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A água das chuvas como possibilidade de economia
  

engenheiro Leonardo Nogueira apresentou um parâmetro sobre o 

aproveitamento da água das chuvas em 13 de setembro, durante 

palestra no auditório da SEAERJ. A partir da apresentação de alguns 

dados dos problemas de abastecimento no Brasil, o profissional 

defendeu que o aproveitamento das águas pluviais tem mais vantagens do que 

o reaproveitamento das chamadas "águas negras" e das "águas cinzas", com 

excrementos e resquícios de sujeira, respectivamente. 

 

Dentre as vantagens da reutilização das águas pluviais estão o tratamento 

simples e baixa manutenção, a contribuição para a redução das enchentes e a 

possibilidade de suprir 50% do uso das águas. Segundo o engenheiro, a 

proposta de captação das águas a partir dos telhados das casas implica 

modificações logísticas, mas não atinge os gastos e riscos de falta d'água do 

racionamento. 
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Patologias da má         

impermeabilização 

 

 diretor da Associação de Empresas de Impermeabiliza-

ção do Estado do Rio de Janeiro (AEI), Higino Alexandre 

dos Santos, falou sobre o tema “Patologias referentes à má im-

permeabilização”, em palestra no auditório da SEAERJ, no últi-

mo dia 19.  

 

  O engenheiro apresentou casos de problemas de infiltra-

ção e enfatizou que o projeto de impermeabilização deve ser 

compatível com os demais projetos de engenharia e que o pre-

paro da superfície é fundamental para a aplicação do material 

de impermeabilizante.  

 

  Segundo o palestrante, as falhas nesse tipo de serviço 

têm origem em projetos inadequados, materiais incompatíveis 

e falhas de execução e podem acontecer no preparo da superfí-

cie, na execução da impermeabilização e nas proteções. 

O 



 3 

 

SEAERJ VAI CRIAR GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DO NOVO    
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES SIMPLIFICADOS 

presidente da SEAERJ, Haroldo de Mattos Lemos  anunciou nesta quarta
-feira, dia 20, que será formado um grupo de trabalho para discutir 
e apresentar sugestões para o Projeto de Lei Complementar do novo 

Código de Obras e Edificações Simplificado da cidade do Rio de Janeiro 
(COES), elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 
Habitação do Rio de Janeiro (SMUIH). O anúncio aconteceu durante 
a  palestra “Código de Obras e a Simplificação das Leis Urbanísticas”, 
ministrada pelo coordenador de Planejamento Local da secretaria, Luis 
Gabriel Denadai, no auditório da SEAERJ. 
  
  “Eu gostaria de agradecer a disposição da Prefeitura de ter vindo 
conversar conosco e aceito a proposta de organizarmos um grupo de trabalho 
da SEAERJ para discutir com mais tempo e mais detalhes todas essas questões 
envolvendo os códigos urbanísticos da cidade. Esse é um assunto que 
desperta muito interesse e que nós gostaríamos de participar, 
apresentando  sugestões, a partir das nossas experiências. Esse encontro de 
hoje, tenho certeza, serviu para colaborar com a Prefeitura no sentido do 
aprimoramento do projeto”, afirmou o presidente da SEAERJ. 
  
  Antes de iniciar sua apresentação, o coordenador justificou a 
ausência do secretário municipal Índio da Costa, convidado para apresentar 
a palestra, mas que, em razão de uma reunião de emergência com o Prefeito 
Marcelo Crivella, não pode comparecer à SEAERJ. 
  Em sua explanação, Luis Guilherme discorreu sobre as diretrizes do 
novo COES, explicando que a secretaria municipal está revisando os quatro 
principais Códigos Urbanísticos da Cidade. Além da COES, serão enviados 
para votação na Câmara Municipal as propostas revisadas da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (LUOS); da Lei de Parcelamento do Solo (LPS); e do Código 
de Licenciamento e Fiscalização (CLF).  
  
  “O novo Código de Obras e Edificações Simplificado tem como 
objetivos principais a simplificação da legislação, revisão dos 
procedimentos, buscando a facilitação do licenciamento e da fiscalização, 
flexibilização das exigências, garantindo maior liberdade a arquitetos e 
construtores, redução de custos à construção e manutenção das 
edificações além de retirar o protagonismo do automóvel particular nos 
projetos de construção”, destacou Luis Guilherme. 
  
  O vice-presidente da SEAERJ, Alberto Balassiano, também ressaltou a 
importância do debate. “Esses debates são fundamentais, pois entendemos que 
todas as políticas de governo têm que ser discutidas e passadas pelo 
conjunto de servidores e demais interessados. Nossa ideia é organizar novos 
debates para que possamos discutir todas as questões para que, qualquer 
alteração que esteja em andamento que afete os servidores e a população 
possa ser debatida”, considerou Balassiano. 
  
  Os interessados em conhecer a versão final do Novo Código de obras 
Simplificado (COES) poderá acessa-lo, na internet, pelo link: https://
drive.google.com/file/d/0Bw2Oif3pluVoYlE3cFN0blR5QXc/view?usp=sharing 
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http://blogspot.us16.list-manage.com/track/click?u=27ea085d0f72c1556085e6fb2&id=6132135ac4&e=c0d5d71ed7
https://drive.google.com/file/d/0Bw2Oif3pluVoYlE3cFN0blR5QXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw2Oif3pluVoYlE3cFN0blR5QXc/view?usp=sharing
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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/

