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Engenheiro afirma que despoluição da Baía 
de Guanabara passa obrigatoriamente pela   

construção de redes de coleta de esgoto 
 

engenheiro Luiz Edmundo da Costa, durante a palestra 

“Despoluição da Baía de Guanabara – Mitos e Verdades”, ministra-

da no auditório da SEAERJ, nesta quarta-feira, dia 25 de abril, 

considerou a falta de construção de redes de coleta de esgoto como o prin-

cipal problema para o fracasso de todas as iniciativas para despoluição de-

senvolvidas até agora. O professor da UFRJ aproveitou para rebater as 

avaliações dos que consideram que os programas não alcançaram êxito 

por causa da corrupção que teria desviado os recursos destinados à despo-

luição. A palestra aconteceu durante a Reunião Extraordinária do Conse-

lho Diretor. 

“O caminho para resolver a questão da despoluição da Baía de Gua-

nabara, sem querer desrespeitar os milhões de estudos que foram feitos 

nesse sentido, é construir rede de captação.  Foram feitas muitas coisas, 

mas não houve preocupação com a rede. Isto porque as redes ficaram como 

contrapartida do PDBG, para serem feitas com os recursos, basicamente 

do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 

(FECAM)”, avaliou. 

Edmundo lembrou que houve um período em que a preocupação com 

as redes chegaram a avançar, no Estado, mas foram abandonadas a partir 
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da decisão do governo em priorizar os recursos para o projeto de esgota-

mento sanitário da Barra da Tijuca, especialmente, para a construção do 

emissário submarino da Barra da Tijuca. 

“O Programa estava caminhando relativamente bem. Inclusive, as re-

des de São Gonçalo, Nilópolis e São João de Meriti estavam funcionando 

regularmente, com os recursos do FECAM. O então prefeito do Rio, César 

Maia, decidiu fazer a concessão de água e esgoto da Barra da Tijuca, que 

seria assumida pela iniciativa privada. Porém, o governador Garotinho se 

desentendeu com o prefeito e decidiu que o projeto seria tocado com os re-

cursos do Estado. E entre a construção do emissário da Barra e a rede de 

Saracuruna, adivinhe qual foi a opção do Governo? Com isso, os recursos 

para construção de redes de coletas de esgoto secaram definitivamente”, 

lembrou. 

Luiz Edmundo também discordou daqueles que consideram que a des-

poluição não ocorreu por causa da corrupção e desvio de recursos. 

“Esse é um grande mito. Fala-se no imenso volume de recursos, acima 

de R$ 1 bilhão no PDBG. Esse valor é muito inferior ao total que seria re-

almente, necessário, para o desenvolvimento do programa. O que houve 

foi falta de foco. Os recursos do programa não eram destinados exclusiva-

mente para a despoluição, mas envolveu investimentos, também em me-

lhoria fiscal, mapeamento digital, reforma do laboratório da FEEMA, pro-

postas de usinas de lixo, muitas até que foram criadas, mas depois aban-

donadas”, explicou. 

Para Edmundo, também não há interesse das prefeituras pela despo-

luição. 

“Os prefeitos não têm muito interesse porque as obras de saneamento 

acabam refletindo em ruas esburacadas”, ponderou. 

Apesar de apontar as redes como a solução para iniciar o processo de 

despoluição, Edmundo avalia que a solução não é tão simples. 

“Na verdade, trata-se de um paradoxo. Apesar de acreditar na rede co-

mo solução, devo confessar que há dificuldades para alcançarmos uma so-

lução. Temos que enfrentar questões construtivas, como o nível da soleira 

das casas na Baixada Fluminense. Outra questão importante é a tarifá-

ria. Como a população pobre vai suportar pagar uma tarifa de esgoto e os 

custos de ligação?”  questionou. 
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PALESTRA ABORDA IMPORTÂNCIA DO   
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VISÃO DO 

CORPO DE BOMBEIROS 
 

engenheiro e arquiteto Luiz Carlos de Abreu foi o palestran-
te e, após ser recebido na SEAERJ por seu presidente, Ha-
roldo Mattos de Lemos, falou aos presentes sobre o abaste-

cimento de água sob a ótica do Corpo de Bombeiros. 
Há 12 anos trabalhando no Corpo de Bombeiros do Rio de Ja-

neiro, Luiz de Abreu teve contato com diversas situações e mostrou 
um histórico envolvendo o uso de água em incêndios e os decretos 
sobre a atuação da corporação criados no decorrer do tempo. 

Ele lembrou que a  água utilizada pelos bombeiros em um com-
bate a incêndios era retirada de hidrantes nas ruas. "Houve um 
tempo em que ao se construir edificações era obrigatório por lei que 
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se instalasse um hidrante em frente. Mas, na prática, muitos burla-
vam a lei e instalavam hidrantes sem conexão com a tubulação. Ou 
seja, hidrantes sem água disponível para uso dos bombeiros", expli-
cou. 

Com o tempo, veio a indagação: “de onde vamos tirar água na 
hora H, pois a CEDAE alegava que não era prioridade instalar hi-
drantes na cidade". Por isso, ele,  com a ajuda de mais dois colegas 
bombeiros, decidiu criar o código de segurança de uso do corpo de 
bombeiros em vigor até hoje. 

