

relação aos demais empreendedores/poluidores. E, em reunião recente 

(julho/15) na Sede do MPRJ, foi entregue pelos representantes do INEA 



 

  

 

2 
 

uma lista/tabela com os empreendimentos que seriam alvos destas 

condicionantes de monitoramento (vide em anexo). 

Ainda nesse contexto, vale ressaltar que o Conselho do FECAM 

aprovou em 04/08/2015 destinação para um programa de monitoramento 

dos botos, sendo certo que este programa abrange ações emergenciais e de 

médio a longo prazo. E mais: o programa abrangerá a extensão de área de 

Saquarema até Paraty, especialmente as Baías de Guanabara, Sepetiba e 

Ilha Grande. 

Dessa forma, considerando que o noticiado na representação 

evidencia que se Docas e a Secretaria de Portos não mudarem de postura 

(vg. em relação ao controle de fundeio das embarcações) o programa de 

monitoramento (além da própria sobrevivência dos botos) na BG estará 

fortemente comprometido, prejudicado; 

Considerando a limitação de objeto do Inquérito Civil MA 5519; 

Considerando que o incremento dos impactos negativos (expansão 

das áreas de fundeio na BG) é de natureza regional (“intermunicipal”), não 

afetando (apesar dos autores/investigados serem entes da administração 

direta e indireta da União) diretamente bens e interesses da União;  

Proceda-se à seguinte diligência: à Secretaria do GAEMA para 

encaminhar a presente, com as cópias que a instruem, para as Secretarias 

das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Meio Ambiente da 

Capital, com as nossas homenagens, a fim de que seja distribuída ao 

Órgão de Execução com atribuição para analisá-la (vg. para fins de 

avaliação quanto à instauração de Inquérito Civil ou Procedimento 

Preparatório). 

             Rio de Janeiro, 05/08/2015 

 

                                                     JOSÉ ALEXANDRE M. MOTA 

                                                              Promotor de Justiça 
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Secretaria de Estado de Fazenda
Página: 1

Emissão: 03/03/2016 11:49:11

Parcelas Pagas do Contrato 21.1.009 - PROG.DESP.BAIA GUANABARA

SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

09/03/1994
US$ 50.000.000,00
09/03/2003
09/03/2019

31 semestrais
3%a.a.
UNIÃO
US$

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

07/03/1996 Mar-1996 0,00 72.555,08 0,00 72.555,08 72.555,08

15/09/1996 Set-1996 0,00 65.444,75 0,00 65.444,75 137.999,83

SUBTOTAL 1996 0,00 137.999,83 0,00 137.999,83

06/03/1997 Mar-1997 0,00 68.181,40 0,00 68.181,40 206.181,23

09/04/1997 Abr-1997 0,00 383,97 0,00 383,97 206.565,20

09/09/1997 Set-1997 0,00 73.176,62 0,00 73.176,62 279.741,82

SUBTOTAL 1997 0,00 141.741,99 0,00 141.741,99

09/03/1998 Mar-1998 0,00 242.131,09 0,00 242.131,09 521.872,91

09/09/1998 Set-1998 0,00 301.950,96 0,00 301.950,96 823.823,87

SUBTOTAL 1998 0,00 544.082,05 0,00 544.082,05

09/03/1999 Mar-1999 0,00 858.819,73 0,00 858.819,73 1.682.643,60

09/09/1999 Set-1999 0,00 853.511,60 0,00 853.511,60 2.536.155,20

SUBTOTAL 1999 0,00 1.712.331,33 0,00 1.712.331,33

09/03/2000 Mar-2000 0,00 846.788,54 0,00 846.788,54 3.382.943,74

08/09/2000 Set-2000 0,00 909.749,26 0,00 909.749,26 4.292.693,00

SUBTOTAL 2000 0,00 1.756.537,80 0,00 1.756.537,80

09/03/2001 Mar-2001 0,00 1.007.510,84 0,00 1.007.510,84 5.300.203,84

06/09/2001 Set-2001 0,00 1.334.129,49 0,00 1.334.129,49 6.634.333,33

SUBTOTAL 2001 0,00 2.341.640,33 0,00 2.341.640,33

08/03/2002 Mar-2002 0,00 1.243.949,59 0,00 1.243.949,59 7.878.282,92

09/09/2002 Set-2002 0,00 1.699.197,62 0,00 1.699.197,62 9.577.480,54

SUBTOTAL 2002 0,00 2.943.147,21 0,00 2.943.147,21

21/03/2003 Mar-2003 0,00 1.839.215,22 0,00 1.839.215,22 11.416.695,76

09/09/2003 Set-2003 0,00 1.573.991,39 0,00 1.573.991,39 12.990.687,15

SUBTOTAL 2003 0,00 3.413.206,61 0,00 3.413.206,61

09/03/2004 Mar-2004 3.342.680,92 1.552.645,29 0,00 4.895.326,21 17.886.013,36

14/09/2004 Set-2004 3.378.488,72 0,00 0,00 3.378.488,72 21.264.502,08

SUBTOTAL 2004 6.721.169,64 1.552.645,29 0,00 8.273.814,93

09/03/2005 Mar-2005 3.914.940,83 1.623.450,08 0,00 5.538.390,91 26.802.892,99

14/09/2005 Set-2005 3.621.400,01 1.576.955,81 0,00 5.198.355,82 32.001.248,81

SUBTOTAL 2005 7.536.340,84 3.200.405,89 0,00 10.736.746,73

09/03/2006 Mar-2006 3.551.445,02 1.383.301,95 0,00 4.934.746,97 36.935.995,78

11/09/2006 Set-2006 3.541.986,68 1.393.019,70 0,00 4.935.006,38 41.871.002,16

SUBTOTAL 2006 7.093.431,70 2.776.321,65 0,00 9.869.753,35

09/03/2007 Mar-2007 3.439.249,49 1.279.118,14 0,00 4.718.367,63 46.589.369,79

10/09/2007 Set-2007 3.204.421,65 1.163.073,38 0,00 4.367.495,03 50.956.864,82

SUBTOTAL 2007 6.643.671,14 2.442.191,52 0,00 9.085.862,66

10/03/2008 Mar-2008 2.746.344,27 943.928,33 0,00 3.690.272,60 54.647.137,42

09/09/2008 Set-2008 2.840.764,64 942.575,02 0,00 3.783.339,66 58.430.477,08

SUBTOTAL 2008 5.587.108,91 1.886.503,35 0,00 7.473.612,26

09/03/2009 Mar-2009 3.882.813,20 1.210.945,93 0,00 5.093.759,13 63.524.236,21

09/09/2009 Set-2009 2.985.901,29 903.132,88 0,00 3.889.034,17 67.413.270,38

SUBTOTAL 2009 6.868.714,49 2.114.078,81 0,00 8.982.793,30

09/03/2010 Mar-2010 2.935.348,07 829.698,25 0,00 3.765.046,32 71.178.316,70

09/09/2010 Set-2010 2.817.934,15 767.095,71 0,00 3.585.029,86 74.763.346,56

SUBTOTAL 2010 5.753.282,22 1.596.793,96 0,00 7.350.076,18

RptPagamentosContrato



Secretaria de Estado de Fazenda
Página: 2

Emissão: 03/03/2016 11:49:11

Parcelas Pagas do Contrato 21.1.009 - PROG.DESP.BAIA GUANABARA

SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

09/03/1994
US$ 50.000.000,00
09/03/2003
09/03/2019

31 semestrais
3%a.a.
UNIÃO
US$

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

09/03/2011 Mar-2011 2.702.150,98 683.385,09 0,00 3.385.536,07 78.148.882,63

09/09/2011 Set-2011 2.729.873,71 660.554,64 0,00 3.390.428,35 81.539.310,98

SUBTOTAL 2011 5.432.024,69 1.343.939,73 0,00 6.775.964,42

09/03/2012 Mar-2012 2.885.121,01 646.712,85 0,00 3.531.833,86 85.071.144,84

10/09/2012 Set-2012 3.300.309,69 696.852,28 0,00 3.997.161,97 89.068.306,81

SUBTOTAL 2012 6.185.430,70 1.343.565,13 0,00 7.528.995,83

11/03/2013 Mar-2013 3.187.951,08 615.480,03 0,00 3.803.431,11 92.871.737,92

09/09/2013 Set-2013 3.728.707,42 676.683,78 0,00 4.405.391,20 97.277.129,12

SUBTOTAL 2013 6.916.658,50 1.292.163,81 0,00 8.208.822,31

10/03/2014 Mar-2014 3.817.094,02 624.643,91 0,00 4.441.737,93 101.718.867,05

09/09/2014 Set-2014 3.719.738,31 562.546,72 0,00 4.282.285,03 106.001.152,08

SUBTOTAL 2014 7.536.832,33 1.187.190,63 0,00 8.724.022,96

09/03/2015 Mar-2015 5.057.767,80 677.186,63 0,00 5.734.954,43 111.736.106,51

09/09/2015 Set-2015 6.175.156,97 747.109,40 0,00 6.922.266,37 118.658.372,88

SUBTOTAL 2015 11.232.924,77 1.424.296,03 0,00 12.657.220,80

83.507.589,93 35.150.782,95 0,00 118.658.372,88TOTAL GERAL
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Secretaria de Estado de Fazenda
Página: 1

