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Comissão de Meio Ambiente - Deliberação CMA-RJ n.o 014/2019

Processo :

: Ordinária I N.O: 03Reunião
Deliberação : CMA/RJ n.o 014/2019
Assunto : AÇÃO CIVIL PUBLICA, INQUERITO CIVIL N° MA 3744 - Processo 0153181-

33.2011.8.19.0001

Interessado: CARTORIO DA 13a VARA DA FAZENDA PUBLICA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Comissão de Meio Ambiente -CMA, do CREA-RJ, reunida em Sessão Ordinária no Crea-Rl, no dia 25
de abril de 2019, após análise do assunto em epígrafe;
Considerando a Audiência Especial na sala de audiência da Juiza, realizada no dia 14/03/19, e a Inspeção

Judicial, realizada no dia 21/03/2019, na Comunidade Solar da Montanha, em Jacarepaguá, decorrentes da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, INQUÉRITO CIVIL NO MA 3744 que investiga a Ocupação irregular de encosta
íngreme, risco de desabamento, poluição hídrica decorrente do lançamento de esgoto in natura em área de
relevância ambiental, omissão do poder-dever legal do Município e do Estado do Rio de Janeiro, bairro de
Jacarepaguá.
Considerando que a referida Ação Civil Pública tem por objetivo identificar se há risco geológico iminente,

e se é possível sua redução, indicando as possíveis soluções técnicas e que participam dessa ação, além do
CREA-RJ, representantes do DRM, GEO-RIO, M~RJ, e da Defensoria Pública;
Considerando a contribuição do Geógrafo FABIO PALMEIRO DO AMARAL, Conselheiro da Comissão de

Meio Ambiente/CMA do Crea-RJ e da Geóloga ELISABETE DO NASCIMENTO ROCHA, Diretora da Associação
Profissional dos Geólogos/APG-RJ, do Geólogo Geólogo ADRIANO CELIO MAGALHAES SAMPAIO,
Coordenador da Câmara de Geologia e Minas do Crea-Rl e do Engenheiro Agrônomo JORGE ANTONIO DA
SILVA, Assessor Técnico da CMA, que participaram da Audiencia e da Inspeção Judicial;
Considerando a MINUTA DE RESPOSTA elaborada pelo Geógrafo FABIO PALMEIRO DO AMARAL,

Conselheiro da Comissão de Meio Ambiente/CMA do Crea-Rl e da Geóloga ELISABETE DO NASCIMENTO
ROCHA, Diretora da Associação Profissional dos Geólogos/APG-RJ, transcrita a seguir:

MINUTA DE RESPOSTA- Processo 0153181-33.2011.8.19.0001
Expomos as preocupações e sugestões do CREA-RJ, representada pela Comissão de Meio Ambiente,

sobre a questão "se existe risco geológico iminente e se é possível a sua redução" nos terrenos nO8636 e
NO8670 da Estrada dos Bandeirantes, Camorim - Jacarepaguá (Condomínio Solar da Montanha).

Em primeiro lugar cabe esclarecer que o CREA-RJ é o órgão fiscalizador da atividade profissionais das
áreas de Engenharia, Agronomia, Agrimensura, Geologia, Geografia, e Meteorologia, e que este órgão não
dispõe de equipe de técnicos próprios que possam realizar estudos de detalhe na referida área.

A atividade do CREA visa impedir o exércício irregular da profissão, evitando que profissionais não
qualificados ou sem a competência legal realizem serviços de engenharias e afins. Esta atividade do
CREA-RJ é feita através da cobrança de cadastro e pagamento anual do conselho e pela exigência de
ARTs (anotação de responsabilidade técnica) para cada trabalho realizado.

Infelizmente a prática de elaboração de ARTs tem sido desvalorizada na administração pública (e
também no Judiciário) com vários laudos sendo executados sem a respectiva ART. Associado a isto,
também é tarefa do CREA-RJ ser o guardião das boas práticas nos projetos de engenharia e afins, de
forma que, os procedimentos básicos de projeto sejam atendidos.

O processo em questão se refere a comunidade Solar da Montanha, situada nos terrenos nO 8636 e
n08670 da Estrada dos Bandeirantes, Camorim, Jacarepaguá, onde moram aproximadamente 75 famílias,
para a qual foram realizados laudos de vistoria contraditórios, onde se identifica a área como de alto risco
e passível de remoção.

