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Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 31 

de outubro de 2017, Auditório do Parque das Águas (Rua Vladimir Alves Machado, Centro – Niterói, CEP: 

24020-111). 

Pauta:  

1.    Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2.    Câmaras Técnicas; 

3.    Agenda 21 em Niterói; 

4.    Apresentação sobre os impactos ambientais da atividade do sistema de produção do Campo de Atlanta, 

especificamente para o município de Niterói-RJ (riscos, aspectos, impactos e medidas compensatórias ambientais); 

5.    Apresentação do MBA Gestão Ambiental Integrada do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com 

Tecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFHT/UERJ);  

6.    Projeto de Logística Sustentável - UFF. 

7.     Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Joel Osório (Agenda 21); Webber 

Lopes (Seio do Mar); Antônio Rodrigues Carvalho (Gapops); Ricardo Portugal (CLIN); Liara William (SMC); Luiz 

Gustavo Moraes (PGM); Deise Faria Nunes (UFF); Flávia Thaís Duran (SEE2SEA); Juliana Zogbi (ECCOARM); 

Marcelo Montalvão (ECCOARM); Jorge Pajuaba (4ª GEMAR); Ricardo Garcia (CEDA); Adriana Moreira 

(AECOM); Maria Eduarda Pessoa (QGEP); Renilton M. Brandão (QGEP); Rebeca Kiperman (QGEP); Thaís 

Amaro (QGEP); Ronaldo Melo (UERJ); Maurício F. Magalhães (UERJ/IFHT); Rodrigo Perez (UERJ/IFHT); 

Carlos Henrique Coutinho (UFF); Pedro Paulo Cattete Neto; Carlos Artur (Mandato Dep. Estadual Flávio Serafini); 

Adair J. de Aguiar (PEA Observação); Camila Mello de Souza (PEA Observação); Anelise Vargas (PEA 

Observação); Lorenna Parreiras (PEA Observação); Luana Espíndola (PEA Observação);  Cezar Costa (Pescador); 

Gonzalo Perez (CCRON); Vagner Fia (APEDEMA); Magnus Batista (CDL); Sergio Marcolini Filho (SEXEC); 

Vereador Paulo Eduardo Gomes (CMN); Tainá Mocaiber (OAB); Thaís Gama (SMARHS); Gabriel Mendez 

(SMARHS). 

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

reunião pelo Sr. Gabriel 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. Em prosseguimento, realizou-

se, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Cunha, a leitura da pauta da atual reunião, logo em seguida foi sugerida 

uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade, para que fossem apresentados, por representantes do Grupo 

Queiroz Galvão S.A., os impactos ambientais da atividade do sistema de produção do Campo de Atlanta, 

especificamente para o município de Niterói-RJ (riscos, aspectos, impactos e medidas compensatórias ambientais). 

A Sr.ª Maria Eduarda Pessoa, responsável pela Área de Meio Ambiente da Queiroz Galvão Exploração e 

Produção (QGEP - http://www.qgep.com.br/), inicialmente apresentou a equipe disponibilizada para a explanação 

sobre o projeto de exploração que iniciará no começo de 2018 no Campo Atlanta na Bacia de Santos: Sr.ª Thaís 

Amaro (Bióloga), Sr.ª Adriana Moreira (Consultora da ECON responsável pela elaboração do Estudo Ambiental); 

Sr. Renilton Brandão (Gerente de Produção) e Sr.ª Rebeca Kipman (Coordenadora de Comunicação).  

O Sr. Renilton Brandão apresentou o Campo Atlanta, descoberto em 2000 pela Petrobrás, vendido para 

Shell e comprado há 6 anos pelo Grupo Queiroz Galvão. Em seguida, fez uma apresentação cronológica desde a 

criação da empresa, que, no início, trabalhava apenas com óleo e gás e, atualmente, também trabalha com 

exploração e produção de óleo, além de apresentar todos os empreendimentos adquiridos neste período. O Campo 

de Atlanta localiza-se a 120Km de Arraial do Cabo, é um campo de óleo pesado à 1.550m de profundidade. O 
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objetivo é colocar este campo em produção por cerca de 5 anos, conhecido como Sistema Antecipado, que visa 

adquirir mais dados de produção e de comportamento do reservatório, de forma a posicioná-lo de forma definitiva 

em condição mais harmônica possível de exploração. Durante estes 5 anos serão produzidos cerca de 30.000 barris. 