Emissão: 03/03/2016 11:47:45

Parcelas Pagas do Contrato 21.1.008 - PROG.DES.BAIA GUANABARA

SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

09/03/1994
UAV 195.641.274,14
09/09/2000
09/03/2019

31 semestrais
4.33%a.m.
UNIÃO
UAV

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

06/09/1994 Set-1994 0,00 0,00 677.243,83 677.243,83 677.243,83

SUBTOTAL 1994 0,00 0,00 677.243,83 677.243,83

07/03/1995 Mar-1995 0,00 0,00 990.789,04 990.789,04 1.668.032,87

21/09/1995 Set-1995 0,00 652.630,20 0,00 652.630,20 2.320.663,07

SUBTOTAL 1995 0,00 652.630,20 990.789,04 1.643.419,24

07/03/1996 Mar-1996 0,00 797.238,20 0,00 797.238,20 3.117.901,27

16/05/1996 Mai-1996 0,00 0,00 23.458,67 23.458,67 3.141.359,94

05/09/1996 Set-1996 0,00 1.146.003,01 1.224.351,16 2.370.354,17 5.511.714,11

21/11/1996 Nov-1996 0,00 0,00 41.180,00 41.180,00 5.552.894,11

SUBTOTAL 1996 0,00 1.943.241,21 1.288.989,83 3.232.231,04

27/02/1997 Fev-1997 0,00 0,00 46.564,73 46.564,73 5.599.458,84

05/03/1997 Mar-1997 0,00 1.817.430,58 1.278.827,29 3.096.257,87 8.695.716,71

03/07/1997 Jul-1997 0,00 0,00 43.036,00 43.036,00 8.738.752,71

05/09/1997 Set-1997 0,00 2.821.034,99 1.385.819,37 4.206.854,36 12.945.607,07

15/09/1997 Set-1997 0,00 0,00 43.660,00 43.660,00 12.989.267,07

10/11/1997 Nov-1997 0,00 0,00 37.644,76 37.644,76 13.026.911,83

SUBTOTAL 1997 0,00 4.638.465,57 2.835.552,15 7.474.017,72

17/02/1998 Fev-1998 0,00 0,00 38.250,00 38.250,00 13.065.161,83

05/03/1998 Mar-1998 0,00 5.020.318,19 1.544.966,62 6.565.284,81 19.630.446,64

29/06/1998 Jun-1998 0,00 0,00 52.265,95 52.265,95 19.682.712,59

28/08/1998 Ago-1998 0,00 0,00 94.821,56 94.821,56 19.777.534,15

04/09/1998 Set-1998 0,00 5.805.284,05 1.628.159,97 7.433.444,02 27.210.978,17

05/11/1998 Nov-1998 0,00 0,00 18.260,22 18.260,22 27.229.238,39

04/12/1998 Dez-1998 0,00 0,00 25.403,30 25.403,30 27.254.641,69

SUBTOTAL 1998 0,00 10.825.602,24 3.402.127,62 14.227.729,86

05/03/1999 Mar-1999 0,00 15.392.611,35 2.788.613,42 18.181.224,77 45.435.866,46

23/06/1999 Jun-1999 0,00 0,00 31.392,52 31.392,52 45.467.258,98

06/09/1999 Set-1999 0,00 13.268.981,12 2.896.618,89 16.165.600,01 61.632.858,99

29/09/1999 Set-1999 0,00 0,00 15.761,28 15.761,28 61.648.620,27

SUBTOTAL 1999 0,00 28.661.592,47 5.732.386,11 34.393.978,58

24/01/2000 Jan-2000 0,00 0,00 21.476,94 21.476,94 61.670.097,21

25/02/2000 Fev-2000 0,00 0,00 16.695,45 16.695,45 61.686.792,66

03/03/2000 Mar-2000 0,00 13.742.310,77 389.741,60 14.132.052,37 75.818.845,03

28/03/2000 Mar-2000 0,00 0,00 18.725,88 18.725,88 75.837.570,91

30/05/2000 Mai-2000 0,00 0,00 7.407,98 7.407,98 75.844.978,89

06/08/2000 Ago-2000 0,00 14.431.080,63 296.930,04 14.728.010,67 90.572.989,56

17/08/2000 Ago-2000 0,00 0,00 1.523,45 1.523,45 90.574.513,01

20/12/2000 Dez-2000 0,00 0,00 22.165,41 22.165,41 90.596.678,42

SUBTOTAL 2000 0,00 28.173.391,40 774.666,75 28.948.058,15

02/03/2001 Mar-2001 0,00 0,00 17.338,68 17.338,68 90.614.017,10

07/03/2001 Mar-2001 0,00 14.566.491,36 0,00 14.566.491,36 105.180.508,46

23/04/2001 Abr-2001 0,00 0,00 13.543,60 13.543,60 105.194.052,06

30/07/2001 Jul-2001 0,00 0,00 13.102,68 13.102,68 105.207.154,74

05/09/2001 Set-2001 0,00 22.194.919,57 332.554,84 22.527.474,41 127.734.629,15

20/12/2001 Dez-2001 0,00 0,00 11.949,76 11.949,76 127.746.578,91

SUBTOTAL 2001 0,00 36.761.410,93 388.489,56 37.149.900,49
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SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

09/03/1994
UAV 195.641.274,14
09/09/2000
09/03/2019

31 semestrais
4.33%a.m.
UNIÃO
UAV

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

04/02/2002 Fev-2002 0,00 0,00 10.353,65 10.353,65 127.756.932,56

07/03/2002 Mar-2002 0,00 18.243.118,10 267.919,76 18.511.037,86 146.267.970,42

15/03/2002 Mar-2002 0,00 0,00 11.110,81 11.110,81 146.279.081,23

24/06/2002 Jun-2002 0,00 0,00 12.559,07 12.559,07 146.291.640,30

05/09/2002 Set-2002 0,00 23.113.614,22 0,00 23.113.614,22 169.405.254,52

25/09/2002 Set-2002 0,00 0,00 7.058,85 7.058,85 169.412.313,37

18/11/2002 Nov-2002 0,00 0,00 8.010,32 8.010,32 169.420.323,69

20/12/2002 Dez-2002 0,00 0,00 29.672,30 29.672,30 169.449.995,99

SUBTOTAL 2002 0,00 41.356.732,32 346.684,76 41.703.417,08

31/01/2003 Jan-2003 0,00 0,00 20.079,16 20.079,16 169.470.075,15

21/03/2003 Mar-2003 0,00 24.654.595,76 0,00 24.654.595,76 194.124.670,91

04/04/2003 Abr-2003 0,00 0,00 7.198,27 7.198,27 194.131.869,18

31/07/2003 Jul-2003 0,00 0,00 19.085,62 19.085,62 194.150.954,80

20/08/2003 Ago-2003 0,00 0,00 8.094,70 8.094,70 194.159.049,50

05/09/2003 Set-2003 0,00 25.019.947,23 121.943,14 25.141.890,37 219.300.939,87

23/09/2003 Set-2003 0,00 0,00 15.641,40 15.641,40 219.316.581,27

22/12/2003 Dez-2003 0,00 0,00 17.074,39 17.074,39 219.333.655,66

SUBTOTAL 2003 0,00 49.674.542,99 209.116,68 49.883.659,67

05/03/2004 Mar-2004 28.918.433,97 20.492.452,51 0,00 49.410.886,48 268.744.542,14

13/05/2004 Mai-2004 0,00 0,00 5.567,62 5.567,62 268.750.109,76

22/06/2004 Jun-2004 0,00 0,00 817,97 817,97 268.750.927,73

14/09/2004 Set-2004 29.947.398,84 20.593.708,69 1.383,04 50.542.490,57 319.293.418,30

SUBTOTAL 2004 58.865.832,81 41.086.161,20 7.768,63 99.959.762,64

07/03/2005 Mar-2005 27.814.973,17 18.558.994,80 0,00 46.373.967,97 365.667.386,27

14/09/2005 Set-2005 0,00 14.474.382,22 0,00 14.474.382,22 380.141.768,49

29/09/2005 Set-2005 22.946.461,05 0,00 0,00 22.946.461,05 403.088.229,54

SUBTOTAL 2005 50.761.434,22 33.033.377,02 0,00 83.794.811,24

07/03/2006 Mar-2006 21.631.316,72 12.157.352,06 0,00 33.788.668,78 436.876.898,32

06/09/2006 Set-2006 21.395.485,33 11.651.037,00 0,00 33.046.522,33 469.923.420,65

SUBTOTAL 2006 43.026.802,05 23.808.389,06 0,00 66.835.191,11

07/03/2007 Mar-2007 21.939.765,65 11.057.817,50 0,00 32.997.583,15 502.921.003,80

05/09/2007 Set-2007 19.940.529,24 10.003.619,11 0,00 29.944.148,35 532.865.152,15

SUBTOTAL 2007 41.880.294,89 21.061.436,61 0,00 62.941.731,50

06/03/2008 Mar-2008 18.550.370,42 8.791.161,37 0,00 27.341.531,79 560.206.683,94

05/09/2008 Set-2008 20.435.052,25 9.326.343,64 0,00 29.761.395,89 589.968.079,83

SUBTOTAL 2008 38.985.422,67 18.117.505,01 0,00 57.102.927,68

05/03/2009 Mar-2009 23.984.472,03 11.658.659,29 0,00 35.643.131,32 625.611.211,15

04/09/2009 Set-2009 20.798.211,12 8.920.745,53 0,00 29.718.956,65 655.330.167,80

SUBTOTAL 2009 44.782.683,15 20.579.404,82 0,00 65.362.087,97

05/03/2010 Mar-2010 20.922.784,68 7.690.873,95 0,00 28.613.658,63 683.943.826,43

06/09/2010 Set-2010 19.491.119,05 7.129.944,85 0,00 26.621.063,90 710.564.890,33

SUBTOTAL 2010 40.413.903,73 14.820.818,80 0,00 55.234.722,53

03/03/2011 Mar-2011 18.638.593,48 6.960.677,20 0,00 25.599.270,68 736.164.161,01

06/09/2011 Set-2011 18.692.579,27 6.365.448,03 0,00 25.058.027,30 761.222.188,31

SUBTOTAL 2011 37.331.172,75 13.326.125,23 0,00 50.657.297,98
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SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

09/03/1994
UAV 195.641.274,14
09/09/2000
09/03/2019

31 semestrais
4.33%a.m.
UNIÃO
UAV

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

07/03/2012 Mar-2012 19.898.261,88 6.363.339,92 0,00 26.261.601,80 787.483.790,11

05/09/2012 Set-2012 22.927.089,55 6.501.020,10 0,00 29.428.109,65 816.911.899,76

SUBTOTAL 2012 42.825.351,43 12.864.360,02 0,00 55.689.711,45

07/03/2013 Mar-2013 22.091.434,53 5.828.929,92 0,00 27.920.364,45 844.832.264,21

05/09/2013 Set-2013 26.221.347,35 6.990.093,98 0,00 33.211.441,33 878.043.705,54

SUBTOTAL 2013 48.312.781,88 12.819.023,90 0,00 61.131.805,78

06/03/2014 Mar-2014 25.973.912,49 6.120.677,76 0,00 32.094.590,25 910.138.295,79

05/09/2014 Set-2014 25.211.363,23 5.514.194,85 0,00 30.725.558,08 940.863.853,87

SUBTOTAL 2014 51.185.275,72 11.634.872,61 0,00 62.820.148,33

05/03/2015 Mar-2015 33.663.513,24 6.505.423,20 0,00 40.168.936,44 981.032.790,31

04/09/2015 Set-2015 42.723.003,37 7.460.443,03 0,00 50.183.446,40 1.031.216.236,71

SUBTOTAL 2015 76.386.516,61 13.965.866,23 0,00 90.352.382,84

574.757.471,91 439.804.949,84 16.653.814,96 1.031.216.236,71TOTAL GERAL
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SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

