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Ata da Reunião da Comissão de Transporte 
Hidroviário - Subcomitê do Sistema Lagunar de 

Jacarépaguá - 001/2014 
 

 

 

Aos 7 de fevereiro de 2014, na sede da AciBarrinha, localizada na Av. 
Conde D’eu, 100, auditório, Barra da Tijuca, foi realizada a primeira Reunião da 
Comissão de Transporte Hidroviário do Subcomitê do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá.  

Foi iniciada a discussão a respeito da criação de um Fundo Financeiro, 
direcionado para manutenção ambiental do sistema, bem como uma educação 
ambiental direcionada para a área (medidas compensatórias).  

Foi sugerido que nessa primeira reunião, fosse estabelecido o objetivo 
do grupo, assim como a eleição de um coordenador. Além disso, seria ideal 
que estivessem presentes na participação do grupo: a Secretaria de 
Transportes, Secretaria de Urbanismo, SPU, Casa Civil, Capitania dos Portos 
(licenciamento das embarcações, dos piers, e dos operadores), INEA 
(licenciamento para construção dos piers), SMAC, SEA e IBAMA.  

Também foi sugerido que se elencassem os temas conhecidamente 
problemáticos como ponto de partida para delimitar os objetivos da Comissão, 
como por exemplo: 

1- Acompanhamento do Programa de Dragagem; 
2- Proposições para o projeto de Implantação do Sistema Hidroviário 

(rotas, piers, segurança e uso/zoneamento); 
3- Avaliação dos Impactos/Medidas compensatórias no sentido da 

conservação ambiental do sistema; 
4- Avaliação do relatório ambiental simplificado (RAS). Esse relatório 

encontra-se no site da Baía de Guanabara, no endereço: 
www.comitebaiadeguanabara.org.br. Quando entrar no site, entrar na 
página do Subcomitê.  

Com relação ao item 2 anteriormente citado, foi levantada a idéia de 
criação de um zoneamento por iniciativa da Comissão, de maneira a propor 
uma minuta de decreto. Pescadores e outros indivíduos com conhecimento da 
área poderiam colaborar, bem como o projeto já existente na Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Ficou entendido que é de suma importância um estudo como respaldo 
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científico, para se ter um ponto de partida bem como possibilidades de 
fundamentação. 

Sugeriu-se que fossem agendadas as próximas três reuniões da 
Comissão. Foi orientado o contato do Marcelo de Resende (Secretaria de 
Transporte) para poder participar da segunda reunião, no dia 21 de fevereiro 
(sexta-feira). 

Dessa forma, estabeleceu-se um calendário: dia 14 de fevereiro 
(sugestão de local: Câmara Comunitária da Barra), reunião com a Capitania 
dos Portos, dia 21 de fevereiro, reunião com a Secretaria de Transportes, e no 
dia 14 de março, reunião com a Casa Civil (a plenária seria realizada 
posteriormente), dia 27 de fevereiro, reunião ordinária do Comitê Baía de 
Guanabara (provavelmente a ser realizada no auditório do INEA, com local e 
horário a ser informados). 

Houve a eleição para coordenador da Comissão, tendo sido eleito o 
representante da AciBarrinha e, como subcoordenadora, a representante do 
Marina Barra Clube. 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, 
Nathália Gonçalves, lavrei a presente Ata. 

 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014. 

 

 


