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Presidente da Cedae        

visita a SEAERJ 

 

      

o dia 13 de setembro, o presiden-

te da Cedae, Engenheiro Jorge Luiz 

Briard, participou de um almoço 

para a apresentação da proposta da 

Seaerj de estudar a viabilização do futuro 

Espaço Memória do Saneamento do Rio 

N 

 

 

A reunião das pensionistas do mês de setembro ocorreu na tarde do 

dia  13 , no auditório da Seaerj, tendo como pauta a discussão sobre 

a importância da 

participação das 

pensionistas nas 

questões da Seaerj e 

os resultados positivos 

obtidos no último 

mês, desde a visita do 

representante da 

Rioprevidência. Vale 

lembrar que a reunião 

das pensionistas será 

sempre na segunda 

quarta-feira do mês, 

na SEAERJ. 
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RIO - A instalação de recifes artificiais pode minimizar o impacto das ondas na costa carioca, afirmam 

especialistas. Um projeto da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio (SEAERJ) sugere a aco-

modação de grandes sacos de areia no fundo do mar, para formar barreiras capazes de amortecer 

ondulações como as da ressaca de abril de 2016, que derrubaram parte da Ciclovia Tim Maia, na 

Avenida Niemeyer — a queda da estrutura, construída com erros de cálculo, provocou duas mortes. 

A proposta, considerada rápida e viável pela entidade, será apresentada amanhã a técnicos da pre-

feitura. 

A instalação de recifes artificiais para evitar grandes estragos durante ressacas se mostrou uma inici-

ativa bem-sucedida no estado americano de Maine, diz a SEAERJ. Além disso, as estruturas submer-

sas aumentam a diversidade de espécies no mar. 

   Pelo mundo, não são mais feitas proteções com blocos de pedras, que impactam o meio ambien-

te e a paisagem. Sem contar que, dependendo do tamanho da rocha, a força da água pode tirá-la do 

lugar — explica. 

Para os surfistas, não há motivo de preocupação: segundo o engenheiro civil Mario Sérgio Bandeira, 

autor do projeto, os recifes podem proporcionar uma permanência mais longa dos atletas sobre as 

pranchas. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA PODE PROTEGER ÁREAS COMO LEBLON E AV. NIEMEYER 

Leia mais: https://oglobo.globo.com/rio/engenheiros-sugerem-criacao-de-recifes-

artificiais-na-orla-carioca-21806467#ixzz4sfuZ3ZzA  

    Por: GISELLE OUCHANA  -  JORNAL O GLOBO 

No fundo do mar. Simulação mostra como seria a estrutura dos recifes - Reprodução  

Deu na Imprensa

ENGENHEIROS SUGEREM CRIAÇÃO DE RECIFES ARTIFICIAIS 

NA ORLA CARIOCA 

Proposta para evitar destruição durante ressacas será levada à prefeitura 

https://oglobo.globo.com/rio/engenheiros-sugerem-criacao-de-recifes-artificiais-na-orla-carioca-21806467#ixzz4sfuZ3ZzA
https://oglobo.globo.com/rio/engenheiros-sugerem-criacao-de-recifes-artificiais-na-orla-carioca-21806467#ixzz4sfuZ3ZzA
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Prezado  Associado 

Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  
Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:  (21) 97166-6834 

  

 

 

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais          

informações em “ART e Acervo Técnico". 

http://www.crea-rj.org.br/

