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Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói 

(COMAN) em 27 de agosto de 2019, Auditório da Defesa Civil (Rua Coronel Gomes Machado, 

258 - Centro – Niterói, CEP: 24020-111). 

Pauta 

1.   Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2.   Câmaras Técnicas; 

3.   Projeto Enseada Limpa; 

4.   Workshop sobre Resultados dos Estudos Investigatórios Preliminares e Proposição de 

Alternativas para a Estabilização da Praia de Piratininga e Recuperação do seu Calçadão;  

5.   Programa Global de Empreendedorismo sustentável e sua atuação no Brasil;  

6.   Assuntos Gerais; 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Leandro Pontual 

(UFF); Ricardo Portugal (CLIN); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Luiz Gustavo (PGM); Aderbal 

Falcão (Firjan); Jorge Luiz Rodrigues da Silva (FAMNIT); Liara William Gonçalves (SMC); Fernanda 

Mezzavilla (SMU); Tainá Mocaiber (OAB); Igor Fletcher (SMARHS);  

O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Sr. Eurico Toledo, esteve 

representado nesta reunião pelo Sr. Gabriel Mello Cunha, Subsecretário de Sustentabilidade da 

SMARHS e Secretário Executivo do Conselho. A ausência do Secretário de Meio Ambiente foi 

justificada por seu representante, sendo devida a sobreposição de reuniões no calendário de ações 

da Secretaria de Meio Ambiente. 

A reunião iniciou-se em segunda chamada, quando o quórum necessário foi alcançado. 

Registrou-se, no livro de presença do COMAN, o nome dos presentes, bem como de suas 

instituições. 

No tópico Leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel 

Mello Cunha, realiza a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 7° reunião de 2019, submetida 

para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade com uma ressalva, feita pelo conselheiro 

Ricardo Portugal (CLIN), Conselheiro da CLIN sugere que os investimentos de capacitação do corpo 

técnico da SMARHS sejam financiados diretamente pelo Tesouro do Município de Niterói e não pelo 

Fundo de Ambiente. 

Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, uma 

inversão de pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado o tópico, Workshop sobre 

Resultados dos Estudos Investigatórios Preliminares e Proposição de Alternativas para a 

Estabilização da Praia de Piratininga e Recuperação do seu calçadão antes do tópico Câmaras 

Técnicas. 
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Portanto a pauta, O engenheiro João Cassab, representante da Aquamodelo Consultoria e 

Engenharia começa a apresentação introduzindo os conselheiros à empresa. Especializada em 

projetos e estudos na área de Recursos Hídricos, a Aquamodelo presta serviços de consultoria em 

Engenharia Costeira, Oceanografia, Hidrologia Fluvial, Saneamento e Impactos ambientais já a mais 

de 25 anos no mercado. Em seguida, o engenheiro João Cassab, faz uma breve introdução ao 

estudo de geomorfologia costeira, para melhor entendimento sobre o projeto, explicando alguns 

conceitos para os conselheiros. 

Depois de uma breve explicação, o engenheiro mostra um diagnóstico feito da Praia de 

Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, indicando todas suas transformações geomorfológicas 

durante o período de um ano. Dados como a Batimetria até 1,5km ao largo da praia; levantamento de 

perfis de praia; coleta e análise das areias da praia; medição de ondas, correntes e maré; 

caracterização climática e análise de fotos foram exibidas aos conselheiros. O engenheiro deixa bem 

claro que ações antrópicas como construções na faixa dinâmica da praia, construção de barreiras na 

praia (espigões), retirada de areia da praia, retenção de sedimentos por barramentos em rios 

também afetam o equilíbrio geodinâmico da praia. A conclusão do diagnóstico foi que houve 

ocupação irregular da faixa dinâmica da praia e há falta de estoque de areia para o equilíbrio 

dinâmico. 

Após o diagnóstico, são apresentadas as propostas para intervenção que buscam o equilíbrio 

da região costeira. São elas; Reforço da Linha de Costa; Recuo dos muros; Dois Quebramares 

submersos (recifes artificiais); Restauração do Estoque de Areia da praia; Restauração do Estoque 

de Areia da praia com recuo dos muros; restauração do estoque de areia da praia com um 

Quebramar no centro da praia. Após uma apresentação detalhada de todas as alternativas, foram 

esclarecidas as dúvidas dos conselheiros e conclui-se que a alternativa de restauração de estoque 

de areia da praia seria a melhor opção, pois protege as benfeitorias por conta do aumento da faixa; 

Incremento das atividades esportivas (vôlei, Futevôlei, etc) além de proteger as benfeitorias numa 

eventual subida do nível médio do mar. Os estudos encontram-se em fase final e a equipe técnica 

está elaborando as alternativas de engenharia costeira para a estabilização da praia. Com a 

definição da solução será desenvolvido o projeto executivo para a realização das obras por conta da 

Prefeitura Municipal de Niterói. 

Seguindo com a pauta, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, informa que devido a 

sobreposição de atividades os servidores Raphael Braga coordenador da C.T de Saneamento 

Ambiental e Aline Braga coordenadora da C.T de Educação Ambiental não puderam estar presentes. 

