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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião Conjunta do Subcomitê Lagoa de Saquarema e  

CT Saneamento e Dragagem do CBHLSJ” 

 
Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 08 de 28 de fevereiro de 2020 e Ofício CBHLSJ 

nº 02 de março de 2020. 

Data: 13/03/2020      

hora: 09:30h 

Local: Teatro Municipal Mário Lago, Rua Coronel Madureira n. 77 - 

Saquarema/RJ 

Presentes:  

Membros: Edna Ferreira Calheiros Saraivo (AMEAS); Beatriz Correia de Freitas (FIPERJ); Letícia 

Hitomi (FIPERJ); Vinícius José Freitas (Ass. Raízes); Zélia M. Pontes (NEABC); Nathalia Bragança 

(CAJ); Dulce Tupy (Colônia Z-24); Arnaldo Villa Nova (Ass. Viva Lagoa); Sandra Bárbara (IPEDS); 

Jorge Carmo de Mello (ALA); Irene Alves de Mello (ALA). 

Convidados: Márcia Régis (GS Solutions); Adriana Saad (CILSJ); Jéssica (Berbat); Edson de Assis 

Soares (CAJ); Samara M. P. da H. Barros (CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Renata S. de Freitas (PMS – 

Secretária de Meio Ambiente) SMA; Pedro Paulo Andrade (Nea – BC); Sueli Aparecida Silva (Nea – 

BC); Lia Cardoso Rezende (GS – Gestão de Soluções); Carine Rodrigues (Colônia Z-24); Ivonisa de 

Oliveira (MAMAS e SCVB); Precisa Barroso (PMS – Secretaria de Obras); Jorge Ramos (Morador de 

Jaconé); Luís Fernando (CILSJ); Emídio de Souza (Nea – BC); Priscila Barroso (PMS – Secretaria de 

Obras); Regina Vilma (Ass. Raízes); Edson Pedroso (Partido Verde); Priscila Amaro (Nea – BC); Luiz 

C. Lopes (Museu Conhecimentos Gerais – Jaconé); Henrique Oliveira (Porto da Roça); Danilo G. Villa 

Verde (PMS – Secretário de Obras); Carlos Gontijo (CAJ); E. Carvalho (PMS – Secretaria de 

Comunicação); Iza Paz (Rick Paz Eventos); Marley do Brasil (GGL-NEIA-BC).  

 

Pauta:  

1 – Apresentação do Projeto de Saneamento de Saquarema com recursos do CBHLSJ; 

2 – Apresentação dos investimentos em Saneamento no município de Saquarema (Concessionária 

Águas de Juturnaíba); 

3 - Assuntos Gerais 

Resumo:  
A reunião foi iniciada com a saudação da Diretora, Edna Calheiros, agradecendo a participação 

de todos, e com uma rodada de apresentação, onde marcaram presenta os representastes da 

Secretaria de Meio Ambiente e Obras do Município de Saquarema, e também os representantes 

da Concessionária da Água e Esgoto local, Membros do CBHLSJ e os representantes de ONGs 

da região de Saquarema. Em seguida a diretora Edna Calheiros contextualizou o histórico de 

luta dos Membros do CBHLSJ para a concretização daquele sonho, enfatizou o grande apoio 

dos Engenheiros da Concessionária local (CAJ) que contribuíram tecnicamente no 

desenvolvimento do projeto de esgotamento sanitário: Biossistema integrado, composto por 

biodigestor e zona de raízes, que seria votado pelos Membros do CBHLSJ naquele momento. 

