
 
 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN)              

em 27 de outubro de 2020. Realizada em plataforma virtual de videoconferência (Google Meets). 

Pauta: 

1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2 - Câmaras Técnicas; 

3 - Devolutiva da Consulta Pública referente ao Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador; 

4 - Estudo Ambiental Lagunar - Thiago Finkler (Hydroscience)  

5 - Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

Estiveram presentes nessa reunião online: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS);          

Leandro Pontual (UFF); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Henriette Guarnieri Tubbs          

(SMS); Gonzalo Cuevas (CCRON); Ricardo Portugal (CLIN); Magnus Baptista de Souza           

(CDL); Liara William Gonçalves (SMC); Fátima Valeroso(SMU); Beatriz Blauth (CREA-RJ);          

Mario Grillo (PGM); Valdir Costa (OAB). 

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 Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN). A              

ausência do Secretário de Meio Ambiente foi justificada pela sobreposição de reuniões no calendário              

de ações da Secretaria Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). 

A Reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias impostas pelos             

órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19, em 2ª chamada, quando o quórum mínimo               

necessário foi atingido. Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome e a instituição dos                

conselheiros presentes. 

No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo Gabriel Mello               

Cunha, após questionar se todos os conselheiros haviam recebido a pauta da presente reunião, realizou               

a leitura da ata 6ª Reunião Ordinária de 2020. Após a leitura, a ata foi submetida a plenário tendo sida                    

aprovado pelos conselheiros por unanimidade e sem ressalvas. 

Foi sugerido pela Subsecretária Amanda Jeavux uma inversão de pauta na qual o item 3               

(Devolutiva da Consulta Pública referente ao Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador)            

passaria a ser apresentado primeiro. Neste sentido, o Sr. Gabriel Mello Cunha submeteu a proposta ao                
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plenário e não havendo oposição de nenhum conselheiro, passou-se a palavra para a Subsecretária de               

Recursos Hídricos Amanda Jeavux. 

A Subsecrtária, após cumprimetar os conselheiros presentes, justificou a inversão por conta de             

estar apresentando nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e            

Sustentabilidade (SMARHS) o que limitava seu tempo na reunião até o fim do expediente presencial               

da Prefeitura, às 16:00 horas. Em seguida, informou que a consulta pública realizada dia 26 de outubro                 

se deu de maneira híbrida, tendo parte do público acompanhado presencialmente nas dependências da              

Escola Municipal João Brasil e os demais puderam acompanhar de maneira online sendo transmitida              

através da plataforma youtube. Foi registrado na lista de presença da consulta pública, 35 pessoas e o                 

vídeo de transmissão, até o presente momento registrou, aproximadamente, 57 acessos. Destacou que             

foi feita uma ampla divulgação contando com as plataformas da prefeitura e com a divulgação em                

diversos jornais do município de Niterói e São Gonçalo. 

Seguindo sua fala, a Subsecretária comunicou que foi distribuído um formulário para aqueles             

que estavam presentes, pedindo sugestões sobre o que seria necessário acrescentar na implantação do              

parque. Disse que todas essa informações serão consolidadas e terão reflexo na minuta de lei a respeito                 

da criação do parque, sobretudo no que diz respeito a inserção das associações de moradores na                

implementação e na administração do parque. Por fim lembrou que o vídeo da consulta pública ainda                

está disponível na plataforma youtube para aqueles que estejam interessados e destacou a importância              

de se ter um parque como este no bairro do Baldeador, pois se tornará um polo de lazer e geração de                     

renda para a comunidade local. 

Após a fala da Subsecretária, o conselheiro Valdir Costa (OAB), indagou a respeito das              

propriedades existentes nas dependências da área destinadas a criação do Parque Natural Municipal             

Floresta do Baldeador. Amanda Jeavux respondeu dizendo que já há um termo de compromisso              

ambiental fruto de uma supressão de vegetação de um empreendimento do programa “Minha Casa              

Minha Vida”, que implicará na doação de uma área as margens da áreas de vegetação da área do                  

Parque Floresta do Baldeador. Comunicou que a maior parte dos trâmites para esta doação já foram                

realizados e corresponderá a 80% da área do parque. Os demais 20% serão analisados juntos com a                 

confecção do plano de manejo, que pretende-se concluir durante o ano de 2021. 