O EIA foi realizado pela ECON em parceria com diversas empresas. O Campo de Atlanta encontra-se na camada de 

pré-sal, irão produzir por meio de linhas flexíveis até o navio de produção, armazenagem e alívio, este, por sua vez, 

irá transferir para um navio petroleiro e encaminhar para uma refinaria. Serão produzidos óleo, gás e água. O gás 

será utilizado para geração de energia elétrica e a água receberá tratamento para retirada de todo resíduo até estar 

dentro dos padrões da CONAMA para então ser descartada. Pela primeira vez no mundo será utilizada uma bomba 

centrífuga submersa, dentro do poço. Além dela, será utilizada uma bomba no leito marinho, caso a bomba 

centrífuga apresente algum problema. A área comporta cerca de 2 bilhões de barris de óleo equivalente, o intuito é 

produzir 250 milhões de barris de óleo no Campo de Atlanta. Ainda existe, na parte abaixo do campo, uma área de 

pré-sal que se pretende explorar em seguida, na área conhecida como Picanha Azul. A base de apoio será em Cabo 

Frio.  

Em seguida, foi passada a palavra para a Sr.ª Adriana Moreira, representante da ECON, que desenvolveu o 

EIA para esta atividade. Esta explicou como foi construído o EIA, com caracterização da atividade, identificação 

dos devidos impactos e medidas mitigadoras, compensatórias e de monitoramento. O estudo foi submetido ao 

IBAMA, que aprovou e licenciou a atividade proposta. Para realização das atividades, serão estabelecidas duas 

bases: uma em São João da Barra, no Porto de Açu, que será utilizada durante a etapa atual de instalação e outra em 

Niterói, na Brasco, que será utilizada durante toda atividade. Além disso, disse que terão dois barcos de apoio que 

irão circular entre as unidades do Campo de Atlanta e as bases operacionais, mostrando, em seguida, suas rotas de 

atuação. De acordo com a Srª Adriana Moreira, foram determinadas as áreas de influência da atividade, definindo-se 

assim o Campo de Atlanta onde será instalada a unidade de produção e as bases de apoio (São João da Barra e 

Niterói). De acordo com a Sr.ª Adriana Moreira, os municípios que receberão a maior parte dos resíduos gerados 

serão Magé e Niterói, não esquecendo que ainda não foram definidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

quais serão os municípios contemplados com royalties.  

Além disso, a Sr.ª Adriana Moreira listou os municípios que poderiam ter sua atividade pesqueira alterada 

por influência das rotas dos navios, estando entre eles o município de Niterói e apresentou os possíveis impactos 

para o mesmo, entre os quais estão os impactos relacionados às embarcações de apoio (interferência com os animais 

marinhos, alterações na atividade pesqueira, por exemplo), a geração de resíduos e efluentes e, por fim, aumento 

sobre a estrutura de destinação final de resíduos. Por fim, falou sobre as medidas mitigadoras que serão tomadas: 

projeto de educação ambiental com todos os trabalhadores alocados na atividade; projeto de comunicação social; 

projeto de monitoramento dos impactos sobre avifauna, projeto de monitoramento ambiental, projeto de controle da 

poluição e, em caso de emergência, tem o Plano de Emergência Individual. Com relação aos impactos positivos 

para o município de Niterói, estão o aumento dos postos de serviços, aquisição de materiais e insumos e o aumento 

da arrecadação tributária em função da demanda por equipamentos/insumos da atividade.  

O Secretário Executivo do COMAN, para finalizar este tópico da pauta, abriu para perguntas dos 

conselheiros. A equipe da QGEP foi arguida em relação aos resíduos sólidos que serão enviados a Niterói. A Sr.ª 

Thaís Amaro esclareceu que é feito um mapa de rastreabilidade antes da instalação com diversas empresas parceiras 

da Brasco. É feito então um levantamento de todas as empresas que podem transportar e dar a destinação final 

adequada aos resíduos gerados durante a atividade. Assim, quando houver a necessidade de desembarque de algum 

resíduo, a unidade marítima emitirá um manifesto marítimo, onde começa o rastreamento desse resíduo. Este 

resíduo é enviado para a Brasco Niterói, onde será verificado se está adequadamente acondicionado, finalmente é 

encaminhado para transporte até sua destinação final. Em seguida, o Sr. Gonzalo Perez, do CCRON, perguntou até 

que ponto a Prefeitura de Niterói estava ciente desses projetos, dos impactos e qual era o papel da prefeitura neste 

cenário. O Secretário Executivo do COMAN imediatamente respondeu que o poder de polícia que a SMARHS vem 

exercendo é exatamente ao chamar as empresas atuantes na área de influência para dentro do COMAN, pois assim a 