Passando para o primeiro item de pauta o secretário de Obras de Saquarema, Sr. Danilo Villa 

Verde, apresentou os locais para a instalação do Projeto de esgotamento sanitário com três 

mailto:cbhlagossaojoao@gmail.com


Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios 

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

2 
 

níveis de prioridade. Primeiramente foi apresentada a localidade denominada Charqueado, 

distrito do Sampaio Corrêa com a proposta de instalação do sistema de Biodigestor, para 

substituição das fossas sépticas da comunidade que se encontram saturadas apresentando 

extravasamentos crônicos. Em seguida apresentou a segunda prioridade do município de 

Saquarema, na região próxima à Rua Tocas e Roça no distrito de Bacaxá para a conexão da 

rede de esgotamento destas ruas na ETE de Bacaxá. Por último foi apresentado uma variação da 

proposta anterior, porém acrescentando outras ruas a terem o esgoto captado para a destinação 

final na ETE de Bacaxá. Findada a apresentação do secretário de Obras de Saquarema a 

Diretora Edna Calheiros, abriu para a votação; sendo aprovado o Projeto do Biodigestor na 

comunidade do Charquedo em Sampaio Corrêa de forma unânime pelos membros do CBHLSJ. 

Passando para o segundo Item de pauta o senhor Carlos Gontijo realizou a apresentação dos 

investimentos da Concessionária Águas de Juturnaíba no município de Saquarema para o ano 

de 2020. Inicialmente Gontijo apresentou os Sistemas de Esgotamento Sanitário do município 

que são compostos pelos sistemas de Saquarema; Jacarepiá; Itaúna e Bacaxá. Nos Bairros 

Areal, Boqueirão e Gravatá, foram implementados 3.316 metros de rede coletora; 2.785 metros 

de rede de recalque; 05 estações elevatórias e 19 tomadas em tempo seco.  A ETE Saquarema 

foi ampliada para a capacidade de tratamento de 1.036 litros de esgoto dia. Foi realizada 

também a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Raia, Condado e Retiro; 

com 2.700 metros de rede de recalque, 03 estações elevatórias construídas; e mais construção 

de 03 interceptores. Em seguida foi apresentada a Estação de Tratamento de Esgoto Jacarepiá 

que tem capacidade de 1.123.200 litros de esgoto tratado por dia que deixam de ser despejados 

na Lagoa de Jacarepiá cotidianamente. A referida ETE possui alta tecnologia de tratamento com 

laboratório de processo, destacou Gontijo. Em relação aos investimentos em andamento foi 

apresentado a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Itaúna de nível secundário para 

terciário com vazão média de 30 l/s e pico de 54 l/s. Em relação ao investimentos futuros a CAJ 

está em processo de implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Ipitangas 

Golf Club, com implantação de 668 metros de rede coletora; 2.055 metros de rede de recalque; 

Construção de 04 estações elevatórias de esgoto e 04 tomadas em tempo seco. Outro importante 

investimento será a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Bacaxá com 

possibilidade de aumento da capacidade de tratamento de esgoto da ETE Bacaxá. Por ultimo foi 

apresentado o Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Porto da Roça e Barreira (Tocas 5 

e 6) com previsão de 350 metros de rede de recalque 02 tomadas em tempo seco e 02 estações 
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São Pedro da Aldeia, 11 de maio de 2020. 

 

 
EDNA CALHEIROS  

Diretora do Subcomitê Lagoa de 

Saquarema CBHLSJ 

 

elevatórias a serem construídas, destacou Gontijo. Passando para o último item de pauta 

Assuntos Gerais, foi oferecido pelo Sr. Carlos Gontijo a possibilidade de visitação ao  

Biossistema Quarteirão Brasileiro que atende entre 1500 a 2000 habitantes com eficiência de 

mais de 80%, localizado em Petrópolis. O representante da CAJ convidou os membros do 

CBHLSJ a conhecerem o projeto Biodigestor em pleno funcionamento, sendo aceito o convite 

pela Diretora Edna. Em seguida, não havendo mais assuntos a serem discutidos a Diretora 

agradeceu a presença e participação de todos e destacou a grande conquista daquele dia a 

aprovação do projeto de esgotamento sanitário com verba do CBHLSJ para o município de 

Saquarema.   

 

Registro Fotográfico: 

         

Relator: Luís Fernando Faulstich CILSJ/CBHLSJ 
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