29/03/1994
JPY 31.475.000.000,00
20/03/2001
20/03/2019

37 semestrais
3.25%a.m. / 5%a.m.
UNIÃO
JPY

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

07/10/1996 Out-1996 0,00 0,00 1.878,92 1.878,92 1.878,92

11/11/1996 Nov-1996 0,00 0,00 856,51 856,51 2.735,43

10/12/1996 Dez-1996 0,00 0,00 939,90 939,90 3.675,33

SUBTOTAL 1996 0,00 0,00 3.675,33 3.675,33

07/01/1997 Jan-1997 0,00 0,00 629,56 629,56 4.304,89

07/04/1997 Abr-1997 0,00 0,00 651,02 651,02 4.955,91

16/04/1997 Abr-1997 0,00 20.852,50 2.978,92 23.831,42 28.787,33

26/05/1997 Mai-1997 0,00 0,00 2.103,40 2.103,40 30.890,73

02/07/1997 Jul-1997 0,00 0,00 477,11 477,11 31.367,84

20/08/1997 Ago-1997 0,00 0,00 2.084,07 2.084,07 33.451,91

25/09/1997 Set-1997 0,00 0,00 1.119,38 1.119,38 34.571,29

16/10/1997 Out-1997 0,00 63.690,75 11.349,47 75.040,22 109.611,51

22/10/1997 Out-1997 0,00 0,00 1.332,64 1.332,64 110.944,15

29/12/1997 Dez-1997 0,00 0,00 3.210,48 3.210,48 114.154,63

SUBTOTAL 1997 0,00 84.543,25 25.936,05 110.479,30

27/01/1998 Jan-1998 0,00 0,00 1.849,21 1.849,21 116.003,84

27/02/1998 Fev-1998 0,00 0,00 5.400,44 5.400,44 121.404,28

24/03/1998 Mar-1998 0,00 0,00 4.728,54 4.728,54 126.132,82

16/04/1998 Abr-1998 0,00 142.062,05 25.069,76 167.131,81 293.264,63

29/04/1998 Abr-1998 0,00 0,00 11.746,36 11.746,36 305.010,99

12/05/1998 Mai-1998 0,00 0,00 1.002,50 1.002,50 306.013,49

18/06/1998 Jun-1998 0,00 0,00 6.396,51 6.396,51 312.410,00

31/07/1998 Jul-1998 0,00 0,00 7.776,80 7.776,80 320.186,80

28/08/1998 Ago-1998 0,00 0,00 7.765,81 7.765,81 327.952,61

29/09/1998 Set-1998 0,00 0,00 10.426,39 10.426,39 338.379,00

16/10/1998 Out-1998 0,00 638.209,78 112.625,20 750.834,98 1.089.213,98

27/10/1998 Out-1998 0,00 0,00 9.334,50 9.334,50 1.098.548,48

24/11/1998 Nov-1998 0,00 0,00 13.444,19 13.444,19 1.111.992,67

18/12/1998 Dez-1998 0,00 0,00 193,71 193,71 1.112.186,38

SUBTOTAL 1998 0,00 780.271,83 217.759,92 998.031,75

27/01/1999 Jan-1999 0,00 0,00 32.507,82 32.507,82 1.144.694,20

16/04/1999 Abr-1999 0,00 1.844.923,03 325.574,49 2.170.497,52 3.315.191,72

26/04/1999 Abr-1999 0,00 0,00 14.453,52 14.453,52 3.329.645,24

23/06/1999 Jun-1999 0,00 0,00 9.117,82 9.117,82 3.338.763,06

29/07/1999 Jul-1999 0,00 0,00 5.998,50 5.998,50 3.344.761,56

27/08/1999 Ago-1999 0,00 0,00 7.006,05 7.006,05 3.351.767,61

29/09/1999 Set-1999 0,00 0,00 7.751,42 7.751,42 3.359.519,03

05/10/1999 Out-1999 0,00 0,00 135,87 135,87 3.359.654,90

18/10/1999 Out-1999 0,00 3.410.252,21 601.808,91 4.012.061,12 7.371.716,02

30/11/1999 Nov-1999 0,00 0,00 29.050,23 29.050,23 7.400.766,25

SUBTOTAL 1999 0,00 5.255.175,24 1.033.404,63 6.288.579,87

24/01/2000 Jan-2000 0,00 0,00 11.253,54 11.253,54 7.412.019,79

25/02/2000 Fev-2000 0,00 0,00 10.307,85 10.307,85 7.422.327,64

31/03/2000 Mar-2000 0,00 0,00 13.958,89 13.958,89 7.436.286,53

18/04/2000 Abr-2000 0,00 3.679.578,90 0,00 3.679.578,90 11.115.865,43
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Parcelas Pagas do Contrato 21.1.010 - 1 - PROG.DESP.BAIA GUANAB.

SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

29/03/1994
JPY 31.475.000.000,00
20/03/2001
20/03/2019

37 semestrais
3.25%a.m. / 5%a.m.
UNIÃO
JPY

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

26/04/2000 Abr-2000 0,00 0,00 14.275,87 14.275,87 11.130.141,30

30/05/2000 Mai-2000 0,00 0,00 2.214,70 2.214,70 11.132.356,00

27/06/2000 Jun-2000 0,00 0,00 25.206,29 25.206,29 11.157.562,29

02/08/2000 Jul-2000 0,00 0,00 620,70 620,70 11.158.182,99

31/08/2000 Ago-2000 0,00 0,00 9.505,73 9.505,73 11.167.688,72

26/09/2000 Set-2000 0,00 0,00 7.537,69 7.537,69 11.175.226,41

18/10/2000 Out-2000 0,00 4.576.143,43 0,00 4.576.143,43 15.751.369,84

31/10/2000 Out-2000 0,00 0,00 17.219,69 17.219,69 15.768.589,53

28/11/2000 Nov-2000 0,00 0,00 1.102,44 1.102,44 15.769.691,97

27/12/2000 Dez-2000 0,00 0,00 9.460,87 9.460,87 15.779.152,84

SUBTOTAL 2000 0,00 8.255.722,33 122.664,26 8.378.386,59

30/01/2001 Jan-2001 0,00 0,00 13.756,40 13.756,40 15.792.909,24

19/02/2001 Fev-2001 0,00 0,00 3.521,47 3.521,47 15.796.430,71

16/03/2001 Mar-2001 21.413,61 0,00 0,00 21.413,61 15.817.844,32

30/03/2001 Mar-2001 0,00 0,00 21.413,61 21.413,61 15.839.257,93

18/04/2001 Abr-2001 0,00 5.350.836,89 0,00 5.350.836,89 21.190.094,82

23/04/2001 Abr-2001 0,00 0,00 8.905,12 8.905,12 21.198.999,94

29/05/2001 Mai-2001 0,00 0,00 2.550,53 2.550,53 21.201.550,47

26/06/2001 Jun-2001 0,00 0,00 1.164,25 1.164,25 21.202.714,72

30/07/2001 Jul-2001 0,00 0,00 3.886,01 3.886,01 21.206.600,73

30/08/2001 Ago-2001 0,00 0,00 4.174,62 4.174,62 21.210.775,35

18/09/2001 Set-2001 19.443.855,62 0,00 0,00 19.443.855,62 40.654.630,97

25/09/2001 Set-2001 0,00 0,00 4.879,56 4.879,56 40.659.510,53

18/10/2001 Out-2001 0,00 7.177.551,47 0,00 7.177.551,47 47.837.062,00

30/10/2001 Out-2001 0,00 0,00 11.352,21 11.352,21 47.848.414,21

30/11/2001 Nov-2001 0,00 0,00 884,19 884,19 47.849.298,40

26/12/2001 Dez-2001 0,00 0,00 58.290,05 58.290,05 47.907.588,45

SUBTOTAL 2001 19.465.269,23 12.528.388,36 134.778,02 32.128.435,61

22/01/2002 Jan-2002 0,00 0,00 5.146,91 5.146,91 47.912.735,36

14/02/2002 Fev-2002 0,00 0,00 6.893,01 6.893,01 47.919.628,37

18/03/2002 Mar-2002 15.240.763,07 0,00 0,00 15.240.763,07 63.160.391,44

03/04/2002 Abr-2002 0,00 0,00 36.887,98 36.887,98 63.197.279,42

18/04/2002 Abr-2002 0,00 5.739.440,04 0,00 5.739.440,04 68.936.719,46

20/05/2002 Mai-2002 0,00 0,00 11.661,34 11.661,34 68.948.380,80

18/06/2002 Jun-2002 0,00 0,00 8.386,95 8.386,95 68.956.767,75

30/07/2002 Jul-2002 0,00 0,00 10.359,36 10.359,36 68.967.127,11

29/08/2002 Ago-2002 0,00 0,00 362,95 362,95 68.967.490,06

18/09/2002 Set-2002 23.572.176,54 0,00 0,00 23.572.176,54 92.539.666,60

24/09/2002 Set-2002 0,00 0,00 2.307,93 2.307,93 92.541.974,53

17/10/2002 Out-2002 0,00 11.245.851,76 0,00 11.245.851,76 103.787.826,29

29/10/2002 Out-2002 0,00 0,00 5.139,71 5.139,71 103.792.966,00

21/11/2002 Nov-2002 0,00 0,00 1.887,80 1.887,80 103.794.853,80

30/12/2002 Dez-2002 0,00 0,00 123.860,53 123.860,53 103.918.714,33

SUBTOTAL 2002 38.812.939,61 16.985.291,80 212.894,47 56.011.125,88

21/01/2003 Jan-2003 0,00 0,00 30.413,65 30.413,65 103.949.127,98
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SUTIC

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Usuario: SPEIXOTO

Subsecretaria de Finanças

VALOR ASSUMIDO:
TÉRMINO DE CARÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO:

Nº DE PRESTAÇÕES:
TAXA DE JUROS:
GARANTIAS:
ÍNDICE DE CORREÇÃO:

29/03/1994
JPY 31.475.000.000,00
20/03/2001
20/03/2019

37 semestrais
3.25%a.m. / 5%a.m.
UNIÃO
JPY

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAIA DE GUANABARA POSIÇÃO EM 29/02/2016

EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

18/03/2003 Mar-2003 24.865.201,02 0,00 0,00 24.865.201,02 128.814.329,00

31/03/2003 Mar-2003 0,00 0,00 10.301,63 10.301,63 128.824.630,63

16/04/2003 Abr-2003 0,00 9.628.210,26 0,00 9.628.210,26 138.452.840,89

29/04/2003 Abr-2003 0,00 0,00 2.318,55 2.318,55 138.455.159,44

29/05/2003 Mai-2003 0,00 0,00 3.347,17 3.347,17 138.458.506,61

24/06/2003 Jun-2003 0,00 0,00 2.480,46 2.480,46 138.460.987,07

29/07/2003 Jul-2003 0,00 0,00 36.218,12 36.218,12 138.497.205,19

18/09/2003 Set-2003 21.583.300,72 0,00 0,00 21.583.300,72 160.080.505,91

16/10/2003 Out-2003 0,00 10.500.056,85 0,00 10.500.056,85 170.580.562,76

25/11/2003 Nov-2003 0,00 0,00 2.318,53 2.318,53 170.582.881,29

30/12/2003 Dez-2003 0,00 0,00 57.579,75 57.579,75 170.640.461,04

SUBTOTAL 2003 46.448.501,74 20.128.267,11 144.977,86 66.721.746,71

27/01/2004 Jan-2004 0,00 0,00 19.877,76 19.877,76 170.660.338,80

03/02/2004 Fev-2004 0,00 0,00 1.137.254,54 1.137.254,54 171.797.593,34

18/03/2004 Mar-2004 23.323.779,73 0,00 0,00 23.323.779,73 195.121.373,07

16/04/2004 Abr-2004 0,00 11.113.020,17 0,00 11.113.020,17 206.234.393,24

29/04/2004 Abr-2004 0,00 0,00 22.647,91 22.647,91 206.257.041,15

25/05/2004 Mai-2004 0,00 0,00 9.871,27 9.871,27 206.266.912,42

29/06/2004 Jun-2004 0,00 0,00 35.018,74 35.018,74 206.301.931,16

27/07/2004 Jul-2004 0,00 0,00 14.998,85 14.998,85 206.316.930,01

24/08/2004 Ago-2004 0,00 0,00 3.725,28 3.725,28 206.320.655,29

16/09/2004 Set-2004 22.532.652,91 0,00 0,00 22.532.652,91 228.853.308,20

29/09/2004 Set-2004 0,00 0,00 10.533,16 10.533,16 228.863.841,36

18/10/2004 Out-2004 0,00 11.571.723,60 0,00 11.571.723,60 240.435.564,96

26/10/2004 Out-2004 0,00 0,00 5.652,59 5.652,59 240.441.217,55

26/11/2004 Nov-2004 0,00 0,00 2.859,39 2.859,39 240.444.076,94

31/12/2004 Dez-2004 0,00 0,00 16.167,06 16.167,06 240.460.244,00

SUBTOTAL 2004 45.856.432,64 22.684.743,77 1.278.606,55 69.819.782,96

03/01/2005 Dez-2004 0,00 0,00 890,29 890,29 240.461.134,29

19/01/2005 Jan-2005 0,00 0,00 868,68 868,68 240.462.002,97

27/01/2005 Jan-2005 0,00 0,00 3.006,93 3.006,93 240.465.009,90

17/03/2005 Mar-2005 22.755.529,49 0,00 0,00 22.755.529,49 263.220.539,39

31/03/2005 Mar-2005 0,00 0,00 3.317,64 3.317,64 263.223.857,03

01/04/2005 Mar-2005 0,00 0,00 991,40 991,40 263.224.848,43

04/04/2005 Mar-2005 0,00 0,00 27.193,25 27.193,25 263.252.041,68

06/04/2005 Abr-2005 0,00 0,00 3.132,53 3.132,53 263.255.174,21

18/04/2005 Abr-2005 0,00 10.755.882,96 0,00 10.755.882,96 274.011.057,17

25/04/2005 Abr-2005 0,00 0,00 1.900,14 1.900,14 274.012.957,31

23/05/2005 Mai-2005 0,00 0,00 1.902,76 1.902,76 274.014.860,07

01/06/2005 Mai-2005 0,00 0,00 1.022,10 1.022,10 274.015.882,17

08/06/2005 Jun-2005 0,00 0,00 1.376,17 1.376,17 274.017.258,34

10/06/2005 Jun-2005 0,00 0,00 1.116,94 1.116,94 274.018.375,28

29/06/2005 Jun-2005 0,00 0,00 241,87 241,87 274.018.617,15

11/07/2005 Jul-2005 0,00 0,00 553,53 553,53 274.019.170,68

13/07/2005 Jul-2005 0,00 0,00 1.407,26 1.407,26 274.020.577,94
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EM R$