No plano formal o CREA-RJ deve ressaltar que não foram emitidas ARTs para os laudos apresentados, e,
portanto não podemos estabelecer a competência técnica dos seus elaboradores. Porém os laudos foram
assinados por profissionais da GEO-RIO, órgão com competência reconhecida pela comunidade técnica.

Ressaltamos que tais laudos são assinados apenas pelos técnicos da GEO-RIO, e dada sua importância
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deveriam ser analisados e confirmados, pelo menos, pelo gerente de geologia e pelo presidente da GEO-
RIO, com emissão de estudo conclusivo sobre a questão.

No plano técnico, considerando a possibilidade de remoção de 75 famílias, e todos os impactos
decorrentes desta transferência, os laudos elaborados não atendem todas as melhores práticas dos
estudos de sensibilidade a escorregamentos, dada as graves consequências associadas as suas
conclusões.

Neste sentido o CREA-RJ sugere a realização de um estudo detalhado (afinal, são as vidas de 75
famílias que serão drasticamente modificadas) em que minimamente as seguintes informações devem ser
levantadas:

- Levantamento do histórico de ocorrências de escorregamentos na área;
- Levantamento topográfico, ainda que expedito, de toda a área da comunidade e montante, até o

interflúvio, englobando pelo menos SOm de cada lado da comunidade.
- Mapa morfológico da encosta, em escala local;
- Mapeamento geológico-geotécnico da encosta, em escala local (maior que 1:500), identificando as

diferentes unidades (com área, espessura estimada, declividade). Este mapeamento deverá incluir a toda
a área levanta pela topografia;

- Avaliação dos fluxos das águas superficiais e subsuperficiais da encosta;
- Avaliação e mapeamento da susceptibilidade aos diversos tipos de movimentos de massa que podem

ocorrer na área;
- Levantamento do histórico de ocorrências de escorregamentos na área;
- Elaboração de laudo final com diagnóstico das condicionantes geológico-geotécnicas (de toda a área

mapeada) e soluções, que poderá incluir a retirada de casas ou obras de contenção.
Sugerimos que tal trabalho deve ser realizado pela GEO-RIO que dispõe de equipe técnica para tal

empreitada. Os profissionais envolvidos neste estudo devem estar regulares junto ao CREA-RJ e as ARTs
necessária devem ser recolhidas.

Este estudo deve ser assinado pelos técnicos escolhidos pela GEO-RIO para sua realização, revisado e
validado pelo Gerente de Geologia da GEO-RIO, e com ciência do presidente da GEO-RIO, para desta
forma se evitar ruídos na informação. Os órgãos de assessoria, o DRM, CPRM, e o CMA-CREA podem atuar
como consultores.

DELIBERAÇÃO: Aprovar a MINUTA DE RESPOSTA acima para encaminhamento pelo Crea-Rl à Juiza
LUCIANA LOSADA ALBUQUERQUE LOPES, do CARTÓRIO DA 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO RIO DE
JANEIRO, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.

Coordenou a reunião a Conselheira Eng. Civil MAYRA DE CASTILHO BIELSCHOWSKY
Votaram favoravelmente: Eng. Civil MAYRA DE CASTILHO BIELSCHOWSKY, Geógrafa UIARA MARTNS

DE CARVALHO, Geólogo ADRIANO CELIO MAGALHAES SAMPAIO e Meteorologista IVAN PEREIRA DE
ABREU.

Cientifique-se e cumpra-se.
Rio de J:n;ir9rÂ5 de ABRIL de 2019.

Eng. CiVH4i%..f!cA-5TILHO BIELSCHOWSKY
Coor Tenadora da CMA

CMA Composição 2019: Conselheiros Efetivos: Eng. Civil MAYRA DE CASTILHO BIELSCHOWSKY (Coordenadora), Geógrafa UIARA
MARTNS DE CARVALHO (Coordenadora Adjunta), Eng. Químico ABIUO VALERI TOZINI, Eng. Eletricista FERNANDO LEITE SIQUEIRA, Eng.
Civil RIVAMAR DA COSTA MUNIZ; Conselheiros Suplentes: Geólogo ADRIANO CEUO MAGALHAES SAMPAIO, Geógrafo FABIO PALMEIRO
DO AMARAL, Eng. Metalurgista LUIZ DE ARAUJO BICALHO, Meteorologista IVAN PEREIRA DE 'ABREU,' Eng. Agrônomo LEONARDO DA
COSTA LOPES
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