
- ATA - 
84ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE às LAGOAS COSTEIRAS 

 
DATA: 26/07/2017 – de 14h00min as 15h30min 
COORDENADOR: David Zee - CCBT     -- RELATOR: Daniel Bicalho Hoefle (SECONSERMA/SUBMA)      

Membros da Câmara Técnica Comparecimento 
1-     CCBT David Zee (COORDENADOR) 
2-     SECONSERMA Daniel Bicalho Hoefle (RELATOR) 
3-     SECONSERMA Humberto Antunes 
4-   CEDAE Segio Henrique da Silva 
5-    SMUIH/SUBU Eliane H. Sakamoto 
  

Convidados  ---------------------- 
6-     SECONSERMA Elizabeth Sant´Anna 
7-     SECONSERMA Alfredo de Barros 

Assuntos abordados: 

A reunião iniciou-se às 14:00 horas com o informe do Coordenador David Zee aos membros e convidados 
sobre as eleições para o CONSEMAC e a expectativa de mudanças na representação por parte da 
sociedade civil no conselho. 
 
Foi aprovada a ata da reunião anterior pelos presentes. 
 
O Coordenador David Zee prosseguiu os trabalhos discutindo soluções para a Bacia Hidrográfica do Sistema 
Lagunar de Jacarepaguá e expôs a necessidade das atividades manutenção drenagem dos corpos hídricos 
contra enchentes, destacando o desassoreamento dos canais de Sernambetiba e da Joatinga para mantê-los 
abertos. Também, apresentou ideias sobre o prolongamento do enrocamento do canal da Joatinga que 
possibilitaria melhor diluição das águas poluídas oriundas das Lagoas mitigando a qualidade da água do mar 
na região e identificou diversas possibilidades para o uso multifuncional do espaço de terra firme, que seria 
criado com a obra, como a implantação de quiosques, de marina e de “surfódromo” que serviriam para 
alavancar a economia local. 
 
O representante da SUBMA Daniel Bicalho Hoefle destacou a possibilidade de dispor o material de bota-fora 
da dragagem das Lagoas em mantas geotêxteis estanques no enrocamento para prolongá-lo e destacou as 
implicações negativas da ocupação das vargens sobre os ecossistemas brejosos. 
 
O representante da CEDAE Sergio Henrique destacou  que muitas vezes o investimento para tratar os 
problemas em suas origens pode ser mais economicamente vantajoso do que mitigar as consequências e 
destacou que a cota altimétrica da região das vargens é considerada baixa em relação ao nível médio do 
mar. 
 
O Coordenador David Zee complementou que existem áreas ocupadas nas vargens que sofrem inundações 
frequentes e reiterou as necessidades pela conclusão dos trabalhos para proposição de indicação ao 
CONSEMAC. 
 
O representante da SUBMA Humberto Antunes destacou a necessidade de se discutir as PPPs de interesse 
do governo com o Subsecretário de Meio Ambiente Justino Carvalho e almejou a possibilidade destas PPPs 
sanarem os problemas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetivamente. Ainda, anunciou o retorno 
próximo do programa Rios Cariocas que reformula o programa anterior Guardiões dos Rios e traçou um 
panorama sobre mutirões comunitários em projetos como este e as dificuldades legais e administrativas 
destes. Também, anunciou que a SUBMA/GRHRS pretende instalar ecobarreiras nas Lagoas. Destacou as 
características do solo na região do Rio das Pedras que não é o mais adequado para construção civil 
necessitando de muito estaqueamento para evitar o colapso das edificações, dos arruamentos e da 
infraestrutura urbana. Por fim, levantou a possibilidade de serem pleiteadas verbas de órgãos internacionais 
para estes projetos. 
 
O Coordenador David Zee destacou que o concessionário da UOP do Rio das Pedras deveria assumir a 
manutenção e desassoreamento dos rios e canais da região e que o governo deveria se preocupar mais em 
viabilizar as PPPs e reiterou as necessidades pela conclusão dos trabalhos para proposição de indicação ao 
CONSEMAC detalhando a segmentação do projeto a partir de uma primeira fase com ligação aquaviária da 
estação do metrô com a Lagoa de Marapendi. 
 
A reunião se encerrou às 15h30. 
 



- PAUTA para próxima reunião: Transporte Aquaviário e CEPAC do Rio das Pedras. 

- DATA da próxima reunião: 30/08/2017 às 10:00h – Sala de Reunião do CONSEMAC – 12º Andar CASS 