DATA PGTO. MÊS REF. PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL ACUMUL ADO

29/07/2005 Jul-2005 0,00 0,00 625,61 625,61 274.021.203,55

04/08/2005 Jul-2005 0,00 0,00 3.016,79 3.016,79 274.024.220,34

12/08/2005 Ago-2005 0,00 0,00 2.031,62 2.031,62 274.026.251,96

31/08/2005 Ago-2005 0,00 0,00 582,78 582,78 274.026.834,74

05/09/2005 Ago-2005 0,00 0,00 233,26 233,26 274.027.068,00

05/09/2005 Set-2005 0,00 0,00 1.685,47 1.685,47 274.028.753,47

16/09/2005 Set-2005 17.737.403,57 0,00 0,00 17.737.403,57 291.766.157,04

26/09/2005 Set-2005 0,00 0,00 730,01 730,01 291.766.887,05

30/09/2005 Set-2005 0,00 0,00 2.307,75 2.307,75 291.769.194,80

05/10/2005 Set-2005 0,00 0,00 1.480,61 1.480,61 291.770.675,41

18/10/2005 Out-2005 0,00 8.837.940,10 0,00 8.837.940,10 300.608.615,51

03/11/2005 Out-2005 0,00 0,00 1.088,64 1.088,64 300.609.704,15

10/11/2005 Nov-2005 0,00 0,00 3.179,78 3.179,78 300.612.883,93

21/11/2005 Nov-2005 0,00 0,00 5.324,65 5.324,65 300.618.208,58

29/11/2005 Nov-2005 0,00 0,00 1.433,81 1.433,81 300.619.642,39

05/12/2005 Nov-2005 0,00 0,00 174,31 174,31 300.619.816,70

13/12/2005 Dez-2005 0,00 0,00 662,19 662,19 300.620.478,89

15/12/2005 Dez-2005 0,00 0,00 2.916,40 2.916,40 300.623.395,29

29/12/2005 Dez-2005 0,00 0,00 5.180,45 5.180,45 300.628.575,74

SUBTOTAL 2005 40.492.933,06 19.593.823,06 81.575,62 60.168.331,74

09/01/2006 Jan-2006 0,00 0,00 1.370,66 1.370,66 300.629.946,40

13/01/2006 Jan-2006 0,00 0,00 11.712,08 11.712,08 300.641.658,48

19/01/2006 Jan-2006 0,00 0,00 14.576,92 14.576,92 300.656.235,40

08/02/2006 Fev-2006 0,00 0,00 43,23 43,23 300.656.278,63

20/02/2006 Fev-2006 0,00 0,00 4.200,47 4.200,47 300.660.479,10

09/03/2006 Mar-2006 0,00 0,00 288,22 288,22 300.660.767,32

15/03/2006 Mar-2006 0,00 0,00 542,76 542,76 300.661.310,08

16/03/2006 Mar-2006 15.463.551,97 0,00 0,00 15.463.551,97 316.124.862,05

20/03/2006 Mar-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 316.124.862,05

22/03/2006 Mar-2006 0,00 0,00 10.526,92 10.526,92 316.135.388,97

31/03/2006 Mar-2006 0,00 0,00 32.611,17 32.611,17 316.168.000,14

18/04/2006 Abr-2006 0,00 8.135.815,62 0,00 8.135.815,62 324.303.815,76

20/04/2006 Abr-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 324.303.815,76

04/05/2006 Abr-2006 0,00 0,00 674,00 674,00 324.304.489,76

12/05/2006 Mai-2006 0,00 0,00 78,44 78,44 324.304.568,20

17/05/2006 Mai-2006 0,00 0,00 888,35 888,35 324.305.456,55

19/05/2006 Mai-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 324.305.456,55

02/06/2006 Mai-2006 0,00 0,00 2.051,85 2.051,85 324.307.508,40

09/06/2006 Jun-2006 0,00 0,00 2.113,00 2.113,00 324.309.621,40

20/06/2006 Jun-2006 0,00 0,00 413,14 413,14 324.310.034,54

12/07/2006 Jul-2006 0,00 0,00 654,43 654,43 324.310.688,97

21/07/2006 Jul-2006 0,00 0,00 659,35 659,35 324.311.348,32

31/07/2006 Jul-2006 0,00 0,00 1.126,09 1.126,09 324.312.474,41

03/08/2006 Jul-2006 0,00 0,00 2.323,23 2.323,23 324.314.797,64

04/08/2006 Ago-2006 0,00 0,00 1.767,08 1.767,08 324.316.564,72
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11/08/2006 Ago-2006 0,00 0,00 1.659,49 1.659,49 324.318.224,21

23/08/2006 Ago-2006 0,00 0,00 1.363,55 1.363,55 324.319.587,76

01/09/2006 Ago-2006 0,00 0,00 1.346,63 1.346,63 324.320.934,39

15/09/2006 Set-2006 0,00 0,00 1.228,24 1.228,24 324.322.162,63

18/09/2006 Set-2006 15.586.049,03 0,00 0,00 15.586.049,03 339.908.211,66

21/09/2006 Set-2006 0,00 0,00 761,95 761,95 339.908.973,61

18/10/2006 Out-2006 0,00 8.749.029,47 221,58 8.749.251,05 348.658.224,66

25/10/2006 Out-2006 0,00 0,00 448,88 448,88 348.658.673,54

17/11/2006 Nov-2006 0,00 0,00 80,31 80,31 348.658.753,85

24/11/2006 Nov-2006 0,00 0,00 1.190,42 1.190,42 348.659.944,27

28/11/2006 Nov-2006 0,00 0,00 11.788,55 11.788,55 348.671.732,82

08/12/2006 Dez-2006 0,00 0,00 315,18 315,18 348.672.048,00

18/12/2006 Dez-2006 0,00 0,00 556,47 556,47 348.672.604,47

28/12/2006 Dez-2006 0,00 0,00 18.246,82 18.246,82 348.690.851,29

SUBTOTAL 2006 31.049.601,00 16.884.845,09 127.829,46 48.062.275,55

16/03/2007 Mar-2007 15.361.897,32 8.607.308,02 0,00 23.969.205,34 372.660.056,63

18/09/2007 Set-2007 14.128.043,25 7.879.830,28 0,00 22.007.873,53 394.667.930,16

SUBTOTAL 2007 29.489.940,57 16.487.138,30 0,00 45.977.078,87

18/03/2008 Mar-2008 15.136.764,00 8.002.727,85 0,00 23.139.491,85 417.807.422,01

18/09/2008 Set-2008 15.646.992,00 7.999.763,50 0,00 23.646.755,50 441.454.177,51

SUBTOTAL 2008 30.783.756,00 16.002.491,35 0,00 46.786.247,35

18/03/2009 Mar-2009 19.975.426,20 9.589.582,66 0,00 29.565.008,86 471.019.186,37

17/09/2009 Set-2009 16.837.524,00 7.825.855,59 0,00 24.663.379,59 495.682.565,96

SUBTOTAL 2009 36.812.950,20 17.415.438,25 0,00 54.228.388,45

18/03/2010 Mar-2010 16.795.005,00 7.294.879,06 0,00 24.089.884,06 519.772.450,02

16/09/2010 Set-2010 17.126.653,20 7.164.215,08 0,00 24.290.868,28 544.063.318,30

SUBTOTAL 2010 33.921.658,20 14.459.094,14 0,00 48.380.752,34

17/03/2011 Mar-2011 18.087.582,60 7.029.327,96 0,00 25.116.910,56 569.180.228,86

16/09/2011 Set-2011 18.963.474,00 7.051.174,93 0,00 26.014.648,93 595.194.877,79

SUBTOTAL 2011 37.051.056,60 14.080.502,89 0,00 51.131.559,49

16/03/2012 Mar-2012 18.436.238,40 6.356.832,17 0,00 24.793.070,57 619.987.948,36

18/09/2012 Set-2012 21.931.300,20 7.135.362,16 0,00 29.066.662,36 649.054.610,72

SUBTOTAL 2012 40.367.538,60 13.492.194,33 0,00 53.859.732,93

18/03/2013 Mar-2013 17.806.957,20 5.291.970,62 0,00 23.098.927,82 672.153.538,54

18/09/2013 Set-2013 19.303.626,00 5.383.240,05 0,00 24.686.866,05 696.840.404,59

SUBTOTAL 2013 37.110.583,20 10.675.210,67 0,00 47.785.793,87

18/03/2014 Mar-2014 19.737.319,80 4.963.239,35 0,00 24.700.559,15 721.540.963,74

18/09/2014 Set-2014 18.521.276,40 4.304.220,58 0,00 22.825.496,98 744.366.460,72

SUBTOTAL 2014 38.258.596,20 9.267.459,93 0,00 47.526.056,13

18/03/2015 Mar-2015 22.875.222,00 4.706.436,27 0,00 27.581.658,27 771.948.118,99

17/09/2015 Set-2015 27.382.236,00 5.090.758,56 0,00 32.472.994,56 804.421.113,55

SUBTOTAL 2015 50.257.458,00 9.797.194,83 0,00 60.054.652,83

556.179.214,85 244.857.796,53 3.384.102,17 804.421.113,55TOTAL GERAL
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5.2. PROJETOS DE LEI

1)  Altera  a  Lei  do FECAM para destinar  seus recursos a  programas de

saneamento básico,  ampliar  a  participação no Conselho Superior  e  dar

mais transparência à gestão dos recursos:

PROJETO DE LEI Nº          /2016

EMENTA:  ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 1060,  DE 10 DE NOVEMBRO DE

1986, QUE INSTITUIU O FUNDO ESPECIAL DE CONTROLE AMBIENTAL -

FECAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DE GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º -  Acrescenta os parágrafos 2° e 3° ao artigo 2º da Lei nº 1060, de 10 de

novembro de 1986, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§2º  -  60%  (sessenta  por  cento)  dos  recursos  do  FECAM  serão

exclusivamente  destinados  aos  projetos  de  saneamento  ambiental  no

Estado do Rio de Janeiro pelo período de no mínimo 20 (vinte) anos, ou

até que 100% dos domicílios fluminenses estejam interligados à Estações

de Tratamento de Esgoto."



§3º - 3% (três por cento) dos recursos do FECAM deverão ser destinados a

programas, projetos e estudos ambientais através da Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ.”

Art. 3º - Altera o artigo 4° da Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986, que passa
a ter a seguinte redação:

"Art.  4º- O  FECAM  terá  um  Conselho  Superior,  integrado  pelo  titular  da
Secretaria  de Estado responsável  pelo gerenciamento dos recursos do meio
ambiente e desenvolvimento sustentável; pelo titular da Secretaria de Estado
responsável  pela  política  de  desenvolvimento  urbano;  pelo  representante  da
Secretaria  de  Estado  responsável  pela  fazenda  e  controle  geral,  e  por  um
representante de cada um dos seguintes órgãos ou entidades:

I - órgão especializado do Ministério Público em matéria ambiental;
II - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro;
III - Instituto Estadual do Ambiente - INEA;
IV - Secretaria de Estado de Saneamento e de Recursos Hídricos;
V -  Assembleia Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente do
Estado do Rio de Janeiro- APEDEMA/RJ;
VI - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
com atuação no Estado do Rio de Janeiro;
VII - Fundação Oswaldo Cruz; e
VIII - Comitês de Bacias Hidrográficas constituídos no Estado do Rio de
Janeiro.

§ 1º- O Conselho Superior terá um Presidente titular da Secretaria de Estado
responsável  pelo  gerenciamento  dos  recursos  do  meio  ambiente  e
desenvolvimento  sustentável,  cabendo  ao  Vice-  Presidente  substituir  o
Presidente em suas ausências ou impedimentos eventuais.