Outro tópico citado por ele foi o uso de escadas de incêndio com 
portas corta-fogo. "Em 1963, foi promulgada uma lei que obrigava 
as construções a erguerem essas escadas. Isso porque no ano ante-
rior, um incêndio atingiu um hotel e a falta de uma escada desse ti-
po aumentou o número de vítimas fatais. E apesar de muitos recla-
marem sobre o encarecimento das obras, na prática, não fazia dife-
rença", disse. 

Para encerrar, o palestrante levantou o questionamento das 
coincidências estabelecidas entre o período de maior índice de in-
cêndios, com o período em que a conta de luz está mais elevada. Os 
maiores incêndios ocorridos em São Paulo e no Rio de Janeiro foram 
no verão, mesmo período em que a conta de luz de boa parte da 
população fica mais cara. ELE NÃO DISSE PORQUE ISSO ACONTE-
CE? SERIA POR CAUSA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS? 

 
Luiz Carlos prometeu voltar à SEAERJ para esclarecer melhor 

sobre como é possível solucionar o problema da falta de água em 
um combate a incêndio. "Pois mesmo com o aumento de número de 
salvamentos em acidentes diversos, a tarefa de combate a incêndios 
ainda é prejudicada". Ele respondeu dúvidas da plateia e recebeu 
seu certificado pelas mãos do diretor técnico da SEAERJ, Sinval de 
Oliveira.    
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REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO APRESENTA           
MELHORIAS E ESFORÇOS 

 

reunião foi aberta pela Presidente Sra. Regina Chiaradia,que após a 

execução do Hino Nacional, compôs a mesa. Sendo assim: o Co-

mandante do 2º BPM, Tenente Coronel Carlos Henrique Martins 

Gonçalves, que assume agora este Batalhão; os delegados da 9ª DP, Dr. 

Alexandre Braga e o da 10ª DP, Dr. Tarcísio Jansen. E em seguida, tam-

bém compuseram a mesa: Major EB Sodré, representando a ECEME; O 

Inspetor da GM Cardoso; o Inspetor Sabino, representando a Superinten-

dência da Zona Sul. 

 

Ao iniciar a reunião, os membros da mesa se apresentaram e deram 

as boas vindas a todos. O Comandante Carlos Henrique fez um relato de 

suas expectativas e as atitudes já tomadas para melhorar os índices de 

violência na área dos oito bairros de sua responsabilidade, que são: Bota-

fogo, Laranjeiras, Catete, Glória, Flamengo, Humaitá, Cosme Velho e Ur-

ca. 

Em seguida apresentou as estatísticas enviada pelo ISP, com os da-

dos do mês passado, mostrando onde terá que atuar e o modo para me-

lhorar. Após a explanação os delegados fizeram uso da palavra,  infor-

mando que a 10ª DP ficou em 1º lugar na resolução dos crimes do perío-

do e que a 9ª DP ficou em 3º, sendo muito comemorado pelos presentes. 

Após breves comentários dos outros membros presentes na mesa foi pas-

sada a palavra aos presentes, moradores, apoiadores e as várias Associa-

ções de Moradores presentes, que levaram suas demandas e expectativas 

para o novo Comandante, delegados e parceiros da Prefeitura.    

A 
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Reunião do Climate Reality Internacional na SEAERJ 
 

 
A SEAERJ sediou, na última terça-feira, o encontro dos líderes 

climáticos no Rio de Janeiro. O presidente da entidade Haroldo Mat-

tos de Lemos recebeu os participantes no salão da seaerj para um 

lanche de boas vindas. Logo após, todos foram direcionados ao au-

ditório, e a Branch Manager do Climate Reality Internacional iniciou 

o bate papo. 

 

A abertura foi feita pelo coordenador executivo do fórum brasi-

leiro de mudanças climáticas, Alfredo Sirkis, que expôs o andamen-

to do NDC e as projeções para o próximo semestre. O representan-

te americano do Climate Reality Project, Matt Boms, trouxe os pro-

jetos, campanhas e atualizações sobre o cenário latino americano. 

Em seguida, o gerente de mudanças climáticas e desenvolvimento 

sustentável da secretaria municipal de conservação e meio ambien-

te, José Miguel Carneiro, falou sobre o projeto escolas sustentáveis. 

A importância para sociedade, o funcionamento, desenvolvimento e 

as previsões para o segundo semestre das escolas foram debatidos. 

Além disso, o gestor de projetos do centro de treinamento De-

fesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, Walter Fonseca, explicou a 

atuação da Defesa Civil, e falou sobre o projeto realizado em esco-

las públicas de áreas de risco e detalhes do processo que pessoas 

enfrentam diante da mudança climática. 

 

No encerramento, a Branch Manager do Climate Reality Interna-

cional, Renata Moraes, falou sobre as atividades e campanhas reali-

zadas até agora e expôs as projeções do próximo semestre. 
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Agora as palestras 

da SEAERJ são 

transmitidas via  

facebook ao vivo, e 

armazenadas na  

página do youtube 

da entidade. 

seaerjoficial 
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Prezado  Associado                                       

 

Receba    o                                                                         
 

por WhatsApp   o seu celular.  
Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:       
Ligue:  (21) 97166-6834 
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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". 

Dia 10 de Maio 

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