SMARHS e a população ficará consciente do que está acontecendo, quais medidas estão sendo tomadas e quais os 

nossos direitos e deveres, para então fazer os encaminhamentos necessários. Por exemplo, é pedido o Plano de 
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Contingência à empresa e encaminhado à Defesa Civil; o Projeto de Educação Ambiental (PEA) foi encaminhado 

aos pescadores da RESEX de Itaipu que poderão ser impactados por estarem na área de influência. A Sr.ª Adriana 

disse que em relação ao licenciamento ambiental, inicialmente, finge-se que não há gerenciamento de risco e faz-se 

a simulação do vazamento de todo óleo de um petroleiro. Assim, é feita uma modelagem (disponível no EIA) para 

verificar a extensão máxima que o óleo atingiria. Simula-se em diferentes estações do ano, por 60 dias, para 

dimensionar o Plano de Emergência, baseado na CONAMA 398/2008. O intuito é dar a melhor resposta ao pior 

caso de vazamento de óleo possível. Além deste, existem outros riscos, que são gerenciados pelo Sistema de 

Gerenciamento de Segurança Operacional, onde a atividade só pode ser iniciada após aprovação pela ANP para 

gerenciamento de risco. Já em relação ao PEA, ainda realmente não existe a previsão de Projeto de Educação 

Ambiental, pois entraria no plano definitivo. Em relação à compensação está sendo definida com ICMBIO. 

Por fim, o Sr. Ricardo Portugal, da CLIN, perguntou a Sr.ª Adriana Moreira, tendo ciência da falta de 

aterros sanitários, se eles tinham certeza de que Niterói seria suficiente para atender as demandas do 

empreendimento com diferentes tipos de resíduos. A Sr.ª Thaís Amaro prontamente respondeu que alguns resíduos 

são enviados para Nova Iguaçu, Magé, parte para Essencis, os resíduos do dia a dia vão para aterros particulares e 

os recicláveis são totalmente encaminhados para reciclagem. Deixando claro que os resíduos não ficam em Niterói, 

este é apenas o local de desembarque dos resíduos. Em seguida, o Sr. Antônio Batista, da UFF, perguntou se as 

projeções de expansão se encontravam já estruturadas. A Sr.ª Adriana explicou que este licenciamento é para a 

atividade que será empreendida nos próximos 5 anos a partir de 2018, em caso de produção definitiva, será 

realizado novo licenciamento. 

Dando prosseguimento, foi sugerida pelo Secretário Executivo nova inversão de pauta, aprovada por 

unanimidade e sem ressalvas, para apresentação do MBA Gestão Ambiental Integrada do Instituto Multidisciplinar 

de Formação Humana com Tecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFHT/ UERJ). O Sr. Ronaldo 

Melo iniciou apresentando um pouco sobre o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias 

(https://ifht.net.br/) da UERJ, falou da necessidade de aproximação da universidade com a população e finalizou 

com os resultados positivos obtidos com os cursos ministrados em diversas entidades. Em seguida, o Sr. Rodrigo 

Perez e Sr. Maurício Magalhães apresentaram motivos para realização do curso de Gestão Ambiental Integrada: 

curso focado no servidor público (capacitação); atualidade do tema; impacto direto na gestão (curso para a 

Prefeitura de Niterói focado na gestão ambiental); solidez acadêmica-profissional (integração dos setores para 

trabalharem juntos em harmonia); parceira. Durante a explanação, foi apresentada a estrutura do curso, cursos já 

realizados, resultados obtidos e por fim, deixaram claro que seria criado um curso específico para a realidade de 

Niterói e de todos os funcionários da PMN. Finalizando, O intuito do curso é formar gestores com ampla visão de 

desenvolvimento sustentável, mostrar o Meio Ambiente e o patrimônio como artigos estratégicos, evidenciar o 

potencial ambiental da cidade, a mudança de cultura e semear as boas práticas sustentáveis. Para finalizar, o 