§ 2º- Os serviços prestados pelos integrantes do Conselho serão considerados
de relevante interesse para o Estado, não sendo remunerados a qualquer título .



§ 3º- O presidente do Conselho Superior do Fecam designará o Secretário –
Executivo, que participará das reuniões , sem direito a voto, cabendo ao mesmo
o trabalho de secretaria das sessões.

§  4º- O pleno funcionamento do Conselho Superior está condicionado à
nomeação de todos os representantes dos órgãos e entidades, previstos
nesta lei."

Art. 4º -  Altera o artigo 9° da Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986, que
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 9º-Caberá ao Conselho Superior referido no artigo 4º
a) aprovar proposta de regulamento do Fundo;
b) estabelecer  normas  e  critérios  gerais  que  devam  ser  atendidos  pelos
programas e projetos passíveis de serem custeados com recursos do Fundo;
c) aprovar para fins de enquadramento os projetos a ele submetidos;
d)  desenvolver  um  Planejamento  Estratégico  Anual   de  Gestão  e
Destinação dos Recursos do Fecam; e
e) Desenvolver mecanismos de transparência na gestão do Fecam.

§  1º-  O  Planejamento  Estratégico  Anual   de  Gestão  e  Destinação  dos
Recursos do Fecam será construído a partir  da realização de audiência
pública  no  início  de  cada  ano,  garantindo-se  a  ampla  participação  da
sociedade civil.

§ 2º-  Uma minuta inicial  do Planejamento estratégico anual  de gestão e
destinação  dos  recursos  do  FECAM  deverá  ser  previamente
disponibilizada para comentários, em meio físico e virtual, pelo prazo de 30
dias antes da realização da audiência pública.

§  3º-  A  arrecadação  e  gestão  dos  recursos  do  Fecam  devem  ser
disponibilizados em sítio na internet, de atualização bimestral.

Art. 5º  - Acrescenta o artigo 9-A à Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986, com
a seguinte redação:



“Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429, de 2
junho de 1992, o membro  do  Conselho  Superior  que  deixar  adotar  as
providências necessárias para garantir o  cumprimento  desta  lei  na  forma
definida pelo art. 2º desta lei.”

Art. 6º - A presente lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados
da data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _____ de ____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo garantir que os recursos do
Fundo  Estadual  de  Compensação  Ambiental  (FECAM),  instituído  pela  Lei
Estadual nº 1060, de 10 de novembro de 1986, sejam utilizados no Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a Região Hidrográfica da Baía de



Guanabara, por, no mínimo, 20 anos. Atualmente o FECAM vem sendo usado,
não somente para obras de saneamento, mas, também, em obras de utilidade
urbana, como a construção da linha 4 do metrô, na cidade do Rio de Janeiro.
Somente  cerca  de  60%  dos  domicílios  localizados  na  bacia  da  Baía  de
Guanabara possuem ligações ao sistema de esgotamento sanitário.

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara empregou cerca de
1,3 bilhões de reais em obras de saneamento, mas, somente cerca de 77,95%
do  programa  foi  executado,  em 21  anos.  O  Governo  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro  prometeu  despoluir  a  Baía  de  Guanabara,  em  80%,  até  os  jogos
olímpicos de 2016, porém voltou atrás afirmando que seriam necessários mais
20 anos. Em 2016, o governo enfrenta uma grave crise política e financeira,
levando o governador a colocar em tramitação projetos de lei cujos objetivos são
o desvio de finalidade do uso do dinheiro do fundo, para sanar, por exemplo,
dívidas  previdenciárias  do  Estado;  um  destino  completamente  diferente  do
escopo original. Portanto, para que a despoluição seja efetivada, é importante
que haja investimento contínuo deste fundo em saneamento básico.

Para  que  o  fundo  seja  utilizado  de  forma  eficiente,  é  necessário
estabelecer mecanismos de planejamento, controle e fiscalização, ampliando a
participação da sociedade civil  e aumentando a transparência na gestão dos
recursos. Por isso, a presente proposição amplia o hall  de entidades e órgãos
que compõem o Conselho Superior do Fecam, bem como define a necessidade
de realização de um Planejamento Estratégico Anual de Gestão e Destinação
dos Recursos do Fecam, bem como desenvolver mecanismos de transparência
na gestão do fundo.

As  alterações  propostas  estão  em  consonância  com  a  Constituição
Federal,  que em seu artigo  23,  determina  a  competência  comum dos  entes
federativos  para  zelar  pelo  ambiente  e  promover  programas de  saneamento
básico (X).

Ainda,com  o  artigo  263  da  Constituição  Estadual,  conjugando
preservação do ambiente com desenvolvimento urbano no Estado. No inciso I
do parágrafo 3º do artigo 263 temos elencado o objetivo de  investimento dos
recursos  do  fundo  em  "implantação  de  sistema  de  coleta  e  tratamento  de
esgotos domésticos". Ainda, o inciso V define como meta a utilização do fundo
para  "programas de desenvolvimento urbano integrados aos projetos locais e
regionais  de  desenvolvimento  que  contemplem soluções  para  os  problemas
ambientais locais".

Já o parágrafo 2º do artigo 263 dispõe sobre a necessária participação do
Ministério Público no Conselho Superior do Fecam, no entanto atualmente não
há nenhum representante do MP nomeado no conselho.  Mais um indício  da
necessidade  de  alteração   das  representações  de  órgãos  e  entidades  no
Conselho Superior.

Por fim, corroborando com o objetivo desta proposição, o Artigo 44 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro determina que, durante trinta anos, 50% do FECAM seja destinado a
investimentos  na  recuperação  e  na  defesa  do  ecossistema  da  Região
Hidrográfica da Baía de Guanabara.



2) Altera a Lei 3467 para obrigar que os valores recolhidos por multas e as 

medidas de ajuste de conduta sejam implementados na localidade onde 

ocorreu infração:

PROJETO DE LEI Nº           /2016

EMENTA:  ALTERA A LEI  Nº  3467,  DE 14  DE SETEMBRO DE 2000,  QUE

DISPÕE  SOBRE  AS  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS  DERIVADAS  DE

CONDUTAS  LESIVAS  AO  MEIO  AMBIENTE  NO  ESTADO  DO  RIO  DE

JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DE GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º -  Acrescenta os parágrafos 12 e 13  ao artigo 2º da Lei nº 3467, de 14 de

setembro de 2000:

"Art. 2º - (...)

§  12  –   Sempre  que  possível,  os  recursos  provenientes  das  multas

aplicadas e  pagas  serão prioritariamente aplicados na  área diretamente

impactada pela infração ambiental.

§  13  –  Quando  a  infração  ambiental  for  cometida  nos  municípios  que

margeiam  a  Baía  de  Guanabara,  os  recursos  provenientes  das  multas

aplicadas devem ser utilizados em programas destinados à despoluição da

Baía de Guanabara."

Art 2 º -  Acrescenta o parágrafos 8º e 9º  ao artigo 101 da Lei nº 3467, de14 de 

setembro de 2000:

"Art. 101 - (...)



§ 8º - Sempre que possível, as medidas dos termos de compromisso ou de 

ajuste ambiental de que trata este artigo devem ser aplicados na área 

diretamente impactada pela infração ambiental. 

§ 9º  – Quando a infração ambiental for cometida nos municípios que 

margeiam a Baía de Guanabara, as medidas provenientes do termo de 

compromisso ou ajuste ambiental devem estar relacionadas aos 

programas destinados à despoluição da Baía de Guanabara."

Art. 3º  - A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, ________ de ____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS



JUSTIFICATIVA

Não  são  raros  os  casos  nos  quais  os  recursos  aferidos,  a  partir  da

aplicação de multas por infrações ambientais ou das medias do termo de ajuste

ambiental previstos na Lei 3467/2000, são aplicados em áreas completamente

distintas  das  quais  a  infração  ambiental  foi  cometida,  o  que  dificulta  a  real

reparação do dano.

Nos casos de infrações ambientais cometidas na Baía de Guanabara, é

extremamente  necessário  que  a  compensação  ambiental  esteja  vinculada  à

bacia hidrográfica da área de influência, na qual o empreendedor gerou o dano. 

O objetivo deste PL é garantir que os recursos provenientes de multas

sejam aplicados na área de influência direta impactada pela infração ambiental.

Ademais, caso a infração ocorra em um dos municípios que correspondem à

Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara,  parte  deste  recurso  deve  ser

destinado,  também, a programas de despoluição da Baía de Guanabara. Da

mesma forma que os recursos provenientes de multa e de termos de ajuste de

conduta,  as  ações  e  medidas  mitigadoras  dos  impactos  devem,

impreterivelmente,  ser  aplicadas  na  área  de  influência  imediata  ao  dano

ambiental.

3) Cria taxa sobre a atividade de fundeio, de fiscalização e controle 

ambiental, destinada aos projetos de despoluição da BG:

PROJETO DE LEI Nº            /2016

EMENTA: INSTITUI A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE FUNDEIO

NA BAÍA DE GUANABARA  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DE GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:



Art. 1º -  A Baía de Guanabara, por ser área de preservação permanente e área

de relevante interesse ecológico definidas pela Constituição do Estado do Rio de

Janeiro, deve ter como objeto de minuciosa fiscalização a atividade de fundeio

das embarcações que permanecem em suas águas, causando grande impacto

na biodiversidade e nos trajetos aquaviários da região.

Art. 2º - Fica instituída a Taxa de Fiscalização da Atividade de Fundeio na Baía

de Guanabara (TFFBG), cujo fato gerador é o exercício regular do poder de

política na fiscalização de atividade de fundeio na Baía de Guanabara, conferido

pelo artigo 23, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 3º  - A Taxa de Fiscalização da Atividade de Fundeio na Baía de Guanabara

(TFFBG) será cobrada de cada embarcação que permanecer fundeada na Baía

de Guanabara, em uma proporção de 10% do valor cobrado pelo Fundeio na

tabela da Companhia Docas.

Art.  4º   -   A arrecadação  da  taxa  de  que  trata  esta  lei  deve  ser  feita  pela
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  destinada  exclusivamente  ao  Fundo
Especial  de  Controle  Ambiental  -FECAM,  para  fins  de  investimento  nos
programas de despoluição da Baía de Guanabara.

Parágrafo  único  -  Os  contribuintes  da  Taxa  de  Fiscalização  da  Atividade  de
Fundeio na Baía de Guanabara (TFFBG) remeterão à Secretaria de Estado de
Fazenda e ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, na forma, no prazo e nas
condições estabelecidos em regulamento, informações relativas à apuração e ao
pagamento da TFFBG.

Art. 5º  -  A TFFBG não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no
artigo 3º desta Lei, será cobrada com o acréscimo de multa de 50% (vinte por
cento) do valor total devido.

Parágrafo único - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa
devida, quem utilizar ou propiciar a utilização de documento simulado relativo ao
recolhimento da TFFBG ou com autenticação falsa.

Art. 6º  - A presente lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados



da data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _________ de _____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS

JUSTIFICATIVA

A preocupação com o aumento na quantidade de embarcações circulando
e  fundeadas  no  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara  foi  uma  constante
durante os trabalhos da Comissão Especial da Baía de Guanabara. No mínimo
5% do espelho d’água da Baía de Guanabara está ocupado pelas áreas de
fundeio.  Existem  cerca  de  19  áreas  de  fundeio,  dentro  e  fora  da  Baía,
regulamentadas pela Capitania dos Portos. Nas áreas de fundeio, o tempo de
permanência das embarcações que aguardam a liberação de vagas nos braços
de atracamento dos portos é de 12h, porém, não existe uma regulação pré-
fixada de tempo de permanência destas embarcações.



Não existe, também, um controle do número de embarcações nas áreas
de fundeio existentes. O resultado é uma concorrência de uso do espaço entre
as  embarcações  fundeadas  e  as  áreas  de  segurança  dos  trajetos  das
embarcações e das barcas, em direção à Ilha de Paquetá.

