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Introdução 

O Projeto proposto pelo Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá têm em vista a criação de 
processo de mobilização social e fortalecimento do próprio subcomitê na bacia hidrográfica. 
 
Elaborado pelo grupo de trabalho de Educação Ambiental do Subcomitê, instância correspondente a 
Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Baía de Guanabara, o projeto buscará criar 
uma forte articulação local inicialmente junto a quatro segmentos organizados na região. 
 
Por meio de 04 encontros técnicos junto a estes segmentos, o Subcomitê pretende obter dados 
importantes para construção de um Plano Estratégico para o componente de Educação Ambiental da 
bacia hidrográfica. 
 
Os dados obtidos em cada encontro serão avaliados em uma Conferência Regional junto aos 
representantes dos segmentos organizados e todos os membros do Subcomitê, a fim de gerar o 
documento final para o Plano Estratégico de Educação Ambiental.    
 
     

Comitê da Baía de Guanabara 

Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 

A Lei das Águas 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos é responsável pela 
implementação dos comitês de bacias hidrográficas, criados para gerenciar o uso dos recursos hídricos 
de forma integrada e descentralizada.  

O comitê é um órgão colegiado composto por representantes do poder público, da sociedade civil e de 
usuários de água e apresenta funções consultivas (emite pareceres), normativas (estabelece normas) e 
deliberativas (toma decisões). 

A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara formou seu comitê e foi instituído pelo Decreto Estadual 
38.260/05, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei  3.239/99). 

Para subsidiar este comitê foram criados seis subcomitês, sendo quatro deles relativos aos sistemas 
lagunares, como o Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  
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Sistema Lagunar de Jacarepaguá 

O sistema lagunar de Jacarepaguá, localizado no município do Rio de Janeiro, é formado por três 
lagoas principais: Tijuca, Jacarepaguá e Marapendi, além das de Camorim e Lagoinha. 

O divisor de águas da bacia de drenagem do sistema é estabelecido pelas linhas da crista dos Maciços 
da Pedra Branca e da Tijuca. Com cerca de 280 Km² de área, a bacia hidrográfica do complexo lagunar 
de Jacarepaguá é composta por diversos rios que descem as vertentes dessas montanhas e deságuam 
nas lagoas, que por sua vez se ligam ao mar pelo canal da Barra da Tijuca (ou canal da Joatinga), 
permitindo a troca de água com o mar. 

 

Objetivo 

Elaboração do Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 

 

Principais Atividades 

1. Produção de materiais de divulgação para realização dos encontros/consultas e conferência; 
2. Realizar diagnóstico dos principais atores sociais atuantes na região; 
3. Mobilizar os diversos atores sociais para a definição das prioridades de ação no subcomitê; 

a. Realizar consulta através de reuniões para definição das prioridades para cada setor, 
são eles: educação (escolas e universidades) 20 vagas; Associações comunitárias 20 vagas, 
ONGS 10 vagas; Associações  empresarias (10 vagas); Associação de condomínios  (20 vagas). 

b. Organização da Pauta e agenda dos encontros. 
4. Criação de rede para interlocução dos atores (Rede Social /facebook); 
5. Realizar Conferência para estabelecimento de um plano estratégico de ação a partir das 
prioridades definidas por cada grupo setorial. 
 

Produtos 
 Os produtos obtidos a partir das consultas e da conferência alimentarão o Sistema de Informação da 
Bacia Hidrográfica a ser construído, com o cadastro das instituições e seus líderes, localização e 
prioridades de ação.  
 

Prazo de Execução 

90 dias 

Valor 

R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 
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