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ASSUNTOS TRATADOS 

Dando continuidade à discussão da utilização racional do Aquífero Guaratiba, o comitê 

recebeu os engenheiros Marco Veiga e Cristiano Galvão, Foz Águas 5, que apresentaram o 

escopo dos serviços referentes à concessão dos serviços de esgotamento sanitário na Área de 

Planejamento 5. 

Sua atuação consiste na operação e manutenção do sistema de coleta e tratamento do esgoto 

doméstico, por meio do investimento na implantação de redes coletoras, coletores-tronco e 

estações de tratamento.  A concessionária realiza a leitura e emissão de contas, ações de 

vistoria para regularização das instalações e verificação de uso regular de água. O 

abastecimento de água permanece sob os cuidados e responsabilidade da Nova Cedae. 

Ao longo de 30 anos de concessão, a concessionária investirá cerca de R$ 2,6 bilhões. Estão 

previstas a implantação de 2.100 km de rede coletora de esgoto,  142 elevatórias e 10 Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs). 

A Foz Águas 5 atua em 21 bairros, que correspondem a 48% de todo o território municipal: 

Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Padre 

Miguel, Bangu, Gericinó, Senador Camará, Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, 

Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba. 

A empresa, realiza por força da concessão, a modernização do sistema de esgotamento 

sanitário existente. Opera 17 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) pré-existentes e em dois 

anos aumentou de 5% para 12% no índice de tratamento. São realizados mais de 1.700 

serviços de manutenção por mês e, segundo a empresa, cerca de 80% dos atendimentos são 

executados em no máximo 12 horas. Até 2017, quando chega ao fim a primeira fase do 

projeto, a Foz Águas 5 deverá investir R$ 640 milhões na melhoria dos serviços.  

A Foz Águas 5  deve cumprir as seguintes metas de cobertura dos serviços. 

2017: 40%, em 5 anos de concessão 



2021: 70%, em 10 anos 

2026: 80%, em 15 anos 

2036: 90%, em 25 anos 

2042: 100%, em 30 anos 

Entretanto, segundo o cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, somente em 

2037, começará ser atendida a região administrativa de Guaratiba. Nesta primeira fase da 

concessão, a empresa está concentrada nos serviços de implantação de nova rede e ETEs nas 

bacias Sarapuí, Marangá e Deodoro, esta última com interface para as instalações olímpicas. 

Tal ordem de implantação poderá ser repactuada com o poder concedente, a Prefeitura, caso 

seja imperioso a mudança de etapas do Plano. 

Fica assim acertada para a próxima reunião do Comitê reunir os membros da Câmara para 

realização do parecer final sobre o Aquífero Guaratiba e o apresentação de planejamento das 

ações na Região Administrativa de Guaratiba. 

 

 