Por isso, a necessidade de criação de uma taxa de fiscalização e controle
ambiental oriunda de um percentual do valor já cobrado às embarcações. A Cia
Docas cobra  taxas  pela  permanência  de embarcações,  por  dias  de fundeio,
porém este valor não é revertido à compensação ambiental e nem direcionado
ao FECAM.
Esses recursos devem ser implementados na  segurança da navegabilidade,
pois não existe impedimento para que as embarcações fiquem estacionadas no
meio do trajeto regulado das Barcas S.A..barcas. As principais áreas de fundeio
já  existentes  estão  sobrepostas  à  rota  da  barca  Praça  XV  -  Paquetá;  há
depoimentos de capitães das Barcas da necessidade de desviar por causa das
embarcações fundeadas na área de segurança da rota das barcas. Além disso,
a sobreposição das rotas das barcas e área de fundeio prejudica a reprodução
da vida marinha na Baía de Guanabara, em especial a dos botos-cinza. Por isso,
é necessário rever áreas, número de embarcações  permitida e tempo possível
de permanência. 

A presente proposição tem respaldo constitucional, tendo em vista que o

artigo  23 da Constituição Federal  determina que é  competência  comum dos

entes federativos proteger o ambiente e combater a poluição em qualquer de

suas formas. O artigo 26 da Carta Magna, em seu inciso I, dispõe que as águas

superficiais são bens dos Estados. Ainda, em seu artigo 145, inciso II, determina

a competência concorrente dos entes para instituir taxas em razão do exercício

do  poder  de  polícia.  Por  último,  o  parágrafo  1°  da  Lei  Federal  9605/98,

determina que os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha,

constituem, “autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e

instaurar  processo  administrativo”  junto  com   “os  funcionários  de  órgãos

ambientais  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente  -  SISNAMA,

designados para as atividades de fiscalização”.  Isto  é,  cabe à Capitania dos

portos  ser  um  dos  órgãos  responsáveis,  não  somente  pela  segurança  de

navegação, mas, também, pelas questões ambientais e controle de atividades

que  possam  ser  entendidas  como  infração,  mesmo  que  não  hajam  regras

vigentes para tais.

Já a Constituição Estadual, em seus artigos 268 e 269 define a Baía de

Guanabara  como área  de  preservação  permanente  e  de  relevante  interesse

ecológico.  Devendo,  portanto,  ser  protegida  de  todas  as  formas  possíveis,



inclusive através da fiscalização da atividade de fundeio. O que demonstra a

elevada importância deste projeto de lei.

4) Altera a Lei N. 5438, para destinar um percentual da TCFA ao Fecam e  

ao saneamento ambiental:

PROJETO DE LEI Nº           /2016

EMENTA:  ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 5438, DE 17 DE ABRIL DE 2009,

INSTITUIU  A  TAXA  DE  CONTROLE  E  FISCALIZAÇÃO  AMBIENTAL  NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DE GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º -  Altera o artigo 13 da Lei Estadual n. 5438, de 17 de abril de 2009, que

passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13. Os recursos arrecadados com a TCFARJ serão destinados ao órgão

estadual ambiental competente.

Parágrafo Único.  Os recursos a  que se  refere  o caput  desse artigo,  serão

aplicados obrigatoriamente nas políticas públicas ambientais,  em especial às

destinadas ao Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro."

Art. 2º -  Altera o artigo 17 da Lei Estadual n. 5438, de 17 de abril de 2009, que

passa a ter a seguinte redação:

"Art.17.  Dos  recursos  arrecadados  provenientes  da  Taxa  de  Controle  e

Fiscalização Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - TCFARJ, 10% (dez por



cento) serão destinados às pesquisas para recuperação ambiental do Estado do

Rio de Janeiro e 20% (vinte porcento) serão destinados ao Fundo Especial de

Controle Ambiental - FECAM."

Art. 3º  - Altera o Anexo I da Lei Estadual n. 5438, de 17 de abril de 2009, que
elenca as “ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS
DE  RECURSOS  AMBIENTAIS”,  para  incluir  no  Código  18  a  atividade  de
Fundeio de embarcações.

Art. 4º  - A presente lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados
da data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, ________ de _____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS



JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como principal motivação a necessidade de

destinar  uma parcela dos recursos arrecadados através da  TCFARJ com ao

FECAM e às atividades relacionadas aos programas de Saneamento Ambiental

do Estado do Rio de Janeiro, a fim de contribuir de forma eficiente com as metas

de recuperação ambiental do Estado. Além disso, inclui a atividade de Fundeio

de embarcações no hall de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras

de recursos ambientais.

A preocupação com o aumento na quantidade de embarcações circulando
e  fundeadas  no  espelho  d’água  da  Baía  de  Guanabara  foi  uma  constante
durante os trabalhos da Comissão Especial da Baía de Guanabara.

No mínimo  5% do espelho d’água da Baía de Guanabara está ocupado
pelas áreas de fundeio. Existem cerca de 19 áreas de fundeio, dentro e fora da
Baía, regulamentadas pela Capitania dos Portos. Nas áreas de fundeio, o tempo
de  permanência  das  embarcações  que  aguardam a  liberação  de  vagas  nos
braços de atracamento dos portos é de 12h, porém, não existe uma regulação
pré-fixada de tempo de permanência destas embarcações.

Não existe, também, um controle do número de embarcações nas áreas
de fundeio existentes. O resultado é uma concorrência de uso do espaço entre
as  embarcações  fundeadas  e  as  áreas  de  segurança  dos  trajetos  das
embarcações e das barcas, em direção à Ilha de Paquetá.

5) Autoriza a criação do Fundo Especial da Baia de Guanabara:

PROJETO DE LEI Nº          /2016

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O FUNDO ESPECIAL

DA BAIA DA GUANABARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DE GUANABARA



A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º - A Baía de Guanabara, por ser área de preservação permanente e área

de relevante interesse ecológico definidas pela Constituição do Estado do Rio de

Janeiro,  deve  ser  tratada  de  forma  sinérgica  pelos  entes  públicos,  órgãos

públicos,  instituições de pesquisa e entidades da sociedade civil organizada

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Especial da Baia da

Guanabara-  FEBG,  que  tem  por  finalidade  contribuir  para  a  realização  dos

seguintes objetivos:

I – Garantir recursos de caráter permanente para o financiamento de programas

e  projetos  de  proteção  e  preservação  ambiental,  saneamento,  despoluição,

educação ambiental e transporte;

II  -  Elaboração  de  Avaliação  Ambiental  Estratégica  (AAE)  e  de  Avaliação

Ambiental Integrada (AAI) da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

III  -  Desenvolvimento de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH V);

IV - Criação de um sistema de informações públicas para o monitoramento dos

dados acerca do fluxo de embarcações na Baía de Guanabara, integrando as

informações da Companhia Docas, da Marinha e de sistemas de monitoramento

de embarcação por satélites;

VI - Revisão das rotas, número de embarcações  permitida e tempo possível de

permanência nas áreas de fundeio da Baía de Guanabara;

VII - Fixar metas de gestão governamental para o saneamento ambiental e a

despoluição da Baía de Guanabara;

VIII - Apoiar o esporte náutico, o turismo e o lazer na Baia da Guanabara;



IX - Apoiar o desenvolvimento das atividades relacionadas à pesca artesanal;

X - Garantir a Preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP), na

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

XI - Mecanismos e campanhas para prevenção de acidentes; e

XII - Proteção da vida marinha da Baía de Guanabara.

Art. 3º -  O Fundo de que trata essa Lei será composto pelas seguintes fontes de

arrecadação:

I - No mínimo de 20% (vinte por cento) do Fundo Estadual de Controle

Ambiental – FECAM  e no mínimo de 10% (dez por cento) do Fundo Estadual de

Combate à Pobreza;

II - percentual da taxa relativa à atividade de fundeio na Baía de Guanabara;

III - 2% dos créditos da Dívida Ativa Estadual;

IV – produto das multas e indenizações referentes a infrações à legislação de
proteção ambiental federal e estadual aplicadas ou recolhidas pelo Estado do
Rio de Janeiro;

V – recursos provenientes de Termos de Ajuste de Conduta;

VI  –  produto  de  arrecadação  de  taxas,  sobretaxas  ou  contribuições  pela
utilização de recursos ambientais;

VII - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens
móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas.

VIII - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração 
decorrente de aplicações do seu patrimônio; e

IX - outras receitas ou dotações orçamentárias autorizadas por lei.

Art. 4º -  Fica criado o Conselho Gestor que se encarregará da administração do

Fundo Especial da Baia da Guanabara.



§ 1º O Poder Executivo disporá em regulamento sobre o Conselho Gestor.

§ 2º O Conselho terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua instalação,
para elaborar seu regimento interno.

Art. 5º - O  Conselho Gestor do FEBG será composto por um representante de

cada um dos seguintes órgãos ou entidades:

I - Secretaria de Estado do Ambiente;
II -  Secretaria de Estado de Saneamento e de Recursos Hídricos;
III - Instituto Estadual do Ambiente - INEA;
IV -  órgão especializado do Ministério Público em matéria ambiental;
V -  Assembleia  Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente do
Estado do Rio de Janeiro- APEDEMA/RJ;
VI - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com
atuação no Estado do Rio de Janeiro;
VII - Fundação Oswaldo Cruz;
VIII - Comitês de Bacias Hidrográficas constituídos no Estado do Rio de Janeiro;
e
IX - entidade representativa de pescadores artesanais da Baía de Guanabara.

§ 1º- O Conselho Gestor terá um Presidente titular da Secretaria de Estado do
Ambiente,  cabendo  ao  Vice-  Presidente  substituir  o  Presidente  em  suas
ausências ou impedimentos eventuais.

§ 2º- Os serviços prestados pelos integrantes do Conselho serão considerados
de relevante interesse para o Estado, não sendo remunerados a qualquer título .

§ 3º- O presidente do Conselho Superior do Fecam designará o Secretário –
Executivo, que participará das reuniões , sem direito a voto, cabendo ao mesmo
o trabalho de secretaria das sessões.

§   4º-  O  pleno  funcionamento  do  Conselho  Superior  está  condicionado  à
nomeação de todos os representantes dos órgãos e entidades previstos nesta
lei."

Art. 6º -  Caberá ao Conselho Gestor:
I - aprovar proposta de regulamento do Fundo;
II  -  estabelecer  normas  e  critérios  gerais  que  devam  ser  atendidos  pelos
programas e projetos passíveis de serem custeados com recursos do Fundo;
III - aprovar para fins de enquadramento os projetos a ele submetidos;



IV - desenvolver um Planejamento Estratégico Anual  de Gestão e Destinação
dos Recursos do FEBG; e
V - Desenvolver mecanismos de transparência na gestão do FEBG.

§  1º- O Planejamento Estratégico Anual  de Gestão e Destinação dos Recursos
do FEBG será construído a partir da realização de audiência pública no início de
cada ano, garantindo-se a ampla participação da sociedade civil.

§ 2º- A arrecadação e gestão dos recursos do FEBG devem ser disponibilizados
em sítio na internet, de atualização bimestral.

Art. 7º  - A presente lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias

contados

da data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, ________ de ____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS



JUSTIFICATIVA

A partir  dos  trabalhos  realizados  pela  Comissão  Especial  da  Baía  de
Guanabara das recomendações presentes em seu relatório final, ficou evidente
a necessidade de criação de um Fundo Especial da Baía de Guanabara a fim de
destinar recursos para a elaboração de uma série de políticas que contribuam
com as metas de despoluição.

A principal  dessas  metas  é  elaboração  de  uma  Avaliação  Ambiental
Estratégica  (AAE)  e  uma  Avaliação  Ambiental  Integrada  (AAI)  para  que
possamos ter noção do nível de saturação que os diferentes usos vêm impondo
à Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. A degradação ambiental da Baía
não está apenas relacionada ao saneamento, mas, também, à imensa ameaça
das indústrias, dos portos e das embarcações. Tem vários estudos técnicos. O
próprio relatório da comissão especial da Baia de Guanabara é um relatório que
abrange as principais ameaças da degradação da Baía.

