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Às dez horas e trinta minutos, do dia trinta de abril de dois mil e catorze, no 
Centro Administrativo São Sebastião - CASS, sede da Prefeitura do Rio de 
Janeiro sito à Rua Afonso Cavalcanti nº 455 - Cidade Nova, na sala de 
reuniões do CONSEMAC/12º andar – Rio de Janeiro/RJ. Realizou-se a 62ª 
reunião da Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas Costeiras (CT 
BDLC) do CONSEMAC.   
 
A reunião foi coordenada pelo Sr. David Zee, representante da CÂMARA 
COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA - CCBT e contou com a presença de 
outros 8 membros e/ou respectivos suplentes:  Alexandre De Bonis e Anna 
Saramago representantes da SMAC/CRH; Monica Santiago Montenegro e Ana 
Lucia Santoro representantes da Rio Águas/SMO; Luiz Eduardo Santos da 
SMU; Maurício Soares e Rodrigo Bianchini representantes do INEA; Mauro 
Pimentel e Sergio Henrique da Silva representantes da CEDAE; Adacto B. 
Ottoni representante do CREA/RJ; Julio César Jucá, da Freitas Consultoria e 
Iberê Cesar da CCBT, e como convidados:  Sergio Andrade da AMAR. 
 
O coordenador deu início aos trabalhos com a apresentação prevista da 
CEDAE – “Panorama da situação atual das obras referentes ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e arredores”.  
 
20 exemplares de um encarte do jornal “O Globo Barra da Tijuca” (set.2013) 
foram distribuído pela CEDAE, antecipadamente, para que os presentes 
pudessem melhorar acompanhar e visualizar as diversas obras concluídas, em 
andamento e previstas na área, objeto da apresentação solicitada pelo Comitê, 
proferida pelo Sr. Mauro Pimentel da CEDAE. 
 
Foram, então, apresentadas as inúmeras obras relativas ao sistema de 
esgotamento sanitário da CEDAE na AP4, seus respectivos objetivos e 
investimentos financeiros, parcerias público-privadas, tais como: elevatórias, 
linhas de recalque, troncos coletores e os centros de educação ambiental e de 
atendimento comercial aos clientes. 
 
Uma série de questionamentos foi feita aos representantes da CEDAE 
presentes, sobre o acompanhamento da empresa quanto às ligações aos 
troncos coletores dos inúmeros empreendimentos e condomínios na região e 
percentuais de atendimento.  
 
A dúvida fica ainda se esses usuários já estão fazendo suas respectivas obras 
de ligação e como estão sendo orientados para tal pela CEDAE.  
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O representante da SMAC, Alexandre De Bonis, se manifestou em relação à 
obra da Elevatória de Barra Bonita, pois os moradores locais andam 
reclamando muito da poluição e mau cheiro no Canal das Taxas. A área 
cresceu muito após a conclusão da respectiva obra e a CEDAE disse que 
novas obras de melhorias estão em andamento. A Câmara ressaltou a 
necessidade de receber informações sobre essas melhorias para poder 
informar a população local. 
 
Após um intenso debate, algumas conclusões puderam ser registradas: 
 
Conclusões da Câmara diante à apresentação da CEDAE : 
 

• Percepção de uma grande mudança nos últimos anos, através de 
grandes investimentos e inúmeras obras realizadas, porém, o 
monitoramento do INEA ainda não espelha a melhora na qualidade de 
águas esperada por todos; 

• A estratégia adotada pela CEDAE foi correta realizando parcerias 
público-privadas, realizando obras, atendendo prioritariamente aos 
macroempreendimentos e condomínios; 

• O segundo e terceiro setores devem também participar mais e fazer a 
sua parte, a partir de informações que devem ser melhor divulgadas pelo 
poder público: obras realizadas, em andamento, orientações para 
ligações aos troncos coletores, outras ; 

 
Finalmente, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e os 
representantes presentes elaboraram algumas propostas para o 
acompanhamento das obras e da situação atual sobre as questões em tela na 
AP4: 

 
Solicitações da Câmara como propostas para próximas  reuniões: 
 

• Manifesto de Resíduos da ETE da Barra da Tijuca, uma forma de 
medição da eficiência da ETE, seu funcionamento adequado e de dar 
transparência e credibilidade ao sistema de esgotamento sanitário e ao 
trabalho realizado pelo poder público estadual; 

• Apresentação pela COMLURB da abrangência da coleta seletiva na área 
das bacias drenantes das lagoas costeiras - AP4; 
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• Mapeamento, elaborado pela CEDAE, com o objetivo de se ter uma 
visão espacializada, das obras apresentadas em ppt na respectiva 
reunião, e de sua abrangência na área da Barra da Tijuca, Jacarepaguá 
e arredores, e percentuais desses resultados também; 
OBS: Uma cópia do ‘ppt’ apresentando pela CEDAE seria interessante o 
Comitê possuir. 

• Apresentação pela CEDAE do monitoramento da pluma de dispersão de 
poluentes aquáticos na bacia da Baixada de Jacarepaguá e; 

• Apresentação pela Secretaria Municipal de Habitação - SMH quanto à 
situação de adequação e respectivo tratamento de esgotos nas 
comunidades da região em tela. 
 

 
Não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 12:00h. 
 
 
Anna Saramago 
Suplente do representante Alexandre De Bonis – SMAC/CRH 
 
 
Próxima Reunião: 28/05  - Assunto: Análise das propostas feitas por 
representantes da Câmara na reunião de 30/04/2014 para o acompanhamento 
das obras relativas ao sistema de esgotamento sanitário da Barra da Tijuca, 
Jacarepaguá e arredores.  