Em seguida deu-se início ao tópico pertinentes as câmaras técnicas e passou-se a palavra para               

Aline Moreno, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e de Fauna Silvestre.             

Primeiro destacou as atividades da Câmara Técnica de educação ambiental, informando que a referida              

C.T. teve um artigo aprovado em uma revista de divulgação científica referente às contribuições do               

“Webinar Educação Ambiental Para Todos”. Também destacou a atuação da C.T. de educação             
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ambiental da editoração da Revista do Ambiente de Niterói (REVAN) e na campanha de              

conscientização a respeito do uso de cerol e linha chilena. Destacou que esta campanha trata-se de uma                 

parceria entre a Câmara Técnica de Educação Ambiental com o Projeto Uçá e será executada através                

de materiais para serem trabalhados nas escolas por via remota junto com uma capacitação dos               

professores para que possam trabalhar com este material.  

Quanto a Câmara Técnica de Fauna Silvestre, informou que há solturas de animais que foram               

reabilitados programadas para serem realizadas nas áreas do Parque Natural Municipal de Niterói             

(PARNIT). Por último também destacou que ambas as C.Ts além de contarem com a participação dos                

conselheiros, estão abertas para a participação de voluntários. 

Seguindo a pauta, deu-se início ao item 4 referente ao Estudo Ambiental Lagunar. Passou-se a               

palavra para Thiago Finkler representante da Hydroscience. Este iniciou sua fala lembrando que já              

esteve presente no COMAN em 2019 e por conta disso buscará uma apresentação mais sucinta e                

focada nas novas informações consolidadas para não repetir pontos que foram abordados no ano              

passado. 

Iniciando sua apresentação, falou que os resultados apresentados são frutos de uma pesquisa             

realizada em 2018 com o objetivo de diagnosticar o estado atual das lagoas de Itaipu e Piratininga.                 

Esclareceu que os trabalhos foram realizados por meio de pesquisa de campo e aqua modelagem               

através de simulações computacionais. Falou-se que se coletou diversos dados primários e secundários             

para que as simulações tivessem a maior precisão possível.  

Foram monitorados constantemente a água em 6 pontos da lagoa de Itaipu, 6 pontos na lagoa                

de Piratininga e 3 pontos no canal de camboatá, além da análise de sedimentos em 20 pontos da lagoa                   

de Piratininga, 10 pontos na lagoa de Itaipu e 2 pontos no canal de Camboatá. Além disso foi                  

monitorado as populações de plânctons peixes e demais organismos vivos presentes na lagoa.             

Ressaltou ainda que, por conta das lagoas serem muito rasa, o estado dos sedimentos destes corpos                

hídricos possui forte influência na qualidade da água, sobretudo na lagoa de Piratininga refletido              

através da quantidade de fósforo. Constatou-se que atualmente as lagoas possuem um elevado nível de               

fósforo, nitrogênio, amônia cal e carbono orgânico total. Um cenário que busca-se melhorar com as               

obras de intervenção e com o avanço do projeto se liga. 

Desta forma, foram feitas projeções da várias propostas de intervenção nas lagoas e, através              

destas simulações computacionais, chegou-se a um relatório final a respeito de propostas de             

intervenção. Foram realizados também monitoramento do impacto das chuvas na qualidade de águas             

das lagoas bem como a variação do nível do mar em cenários com o túnel do Tibau obstruído e não                    

obstruído. 
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Foram observados cenários com a dragagem dos canais de Itaipu; com o alongamento dos              

molhes do canal de Itaipu; a dragagem do canal do Camboatá; a desobstrução do túnel do Tibau; e                  

cenários com o avanço do projeto “se liga”; além do impacto dos jardins filtrantes, obra que deverá ser                  

realizada em breve no parque orla. 