Com a a palavra, o Secretário Executivo informa que o programa de Agricultura Urbana, com número 

de processo 250001636/2015, está em fase final para aprovação como Decreto, faltando apenas a 

lei que está sendo confeccionada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Secretaria de Desenvolvimento Economico na Prefeitura de Niterói e vigilância Sanitária 

com apoio da Procuradoria Geral do Município (PGM). O programa garante segurança jurídica para 

os pequenos agricultores já existentes, que precisam tirar as certificações ambientais necessárias. 

Destarte a pauta, a servidora Luize Ferraro, geógrafa da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Modernização da gestão, apresenta o Programa Enseada Limpa, projeto coordenado 

pela Prefeitura Municipal de Niterói junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização 
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da Gestão. O Objetivo geral é o aumento da balneabilidade na Enseada de Jurujuba, composta pelas 

praias: São Francisco, Charitas, Jurujuba, Adão e Eva. 

A estratégia parte da melhor gestão dos resíduos sólidos nas comunidades da bacia 

hidrográfica, monitoramento da perda de água e conta com a ampla participação das partes 

interessadas.  A ferramenta Colab, (https://minhaconta.colab.re/) um startup de inovação em governo 

que busca a melhoria da gestão pública através da colaboração entre cidadãos e governos é prevista 

para ser utilizada para uma melhor comunicação entre a população e todas as secretarias 

envolvidas. 

A População diretamente alcançada nos bairros de São Francisco, Charitas, Jurujuba, 

Cachoeira, Largo da Batalha e Maceió chega ao número de trinta e sete mil trezentos e vinte e cinco 

habitantes, porém a população indiretamente afetada pelo programa, seriam todos os munícipes do 

município e os visitantes que buscam a enseada para se banhar e praticar atividades esportivas no 

local. 

Por fim, foi feito uma Análise da Balneabilidade da enseada e estiveram próprias para banho 

em 57% do total de amostras recolhidas no primeiro semestre deste ano. Esse é o melhor índice de 

balneabilidade no comparativo com o primeiro semestre dos últimos seis anos, desde 2013, quando 

foi lançado o programa. Naquele ano, o índice de balneabilidade era de apenas 19,23%. Para mais 

informações, todos os programas do Pró sustentável, estão disponíveis no site da SMARHS, no link 

http://www.prosustentavel.niteroi.rj.gov.br/index.php/relatorios-tecnicos/. 

Destarte a pauta no tópico Programa Global de Empreendedorismo sustentável e sua 

atuação no Brasil, o Administrador Vinicius de Almeida, representante da Planet Startup, no Brasil, 

apresenta o conceito e objetivos da iniciativa, que ajuda jovens adultos em comunidades 

economicamente desfavorecidas em áreas remotas do planeta e dentro das cidades a se tornarem 

líderes em suas nações, iniciando e expandindo suas próprias empresas on-line. A empresa busca 

isso devido à má distribuição de recursos e oportunidades e busca equilibrar a competição entre 

jovens economicamente vulneráveis. Mais informações no site http://www.planetstartup.org/. 

Assim, Vinicius faz sua apresentação, dando alguns exemplos já consolidados pelo mundo e 

faz uma proposta para que jovens da rede municipal de Niterói possam utilizar da ferramenta. Essa 

iniciativa aproxima professores estrangeiros especializados em empreendedorismo, via internet com 

tradução simultânea, com 20 alunos de 18 a 30 anos. 

No tópico Assuntos Gerais, o Subsecretário de Participação Social José Alaor Boashetti 

convida a todos para a A 2ª Conferência de Transparência e Controle Social (2ª CONSOCIAL), que 

tem como propósito construir junto à sociedade civil de Niterói uma agenda de propostas para 

aprimorar a Política Municipal de Transparência criada pela Lei Municipal nº 3188, de 21 de 

dezembro de 2015. A 2ª CONSOCIAL ocorrerá em duas etapas: uma pré-conferência, dia 14 de 

setembro de 2019; e uma conferência de encerramento, dia 12 de outubro de 2019.  

Seguindo no tópico, o estagiário da SMARHS, Igor Fletcher convida a todos para o Dia 

Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagunas onde acontecerá o evento Clean Up Day Niterói 

2019. Evento comemorado e celebrado pela Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e 

https://minhaconta.colab.re/
http://www.prosustentavel.niteroi.rj.gov.br/index.php/relatorios-tecnicos/
http://www.planetstartup.org/
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Sustentabilidade desde 2013 e vem aumentando o número de voluntários exponencialmente a cada 

ano. Para a inscrição basta acessar o site https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/. 

Por fim, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, parabeniza a Companhia de 

Limpeza de Niterói pelo início das obras da Usina de Biodigestão dos resíduos orgânicos produzidos 

no Aterro sanitário do Morro do Céu, no bairro do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. A usina 

funciona a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias na ausência de oxigênio. A 

digestão anaeróbica produz biogás próprio para a geração de energia elétrica e térmica, além de um 

composto orgânico natural de alta qualidade no fim da digestão. 

Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira do 

mês de setembro do ano de 2019. 

Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros segue subscrita por mim em caráter de 
resolução.   

 

 

 

 

Eurico José de Albuquerque Toledo 

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/

