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Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) 

em 29 de outubro de 2019, Auditório da Defesa Civil (Rua Coronel Gomes Machado, 258 - Centro – 

Niterói, CEP: 24020-111). 

Pauta 

Segue abaixo a pauta da reunião 

1.   Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2.   Câmaras Técnicas (C.T.); 

3.  Usina de Biodigestão no Morro do Céu 

4.   Conjunto de medidas para salvar a Lagoa de Piratininga 

5.   Formação Avançada em Pilotos de Aeronaves Remotamente Pilotadas, Especialização em Regulamentação 

e Operações Complexas: Fiscalização e Monitoramento em atividades no Contexto Ambiental. 

6.   Assuntos Gerais;  

Ata: 

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

(UFF); Ricardo Portugal (CLIN); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Henriette Guarnieri Tubbs 

(SMS); Gonzalo Perez (CCRON); Luiz Gustavo (PGM); Aderbal Falcão (Firjan); Jorge Luiz Rodrigues 

da Silva (FAMNIT); Liara William Gonçalves (SMC); Fernanda Mezzavilla (SMU); Carlos Marcio 

Freitas da Silva (COOPECANIT); 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 9° reunião de 2019, submetida para aprovação do 

plenário e aprovada por unanimidade sem ressalva. 

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

pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado o tópico Usina de Biodigestão no Morro do Céu, antes 

do tópico Câmaras Técnicas. 

 Portanto, quanto a pauta, o Secretário Executivo do Conselho Gabriel Mello Cunha passa a palavra para 

o funcionário da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), Carlos da Rocha Filho para que ele apresente aos 

conselheiros a implantação da Usina de Biodigestão no Morro do Céu, em Niterói. 
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Ao começar sua apresentação, Carlos explica o processo de biodigestão para todos os presentes, onde 

ocorre a decomposição da matéria orgânica por bactérias em meio à ausência de oxigênio (digestão anaeróbia), 

produzindo energia elétrica. Carlos esclarece que a escolha dessa técnica foi devido a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 junto à Nota Técnica 18/2014 do Ministério de Minas e Energia que 

considera o binômio biodigestão-reciclagem energeticamente mais vantajoso, além da consulta realizada com 

diversas empresas da atividade de tratamento de resíduos. Com a previsão de funcionamento segundo semestre 

de 2020 o objetivo desse empreendimento é dar a correta destinação aos resíduos orgânicos e dotar o município 

de autossuficiência no tratamento de 120 toneladas de resíduos sólidos orgânicos pelo processo de biodigestão, 

reduzindo o descarte em aterro sanitário, considerando que Niterói não dispõe de área para esse fim. 

 Após uma breve explicação, Carlos expõe detalhadamente as plantas do projeto e de todos os processos 

envolvidos e evidencia os benefícios para a sociedade, na esfera social com a formação de empregos para a 

comunidade ao redor, na esfera econômica com a comercialização da energia gerada e na esfera ambiental com 

a supressão de gases na atmosfera pela biodigestão (76.000 t/ano) além da  não produção de chorume (em torno 

de 10.000 t/ano) se estabelecendo como um projeto sustentável. Por fim, todas as dúvidas dos conselheiros  

foram prontamente respondidas. Para ter acesso a toda a apresentação, basta acessar o site da SMARHS 

(Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade) na página do COMAN (Conselho 

Municipal de Meio Ambiente de Niterói) no link https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman. 

 Destarte à pauta, no tópico C.T, o Engenheiro Sanitarista Raphael Braga, Coordenador da C.T de 

Legislação Ambiental e Saneamento apresenta a situação dos projetos em desenvolvimento pela C.T  de 

Saneamento. O projeto NitHortas foi apresentado para o edital na FGV (Fundação Getúlio Vargas)no dia 19 de 

junho de 2019, infelizmente não sendo aceito devido a divergência do foco da pesquisa e a grande concorrência 

gerada. No dia primeiro de julho de 2019 foi submetido o projeto, Compostagem para uso em Hortas 

Comunitárias e Paisagismo de áreas públicas, para o edital do INEA (Instituto Estadual de Ambiente) sobre 

Resíduos sólidos, seis projetos foram pré-selecionados para a fase final. Sendo o projeto de Niterói o único a ser 

de uma prefeitura municipal, agora estamos esperando a resposta final do INEA com os três selecionados, 

ressalta Raphael. Por fim, o projeto Ecobarreiras, foi submetido para o edital do MMA (Ministério do Meio 

Ambiente) apenas aguardando o resultado. Para finalizar, Raphael convoca a todos os conselheiros e 

interessados para a reunião da C.T  de Saneamento Ambiental realizada na SMARHS sempre uma hora antes da 

reunião do COMAN. 