Avaliando cenários com modificações nos molhes de Itaipu, foram testadas diferentes           

possibilidades para se averiguar qual seria o comprimento ideal dos molhes para que se reduzisse o                

assoreamento do canal de Itaipu e da Lagoa de Itaipu. Em uma primeira simulação, foi utilizado o                 

comprimento atual porém com um alteamento, vez que os molhes hoje são muito baixos e permite                

uma grande passagem de areia, principalmente em períodos de ressaca. Em outro cenário, foi feito o                

alteamento junto com a dragagem do canal de itaipu. Em um 3º cenário simulou o alteamento a                 

dragagem e a prolongação dos molhes em 80 metros. O 4º cenário é praticamente idêntico ao terceiro,                 

exceto pelo fato dos molhes serem prolongados em 140 metros. 

Foi observado que os molhes com 140 metros de comprimento são aqueles que conseguem              

evitar a deriva litorânea de areia por completo. Com 80 metros, ainda aconteceria a entrada de areia,                 

embora fosse uma entrada de areia menor que a atual. Isso é relevante pois, quanto menor for o nível                   

de deriva de areia, menor será a necessidade de se fazer dragagens periódicas. 

No cenário que possui apenas o alteamento e a dragagem, é observado uma profundidade de 2                

metros entre os molhes, contudo seriam perdidos 0,5 metros de profundidade após o período de 5 anos.                 

Acredita que é um cenário com um custo benefício considerável, pois exigiria-se uma dragagem em               

apenas 5 anos, não seria necessário um investimento tão robusto na realização das obras e não se                 

alteraria tanto a aparência do local. No cenário que envolve o alteamento e o prolongamento dos                

molhes em 140 metros, a profundidade de 2 metros após a dragagem se manteria constante durante                

este período de 5 anos. Contudo, o investimento seria mais elevado e há uma resistência das pessoas                 

que utilizam o entorno da lagoa como área de lazer. 

Também avaliou a qualidade da água ao se avaliar o cenário com jardins filtrantes feitos pelo                

parque orla, a desobstrução do túnel do Tibau, a dragagem do canal do camboatá e do canal de itaipu,                   

além do prolongamento e alteamento dos molhes junto com um abatimento de 20% das cargas de                

matéria orgânica estimados em função do avanço do projeto se liga. Tal avaliação é considerada de                

longo prazo e apresentaria a redução a um nível recomendável de nitrato amônia e carbono orgânico.                

Apenas não conseguiria-se reduzir a quantidade de fósforo para os padrões ideais. 

Em um cenário mais imediato, avaliou-se a melhora apenas com a desobstrução do túnel do               

Tibau e com os jardins filtrantes do Parque Orla. Essas obras já seriam suficientes para a redução de                  
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amônia e carbono orgânico a níveis mais recomendáveis. Contudo, não seria o bastante para reduzir a                

quantidade de fósforo total e de nitrato para os parâmetros aconselhados. 

Também ressaltou que, neste cenário mais imediato, aumentaria-se a salinidade da lagoa de             

Piratininga, porém ainda teria índices menores de salinidade em relação à lagoa de Itaipu. Já no                

cenário de longo prazo, com todas as obras hídricas realizadas, a salinidade da lagoa de piratininga                

praticamente se equipara a lagoa de Itaipu.  

Quanto ao tempo de renovação, têm-se hoje um cenário no qual a lagoa de piratininga               

demanda um tempo de 9 meses para renovar-se em 90%. No cenário de curto prazo, o mesmo índice                  

de renovação levaria 6 meses para ocorrer. Por fim, no cenário com todas as obras hídricas, levaria                 

apenas 3 meses para ocorrer a renovação hidráulica em 90%. 

