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A represa do Camorim, construída em 1908, está localizada a 436 m de altitude, em uma das sedes do Parque
Estadual da Pedra Branca, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Com 6,5 km de extensão, o Rio Camorim
deságua na Lagoa de Jacarepaguá. A figura acima indica a localização da represa e o trajeto do Rio Camorim, bem
como dos demais rios da região.

2019
No mês de abril, cumprindo o seu papel de fiscalizar a represa, o Inea
realizou uma vistoria no local. Ao identificar a necessidade de reparos,
solicitou à Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae), na condição
de empreendedora, o atendimento às Políticas Nacional e Estadual de
Segurança de Barragens. Em dezembro do mesmo ano, o Inea interditou
a trilha de acesso à represa, tendo em vista o início das atividades de
reparo, que serão conduzidas por empresa contratada pela Cedae.

22/01/2020
O Inea e a Cedae se reuniram com a Comunidade do Camorim para tratar de assuntos como a segurança da barragem e
as ações de manutenção previstas para os
próximos 90 dias.

24/01/2020
A Cedae esteve na represa e fez a desobstrução e limpeza dos tubos extravasores, que
estavam cobertos de folhas, galhos e pedras.
Com o aumento do escoamento da água pelos tubos, o nível do reservatório diminuiu
consideravelmente. Na mesma ocasião, foi
constatada a necessidade de materiais para
os reparos na represa.

29/01/2020
Em uma reunião na sede da Cedae para tratar dos reparos necessários
e da entrega da documentação referente ao atendimento às Políticas
de Segurança de Barragens, o Inea e a concessionária alinharam seus
respectivos Planos de Trabalho ao cronograma de ações que as duas
instituições colocarão em prática nos próximos 90 dias.

27/01/2020
Devido a uma denúncia feita por moradores
da Comunidade do Camorim, a equipe da Defesa Civil municipal fez uma vistoria na represa. O Inea ainda aguarda o laudo técnico dessa inspeção. No mesmo dia, engenheiros e
topógrafos iniciaram o projeto de topografia.

02/02/2020
O diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do Inea fez uma
visita à Comunidade do Camorim para verificar a situação da represa,
onde uma equipe de topógrafos fazia o levantamento do barramento.