Secretário Executivo do COMAN colocou em votação o envio, pela UERJ, de uma proposta para SMARHS da 

realização deste curso, que foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 

Em nova inversão de pauta sugerida pelo Secretário Executivo, aprovada por unanimidade e sem ressalvas, 

foi dado prosseguimento a reunião com a apresentação do Projeto de Logística Sustentável pela Sr.ª Deise Nunes da 

UFF. A Sr.ª Deise Nunes, presidente da comissão responsável pela elaboração do Plano de Logística Sustentável 

(PLS) da UFF, iniciou sua fala apresentando o que é um PLS. Trata-se de uma ferramenta de gestão, que auxilia na 

definição das metas sustentáveis, além de monitorar e avaliar todas as ações empreendidas nesta vertente dentro da 

universidade. A logística sustentável permite, assim, a administração sustentável de um produto ou processo do 

início ao fim. Logo após, a mesma apresentou a missão da universidade que é “dever de contribuir com o 

desenvolvimento sustentável nacional”, devendo aplicar, nos processos internos, os conceitos de sustentabilidade na 

gestão administrativa e acadêmica, aumentar a participação da UFF na concorrência de editais de fomento externo. 

 O PLS surgiu após a inclusão do art. 3º na Lei 8666/1993, Lei de Licitações, onde foi inserido o 

desenvolvimento sustentável, desta forma não é preciso considerar mais a melhor vantagem ou menor preço, agora 

é necessário aliar a promoção do desenvolvimento sustentável nacional. Logo depois, a Sr.ª Deise apresentou a 

cronologia legislativa que estabeleceu a obrigatoriedade das universidades públicas de elaborar e implementar o 



 
 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, Centro, Niterói, CEP: 240.020-206  

Telefone: 2622-7631 / 2613-283 | E-mail:  niteroismarhs@gmail.com   

  www.smarhs.niteroi.rj.gov.br 

 

PLS. Existe um modelo para elaboração de PLS com uma configuração simples, entretanto a UFF encontra-se em 

11 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo em Iguaba e Cachoeira de Macacu dois centros de pesquisa, no 

restante, estão unidades acadêmicas com cursos de graduação. 77% da área UFF encontra-se no interior, 23% em 

Niterói. Com um total de 66.186 alunos em 449 cursos.  

Conforme a complexidade da UFF, chegaram à conclusão de que teriam de construir no PLS com base em 5 

eixos: recursos e bens públicos, gestão de resíduos, licitações sustentáveis, qualidade de vida e sensibilização e 

capacitação. Deste modo, foi realizado um diagnóstico, em um primeiro momento, com a alta gestão, partindo em 

seguida para as unidades. Foram realizadas audiências públicas em todas as unidades no Estado e uma consulta 

pública da Minuta do documento. Em outro momento, realizou-se um diagnóstico inicial com a comunidade, 

através de questionário, com um total de 853 respostas no mês de férias. Por fim, a Sr.ª Deise apresentou as etapas 

para elaboração de um PLS. 

 O Sr. Antônio Batista, da UFF, complementou indagando aos conselheiros se haveria a possibilidade ou 

interesse do COMAN e da PMN em se buscar algum tipo de adaptação, de acordo com a realidade e necessidades 

do município, para elaboração e implementação de um PLS na Prefeitura. Isto posto, o Secretário Executivo do 

COMAN submeteu aos conselheiros o chancelamento do PLS para que seja introduzido na PMN, começando pela 

SMARHS e depois estendendo as outras secretarias, sugerindo que isso seja feito dentro da CT de fomento a 

Agenda 21, que foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas.  

O Sr. Ricardo Portugal, da CLIN, perguntou a Sr.ª Deise Nunes como era realizado o tratamento do lixo 

reverso com relação às lâmpadas. A mesma respondeu que foi conseguida uma área para construção de um local de 

armazenamento temporário destas lâmpadas, pois atualmente não existe. Pretende-se também colocar uma 

desidratadora/compactadora para lixo orgânico na mesma área. Finalizou apresentando o PLS elaborado para UFF. 

Por fim, no tópico de assuntos gerais, o Secretário Executivo do COMAN falou sobre os desdobramentos da 

última reunião que foi o encaminhamento de e-mails para Defesa Civil e RESEX de Itaipu para direcionamentos em 

relação a exploração de petróleo nos Campos de Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça, conforme deliberado. 

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

novembro, do ano de 2017.  

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 