Além disso,  a  criação de um sistema de informações públicas  para  o
monitoramento  dos  dados  acerca  do  fluxo  de  embarcações  na  Baía  de
Guanabara, integrando as informações da Companhia Docas, da Marinha e de
sistemas  de  monitoramento  de  embarcação  por  satélites.  Este  sistema tem,
entre outras finalidades,  o objetivo de construir  uma visão integrada sobre a
relação da logística do transporte marítimo com os diferentes empreendimentos
na Baía de Guanabara e fora dela, criando a possibilidade da sistematização
dos impactos sinérgicos das diferentes dimensões dos empreendimentos. Esta
reivindicação  foi  apresentada  pelo  representante  do  IBAMA que  fiscaliza  e
licencia as atividades relacionadas à exploração do Pré-Sal. Para isto precisa
acompanhar o tráfego marítimo a serviço da Petrobras.

Outra demanda extremamente importante é a revisão das áreas onde a
atividade  de  fundeio  é  desenvolvida,  otimizando  e  reduzindo  a  área  total
utilizada, delimitando um número máximo de embarcações e um tempo máximo
de permanência. Reorganizando a disposição dessas áreas tendo em vista a
segurança  da  navegabilidade  do  transporte  marítimo  de  passageiros
(atualmente há áreas de fundeio no trajeto das Barcas Praça XV / Paquetá) e o
combate aos abalroamentos e, por fim, a instituição de uma taxa de fiscalização
e  controle  ambiental  oriunda  de  um  percentual  do  valor  já  cobrado  às
embarcações.

Para  que  o  fundo  seja  utilizado  de  forma  eficiente,  é  necessário

estabelecer mecanismos de planejamento, controle e fiscalização, com ampla



participação  da  sociedade  civil  e  implementação  de  mecanismos  de

transparência na gestão dos recursos.

As alterações propostas estão em consonância com a Constituição Federal, que

em seu artigo 23, determina a competência comum dos entes federativos para

zelar pelo ambiente e promover programas de saneamento básico (X).

6)   Lei que cria o  “Mecanismo Permanente de Prevenção, Fiscalização e 

Controle da Baía de Guanabara”:

PROJETO DE LEI Nº            /2016

EMENTA:  INSTITUI  O  COMITÊ  ESTADUAL  PARA  A  PREVENÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA BAÍA DE GUANABARA E ENTORNO E O

MECANISMO  PERMANENTE  DE  PREVENÇÃO,  FISCALIZAÇÃO  E

CONTROLE  DA  BAÍA  DE  GUANABARA  E  ENTORNO,  E  DÁ  OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DA GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º Fica criado o Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle

da Baía de Guanabara – CEPFCBG  e o Mecanismo de Prevenção, Fiscalização

e  Controle  da  Baía  de  Guanabara  -  MEPFCBG,  órgãos  vinculados

administrativamente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro –

ALERJ,  com  composições  e  competências  definidas  nesta  Lei,  tendo  a

finalidade de  erradicar e prevenir as ações degradantes no ecossistema e nas

comunidades da Baía de Guanabara.



Art. 2º  o Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de

Guanabara – CEPFCBG  e o Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle

da Baía de Guanabara - MEPFCBG deverão observar as seguintes diretrizes:

I  - Manutenção de um ambiente saudável na Região da Bacia Hidrográfica da

Baía de Guanabara;

II - articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo e de

poder, e da sociedade civil, principalmente, entre os órgãos responsáveis pela

proteção do ambiente, implementação e manutenção do saneamento ambiental,

desenvolvimento de atividades sustentáveis, proteção da pesca artesanal, dos

povos tradicionais que vivem em seu entorno e proteção da fauna e flora da

Baía da Guanabara;

III - adoção das medidas necessárias, no âmbito de suas competências, para

erradicar e prevenir as ações degradantes no ecossistema e nas comunidades

da Baía de Guanabara.

Art. 3º O  Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía

de Guanabara, composto de forma paritária entre o poder público estadual e a

sociedade civil, será constituído:

I – pelo Secretário de Estado do Ambiente;

II – pelo presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

III  –  por  1  (um)  representante  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro;

IV - por 1 (um) representante do órgão ambiental do Ministério Público Estadual

do Rio de Janeiro;

V  -  por 1 (um) representante do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria

Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro;

VI - por 1 (um) representante do Conselho Estadual de Meio Ambiente;



VII  – por 1 (um) representante do Conselho Superior do Fundo Estadual de

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM;

VIII - por 1 (um) representante do Instituto Estadual do Ambiente - INEA;

VIII -  por 5 (cinco) representantes de entidades representativas da sociedade

civil com reconhecida atuação no Estado do Rio de Janeiro; 

IX  - pelos coordenadores dos Subcomitês de Bacia da Região Hidrográfica da

Baía de Guanabara; e

X - por 1 (um) representante do Fundo Especial da Baía de Guanabara.

§  1º  Haverá  um  suplente  para  cada  membro  do  Comitê  Estadual  para  a

Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara.

§ 2º As entidades representativas da sociedade civil elegíveis para participar do

Comitê  Estadual  para  a  Prevenção,  Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de

Guanabara farão as suas indicações nos termos previstos nos seus estatutos e

a escolha das entidades será realizada em reunião coletiva, aberta ao público,

especialmente  convocada  para  tal  fim,  mediante  edital,  pelo  Presidente  da

Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do

Rio de Janeiro.

§3º  As  entidades  eleitas  cumprirão  mandato  de  dois  anos,  permitida  uma

recondução.

Art. 4º Compete ao Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle

da Baía de Guanabara:

I – Ações para garantir recursos de caráter permanente para o financiamento de

programas  e  projetos  de  proteção  e  preservação  ambiental,  saneamento,

despoluição, educação ambiental e transporte aquaviário;



II - Acompanhar a Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e de

Avaliação  Ambiental  Integrada  (AAI)  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de

Guanabara;

III -  Acompanhar  a  Desenvolvimento  de  Zoneamento  Ecológico-Econômico

(ZEE) da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH V);

IV  -  Acompanhar  a  criação  de  um sistema  de  informações  públicas  para  o

monitoramento  dos  dados  acerca  do  fluxo  de  embarcações  na  Baía  de

Guanabara, integrando as informações da Companhia Docas, da Marinha e de

sistemas de monitoramento de embarcação por satélites;

VI - Fiscalizar a revisão das rotas, número de embarcações  permitida e tempo

possível de permanência nas áreas de fundeio da Baía de Guanabara;

VII -   Acompanhar  a  Fixação  de  metas  de  gestão  governamental  para  o

saneamento ambiental e a despoluição da Baía de Guanabara;

VIII - Apoiar o esporte náutico, o turismo e o lazer na Baia da Guanabara;

IX - Apoiar o desenvolvimento das atividades relacionadas à pesca artesanal;

X - Garantir a Preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP), na

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

XI - Mecanismos e campanhas para prevenção de acidentes; e

XII - Proteção da vida marinha da Baía de Guanabara.

XIII -  coordenar  o  processo  de  seleção  dos  membros  do  Mecanismo  de

Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara; e

XIV - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art.  5º  O  Mecanismo  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de

Guanabara será composto por 6 membros, todos com notório conhecimento,



tradicional ou acadêmico, ilibada reputação, atuação e experiência na defesa,

garantia ou promoção dos direitos humanos e ambientais

§ 1º  A composição do Mecanismo de Prevenção,  Fiscalização e Controle da

Baía de Guanabara deverá ser de caráter multidisciplinar e buscar o equilíbrio

de gênero e representação adequada de grupos étnicos e minorias do Estado do

Rio de Janeiro.

§ 2º Os membros do Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía

de Guanabara serão nomeados pelo Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro para cargo comissionado CCDAL - 5, com mandato

fixo de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução.

§  3º  O  processo  de  escolha  dos  membros  do  Mecanismo  de  Prevenção,

Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de  Guanabara  será  iniciado  no  âmbito  do

Comitê  Estadual  para  a  Prevenção,  Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de

Guanabara, com a publicação de edital no Diário Oficial, que abrirá prazo para a

apresentação de candidaturas.

§  4º  As  candidaturas  serão  tornadas  públicas  e  será  fixado  prazo  para

impugnação quando fatos relacionados ao candidato puderem comprometer sua

atuação independente e imparcial.

§  5º  Cada  membro  do  Comitê  Estadual  para  a  Prevenção,  Fiscalização  e

Controle da Baía de Guanabara expressará fundamentadamente a sua escolha,

sendo  a  lista  final  votada  e  encaminhada  ao  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para nomeação.

§ 6º O exercício de cargo no Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle

da  Baía  de  Guanabara  não  configura  representação  de  instituição  ou

organização de qualquer natureza, sendo o mandato de caráter personalíssimo.

Art.  6º  No  que  pertine  ao  primeiro  mandato  do  Mecanismo  de  Prevenção,

Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara, 3 (três) membros terão mandato

de 2 (dois) anos e 3 (três) membros terão mandato de 4 (quatro) anos.



§ 1º  A escolha do tempo do mandato será estabelecida pelo Comitê Estadual

para a Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara no 1º edital de

seleção.

§ 2º Após o exercício do primeiro mandato, aplica-se o disposto no artigo 5º da

presente Lei.

Art.  7º  Serão  assegurados  ao  Mecanismo  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Controle da Baía de Guanabara e aos seus membros:

I  -  a inviolabilidade das posições e  opiniões  adotadas  no  exercício  de  suas

funções;

II - os recursos orçamentários, financeiros, materiais e humanos que assegurem

o exercício de seus mandatos, nomeadamente a realização de vistorias técnicas

e  diligências  em  entidades  e  órgãos  públicos  ambientais  e  em  obras  de

saneamento e recuperação ambientais, onde estejam sendo aplicados recursos

oriundos de compensações e fundos ambientais, no âmbito do Estado do Rio de

Janeiro;

III  -  o  acesso  livre  às  informações  e  aos  registros  relativos  ao  número  de

embarcações que circulam e ficam fundeadas na Baía de Guanabara;

IV - o acesso livre a todos os empreendimentos localizados na Região da Bacia

Hidrográfica da Baía de Guanabara e a todas as instalações e equipamentos do

local, independentemente de aviso prévio;

V -  a garantia de adquirir  quaisquer informações, através de entrevistas e/ou

simples solicitações a funcionários e servidores de órgãos públicos, sobre os

programas,  projetos  e  monitoramento  da  qualidade  ambiental  da  Região  da

Bacia  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara,  de  acordo  com  a  Lei  de

Transparência 12.527/2011;

VI -  a requisição de perícias.

§  1º  As  informações  obtidas  pelo  Mecanismo  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Controle  da  Baía  de  Guanabara  serão  tratadas  com  reserva,  devendo  a



publicação de qualquer dado pessoal ser precedida do consentimento expresso

do indivíduo em questão.

§ 2° Não se prejudicará pessoa ou organização por ter fornecido informação ao

Mecanismo  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Controle  da  Baía  de  Guanabara,

assim como não se permitirá que nenhum servidor público ou autoridade lhes

ordene, aplique, permita ou tolere qualquer sanção relacionada com esse fato.

§ 3° Os membros do Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía

de Guanabara terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato,

do qual não serão destituídos senão pelo Presidente da Assembleia Legislativa

do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  mediante  procedimento  administrativo,

desenvolvido  no  âmbito  do  Comitê  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Controle  da  Baía  de  Guanabara,  em  que  se  garanta  a  ampla  defesa  e  o

contraditório, na presença de indício de materialidade e autoria de crime ou de

grave violação ao dever funcional.