A lagoa de Itaipu, por sua vez, demanda menos tempo por conta de sua conexão franca com o                  

mar, levando 2 meses para se renovar em 90%. No cenário mais imediato, demoraria os mesmos 2                 

meses para se renovar. Contudo, com todas as obras hidráulicas demandaria apenas 15 dias. 

Com isso, pode-se concluir qual é a ordem de prioridade das obras hidráulicas devendo              

começar pela desobstrução do túnel do tibau; seguido pela implantação dos jardins filtrantes; pela              

dragagem do canal de itaipu; pela recuperação dos molhes de itaipu; e por último, pela dragagem do                 

canal do Camboatá. Encerrando sua apresentação, perguntou aos conselheiros se possuíam algum            

questionamento. (Para acessar o estudo completo da acessar o seguinte endereço eletrônico:            

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

Neste sentido, o conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) indagou sobre como a qualidade da             

água reflete na balneabilidade, uma vez que, em momentos de maré baixa boa parte da água da lagoa                  

vai para o mar e muitos banhistas frequentam as proximidades do canal, seja pelo lado de Camboinhas                 

ou pelo lado de Itaipu. Além disso, também indagou a respeito do impacto das Estações de Tratamento                 

de Esgoto para a qualidade da água. 

Em resposta, consultor Thiago Finkler respondeu que, de fato a balneabilidade nos entornos             

do canal de Itaipu é bem ruim após períodos de chuva, apresentando índices elevados de coliformes.                

Também destacou que deveriam ter placas alertando que o estado da água não é recomendável. Quanto                

às Estações de Tratamento de Esgoto, reconheceu que a qualidade da água seria melhor sem o                

lançamento de resíduos, mas mesmo assim, a qualidade da água lançadas pelas ETES não é ruim                

embora influencie em alguns parâmetros. Disse que uma das alternativas que são possíveis e deslocar               

o despejo das ETEs para serem feitos diretos no mar. Também destacou que, na ausência das Estações                 

de Tratamento de Esgoto, as cargas seriam muito maiores, o que se discute é em como manter a                  
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eficiência delas constante, pois, devido a vasão às ETEs podem ter alguns resultado piores do que o                 

normal. 

Terminando as indagações dos conselheiros, o participante Ricardo Garcia indagou sobre a            

possibilidade de se instalar sensores para realizar o monitoramento da qualidade da água despejada              

pelas ETEs, pois assim, seria possível verificar sempre que há essas variações nas águas despejadas               

pelas Estações de Tratamento de Esgoto. 

Em resposta, Thiago Finkler disse que, infelizmente, ele acredita que não seria viável, pois os               

sensores automáticos não tem capacidade de fazer a análise da quantidade de coliformes e fósforo nas                

águas, apenas se percebe índices de PH, turbidez e temperatura da água. Seria necessário sempre fazer                

a coleta para avaliar esses parâmetros, o que poderia ser feito é instalar um coletor de amostras                 

automático, mas, mesmo assim, alguém deveria recolher estas amostras. 

Em seguida, passou-se ao último ponto da pauta, Assuntos Gerais. Neste sentido, o Secretário              

Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha perguntou se algum conselheiro possuía algum tema para tratar              

em sede de assuntos gerais. Não havendo manifestação de nenhum conselheiro, Gabriel Mello Cunha              

informou a respeito da realização bem sucedida do HackNit 2020 (Para mais informações acessar o               

seguinte endereço eletrônico: http://hacknit.niteroi.rj.gov.br/), e falou que duas equipes se interessaram           

pelo eixo que envolvia saúde e meio ambiente. Também lembrou da campanha de castração que o                

CCPAD irá realizar, destacando que serão disponibilizados 400 vagas para guardiões de cães e gatos               

que cumpram os requisitos. Devido a pandemia o cadastro deverá ser feito por telefone e estará                

disponível a partir de 09 horas do dia 29/10.  

 

  

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

24 – vinte e quatro ) do mês de novembro do ano de 2020. 

 

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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