Dando continuidade a pauta, o Secretário Executivo Gabriel Mello Cunha passa a palavra para o 

Biólogo Tiago Finkler Ferreira representante da empresa Hydroscience com intuito de apresentar o tópico 4.   

Conjunto de medidas para salvar a Lagoa de Piratininga. Com a palavra, Tiago começa apresentando as 

atividades que a empresa é especializada como, Recuperação de Ambientes Aquáticos, Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental, Diagnóstico e Monitoramento de Qualidade da Água, Estudos Hidrológicos dentro 

outros. 

Logo após, o biólogo cita os principais objetivos que a empresa pretende realizar nos próximos anos. 

São eles; avaliar o estado das lagoas de Piratininga e Itaipu, dos rios afluentes e das áreas úmidas circundantes, 

realizar simulações a partir de modelagens a fim de subsidiar as ações para recuperação ambiental do sistema e 

definir ações viáveis, tanto no âmbito ambiental quanto no econômico, para a recuperação da qualidade 

ambiental do sistema lagunar Piratininga-Itaipu, de forma a atender aos usos múltiplos das lagoas desejados 

pelos moradores locais e demais usuários do ecossistema. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
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Para tal, vários pontos foram monitorados na região de todo o sistema lagunar e atividades foram 

desenvolvidas buscando o monitoramento da qualidade da água e a caracterização da comunidade planctônica, 

dentre outras atividades. Após meses de trabalhos e algumas visitas técnicas, foram gerados alguns resultados da 

qualidade da água. Por fim é feito uma modelagem hidrodinâmica mostrando diferentes resultados a partir de 

diferentes possíveis medidas a serem realizadas, todos os conselheiros tiveram tempo para tirar suas dúvidas e 

opinar sobre a apresentação. Para ter acesso a toda a apresentação, basta acessar o site da SMARHS na página 

do COMAN no link https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman. 

No tópico 5.   Formação Avançada em Pilotos de Aeronaves Remotamente Pilotadas, Especialização em 

Regulamentação e Operações Complexas: Fiscalização e Monitoramento em atividades no Contexto Ambiental, 

infelizmente a empresa responsável não pode estar presente e o tópico não pode ser apresentado, ficando para a 

próxima reunião ordinária do COMAN. 

Por fim, no tópico 6. Assuntos gerais, o Secretário executivo do conselho Gabriel Mello Cunha convida 

a todos para a Semana de prevenção ao atropelamento da fauna silvestre, evento que será realizado em diversas 

instituições brasileiras, com o objetivo de sensibilizar a sociedade quanto aos impactos do atropelamento da 

fauna silvestre na perda da biodiversidade. Nossas atividades ocorrerão da seguinte forma, dias 11 e 12 de 

novembro – Atividades em Escolas da Rede Municipal, dia 13 de novembro – Blitz educativa com motoristas na 

Estrada da Serrinha em Itaipu – acesso a Itaipuaçu e dia 14 de novembro – Atividade de teatro de fantoches nas 

UMEIS – Unidades Municipais de Educação Infantil. Gabriel ainda comunica a todos a atividade feita no 

PARNIT (Parque Natural Municipal de Niterói) com o lançamento de sementes Juçara nas linhas de drenagem 

de grande parte do Parque, desenvolvendo o cronograma do projeto de restauração do BNDES (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social), com o objetivo de restaurar o habitat e atrair uma maior diversidade 

da fauna silvestre, fomentando o ecoturismo de nossa cidade. 

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

novembro 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. 
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