§ 4°  No procedimento  administrativo  a  que se refere o parágrafo anterior,  o

afastamento cautelar de membro do Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e

Controle da Baía de Guanabara dar-se-á apenas por decisão fundamentada,

adotada  pela  maioria  dos  membros  do  Comitê  Estadual  de  Prevenção,

Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara.

Art. 8º - Compete ao Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía

de Guanabara:

I  - planejar, realizar e conduzir visitas periódicas e regulares a órgãos públicos

da saúde e do ambiente, empresas petrolíferas e portuárias, entidades militares

responsáveis pelo controle de segurança de navegação e territorial e quaisquer

entidade que se entenda responsável pela cautela à saúde ambiental da Baía de

Guanabara e sua população;

II  - realizar as visitas referidas no inciso I supra, em sua composição plena, ou

em  grupos  menores,  podendo  convidar  integrantes  da  sociedade  civil,  com

reconhecida atuação na defesa dos direitos ambientais e humanos no âmbito do

território da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;



III -  requisitar  informações  das  autoridades  que  atuam  na  Região  da  Bacia

Hidrográfica da Baía de Guanabara;

IV - elaborar relatório circunstanciado de cada visita de inspeção promovida aos

locais aludidos no inciso I  deste Artigo, e,  no prazo máximo de 1 (um) mês,

apresentá-lo ao Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle da

Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara  e  às  autoridades  estaduais

responsáveis, bem como a outras autoridades competentes na matéria;

V -  elaborar,  anualmente,  relatório  circunstanciado  e  sistematizado  sobre  o

conjunto  de  visitas  realizadas,  visando  erradicar  e  prevenir  as  ações

degradantes no ecossistema e nas comunidades da Região Hidrográfica da Baía

de  Guanabara,  bem  como  as  que  deverão  ser  adotadas  para  assegurar  a

proteção e compensação do ambiente de forma integrada;

VI - construir e manter banco de dados, com informações sobre as atuações dos

órgãos  governamentais  e  não  governamentais  que  atuam  na  erradicação  e

prevenção  das  ações  degradantes  no  ecossistema  e  nas  comunidades  da

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

VIII - construir e manter cadastro de atividades degradantes do ecossistema da

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

IX - subsidiar o Comitê Estadual para a Prevenção, Fiscalização e Controle da

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara com relatórios, dados e informações

que recomendem a sua atuação;

XII  –  articular-se  com  autoridades  e  organizações,  de  forma  a  obter  apoio,

sempre  que  necessário,  em  suas  missões  no  território  fluminense,  com  o

objetivo  de  unificar  as  estratégias  de  erradicação  e  prevenção  das  ações

degradantes no ecossistema e nas comunidades da Região Hidrográfica da Baía

de Guanabara;

XIII - fazer recomendações e observações de caráter geral e preventivo, bem

como de caráter particular,  específico e corretivo, às autoridades públicas ou



privadas, com vistas à efetiva erradicação e prevenção de ações degradantes no

ecossistema e nas comunidades da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

XIV – emitir opiniões, pareceres, recomendações e propostas sobre projetos de

lei e reformas constitucionais, assim como sugerir a aprovação, modificação ou

derrogação de normas do ordenamento jurídico estadual para a Mesa Diretora

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

XV - publicar e difundir os relatórios de visitas periódicas e regulares e o relatório

circunstanciado e sistematizado anual, referido nos incisos V e VI deste Artigo,

sobre a prevenção da tortura no Rio de Janeiro;

XVI - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

§ 1º As autoridades públicas ou privadas às quais o Mecanismo de Prevenção,

Fiscalização  e  Controle  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de  Guanabara  fizer

recomendações deverão apresentar respostas no prazo de 30 (trinta) dias.

Art.  9º  -  O  custeio  e  a  manutenção  do  Comitê  Estadual  de  Prevenção,

Fiscalização e  Controle  da  Região Hidrográfica  da Baía  de Guanabara e do

Mecanismo de Prevenção, Fiscalização e Controle da Região Hidrográfica da

Baía de Guanabara ficarão a cargo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro.

Parágrafo único. Caberá à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

prover na respectiva Lei Orçamentária Anual, dotação orçamentária específica

atendendo o inciso I do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 10 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _______ de _____________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente



Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS

JUSTIFICATIVA

A partir  dos  trabalhos  realizados  pela  Comissão  Especial  da  Baía  de
Guanabara  e  das  recomendações  presentes  em  seu  relatório  final,  ficou
evidente a necessidade de criação de um Mecanismo e um Comitê Estadual
para a Prevenção, Fiscalização e Controle da Baía de Guanabara. A degradação
da Baía de Guanabara, espelho d’água e bacia subjacente, tem uma carga de
exploração de seus recursos desde o século XIX, através de intensa ocupação
urbana e industrial que só avançou. Na década de 1990 houve uma “tentativa”
de recuperação do ecossistema através do PDBG, o qual durou 12 anos sem o
correto  uso  dos  empréstimos  bancários   (BID  e  JICA)  e  sem  uma  gestão
eficiente e efetiva. O resultado foi uma atuação ineficiente e insustentável, como
se estivesse “enxugando gelo”: nada melhorou, só piorou.

Em  2006  foi  criado  um  novo  programa  (PSAM),  com  empréstimos
igualmente elevados, em um período em que nem o débito do PDBG foi sanado.
Sem transparência o Programa não possui  nenhum canal  de divulgação das
informações sobre o andamento de obras ou uso do dinheiro.

Deste modo, diante da complexidade de ameaças à Baía de Guanabara,
sociedade e natureza, da ausência de uma autoridade única de gerenciamento,
da  falta  de  transparência  dos  órgãos  públicos  estaduais,  torna-se
fundamentalmente importante o acompanhamento e fiscalização das ações, até
que  o  saneamento  básico  e  ambiental  da  Região  Hidrográfica  da  Baía  de



Guanabara  seja  100%  efetivado.  E  até  que  os  avanços  industriais  sejam
reduzidos  de  modo  a  conseguir  reequilibrar  a  balança  da
exploração\compensação,  que,  atualmente  camba  mais  para  o  lado  da
“exploração”.

Um meio de fiscalizar e proteger a Baía de Guanabara, garantindo seus
direitos  legais  (que,  apesar  de  existirem,  não  são  efetivamente  respeitados)
seria  através  de  um  mecanismo  permanente,  na  ALER  vinculado
administrativamente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro –
ALERJ. Este mecanismo deverá ter sua composição e competência definidas
em Lei,  com  a  finalidade  de  erradicar  e  prevenir  as  ações  degradantes  no
ecossistema e nas comunidades da Baía de Guanabara.

Esse mecanismo é uma forma de conferir um instrumento concreto para
materializar  o  poder  fiscalizador  do  Poder  Legislativo  e  dar  um  caráter
permanente ao processo de acompanhamento da Baía de Guanabara.

7)   Destinar os valores oriundos de infrações ambientais e inscritos na 

dívida ativa ao Fecam

PROJETO DE LEI Nº             /2016

EMENTA: DESTINA AO FECAM OS CRÉDITOS DA DIVIDA ATIVA ORIUNDOS

DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS.

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DA GUANABARA

A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art.  1º -  Os  débitos  inscritos  em  dívida  ativa,  decorrentes  de  sanções

administrativas  aplicadas  pelo  órgão  estadual  de  meio  ambiente  competente

deverão ser recolhidos diretamente para o FECAM em procedimento específico

a ser definido pela Fazenda Pública, em juízo ou fora dele. 



Art. 2º - A Fazenda Pública deverá regulamentar o procedimento para aplicação

do art. 1º no prazo de 120 dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429, de 2

junho de 1992, o Secretário de Fazenda Pública ou o agente público designado

que deixar de tomar as providências necessárias para garantir o cumprimento

desta lei no prazo definido. 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _____ de _________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI
Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA
Vice-Presidente

Deputado NIVALDO MULIM
Relator

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS



JUSTIFICATIVA

O objetivo deste projeto de Lei é destinar ao FECAM todos os valores

inscritos  na  Dívida  Ativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  quando  executados,

oriundos  da  aplicação  de  multas  sobre  infrações  ambientais.  Já  que  muitos

desses valores gerados pela inadimplência de multas aplicadas em infrações

administrativas de natureza ambiental já deveriam ser destinados ao FECAM.

As sanções administrativas de natureza ambiental são reguladas pela Lei

Estadual nº 3467, de 14 de setembro de 2000. Segundo esta Lei, o infrator deve

pagar a multa aplicada em 30 dias, a qual deverá ser revertida para o FECAM.

Caso  a  sanção  não  seja  cumprida,  os  autos  de  infração  serão  remetidos  à

Procuradoria-Geral do Estado RJ, para inscrição em dívida ativa. No entanto,

quando inscritos em dívida ativa esses recursos acabam não sendo revertidos

ao  FECAM,  conforme  determinação  prevista  em  lei.  Assim,   este  ônus  ao

FECAM compromete gravemente as compensações ambientais,  reduzindo os

recursos para a recuperação de áreas degradadas.

Pelo exposto, a presente preposição tem por objetivo tentar mitigar esse

desvio  na  destinação  dos  recursos  provenientes  de  multas  aplicadas  sobre

infração ambiental.

É importante, também, considerar o uso dos recursos da dívida ativa na

compensação ambiental da Área de Influência do empreendimento.

A Lei 6830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da

Fazenda Pública:   http  ://  www  .  planalto  .  gov  .  br  /  ccivil  _03/  leis  /  L  6830.  htm

8) PL para Tombamento da atual configuração da orla da Baía de 

Guanabara

PROJETO DE LEI Nº             /2016

EMENTA: TOMBA A ORLA DA BAÍA DE GUANABARA COMO  MONUMENTO

NATURAL E PAISAGÍSTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autor(es): COMISSÃO ESPECIAL DA BAÍA DA GUANABARA
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A Assembleia LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1º - Fica tombada a forma atual do perímetro da Baía de Guanabara, por 

seu relevante valor natural e paisagístico para o Estado do Rio de Janeiro.

§1º-  Veda-se  a  implementação  de  novos  aterramentos  que  descaracterizem

esse perímetro.

§2º- Os aterros que por acaso estiverem sob questionamento judicial não ficam

beneficiados por esta lei.

Art. 2º -  O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, adotará as

medidas necessárias para o registro do tombamento realizado por esta norma e

regulamentará  os  parâmetros  edilícios,  elementos  arquitetônicos,  artísticos  e

culturais a serem protegidos por esta Lei no prazo máximo de um 12 (doze)

meses a partir da sua entrada em vigor.

Art. 3º - A presente lei entra em vigor na de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _____ de _________ de 2016.

Deputado FLAVIO SERAFINI

Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA

Vice-Presidente



Deputado NIVALDO MULIM

Deputado MARCELO FREIXO

Deputado LUIZ MARTINS

JUSTIFICATIVA

Historicamente, a orla da Baía de Guanabara sofreu uma série de aterros,
com o objetivo de ampliar o tecido urbano, o que causou, e ainda causa, graves 
efeitos sobre o ecossistema, desprotegendo importantes áreas de manguezais, 
responsáveis pelo equilíbrio da saúde ambiental da baía.
Com  o  intuito  de  paralisar  a  degradação  de  suas  margens  e  amenizar  os

impactos ambientais, este PL resolve tombar a forma atual do perímetro da Baía

de Guanabara. 

O  tombamento  da  orla  permitirá  a  proteção  e  recuperação  dos

manguezais da baía, à exemplo de Duque de Caxias, próximo à Reduc e ao

aterro  de  Gramacho,  e  Itaóca,  em  São  Gonçalo,  biomas  continuamente

ameaçados pela especulação imobiliária e atividade industrial.

Deputado FLÁVIO SERAFINI

Presidente

Deputado THIAGO PAMPOLHA                           Deputado NIVALDO MULIM

Vice-Presidente                                                       Relator

Deputado MARCELO FREIXO                                  Deputado LUIZ MARTINS
               Membro Efetivo                                                Membro Suplente
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