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Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) 

em 26 de março 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 (CT); 

3. Assuntos Gerais;  

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Ricardo Portugal 

(CLIN); Liara William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Germana F. Werneck (UFF); Gonzalo Perez 

(CCRON); Luís Gustavo (PGM); Aderbal Falcão (Firjan); Magnus Batista (CDL); Tainá Mocaiber 

(OAB); José Carlos Guedes (FAMNIT); 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, 

foi então realizada, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, a leitura da pauta da atual 

reunião e a ata da 2° reunião de 2019, submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade 

sem ressalvas.  

Destarte à pauta, no tópico C.T, a servidora e coordenadora da Câmara Técnica de Educação 

Ambiental, Aline Braga, passou o plano de trabalho que será realizado em 2019. Os eventos que se 

iniciaram no dia 22 de março, com o Dia Mundial da Água terão continuidade na Semana do Meio 

Ambiente paralelamente com a Semana de Educação Ambiental nos dias 4 a 9 de junho. Para setembro 

está previsto o Clean Up Day, Dia de Limpeza de Praias e Rios realizado pela Secretaria de Meio 

Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e comemorado mundialmente no dia 21 de 

setembro. Para finalizar o ano, será comemorado o dia Nacional de Urubuzar em novembro, onde é 

realizado uma prevenção ao atropelamento da fauna silvestre por meio de um aplicativo, Urubu Mobile 

http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/.  

Dando continuidade ao tópico CT, o servidor da SMARHS, Pedro Ivo Inocente apresentou O 

Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social  de Niterói - BNDES que surgiu da submissão de 

projeto com classificação da SMARHS no edital BNDES Restauração Ecológica e Inclusão Social- Foco 

01/2015, com duração de 4 anos, que tem por objetivo a restauração ecológica de 203,1 hectares de 

http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Restauracao_Ecologica/noticias/2015_07dez_Foco01.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Restauracao_Ecologica/noticias/2015_07dez_Foco01.html
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diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica no município de Niterói – RJ, contemplando a restauração 

de: 30,37ha de vegetação em 4 Ilhas do Município, inseridas no Parque Municipal Natural de 

Niterói(PARNIT) e Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET); 65,30ha de manguezal no entorno da 

Laguna de Itaipu e Piratininga, inseridos parcialmente no PESET e no PARNIT (Setor Lagunar); 21,16ha 

de vegetação de restinga em quatro praias do Município, em área considerada de Preservação 

Permanente, de responsabilidade compartilhada entre o Município e a União; 86,28ha de vegetação 

Ombrófila Densa no Morro da Viração em área inserida no PARNIT, onde serão adotadas as seguintes 

medidas: Manejo e colheita de um antigo plantio de Eucalipto, com posterior restauração da área através 

de um plantio em área total;  Reintrodução da Palmeira Juçara (Euterpe edulis Martius) na paisagem do 

Morro da Viração, em plantio realizado por semeadura direta de sementes em um buffer de 30m no 

entorno das linhas de drenagem. Além disso, como serão privilegiados a compra de sementes advindas 

de comunidades tradicionais ou agricultores familiares, o projeto fortalecerá esta cadeia produtiva. A 

inclusão social parte do envolvimento da comunidade de pescadores artesanais da Reserva Extrativista 

Marinha de Itaipu na restauração das Ilhas e das restingas, associado a restauração do mangue da Laguna 

de Itaipu certamente são fundamentais para a restauração ecológica e, por conseguinte a garantia de 

qualidade de vida desta população. O projeto se encontra na fase de aquisição de insumos, contratação 

de pessoal para serviços e elaboração de diagnósticos.  

O servidor Pedro Ivo continuou falando que a SMARHS conta com o Laboratório Horto-Viveiro 

do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) para a avaliação e estruturação dos 

viveiros da cidade além da capacitação dos pescadores artesanais da Reserva Extrativista Marinha de 

Itaipu, que vão contribuir no manejo das áreas reflorestadas. Essa parceria foi constituída após a 

classificação no edital do BNDES, evidenciando a importância dada pelas instituições para o 

desenvolvimento do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social de Niterói. Com a palavra a 

professora Janie Garcia da Silva, coordenadora do Horto-Viveiro da UFF do Instituto de Biologia 

evidencia a importância dessas localidades onde existe vegetação típica, composta de espécies da Mata 

Atlântica, de restinga e mangue. 

  A professora segue comentando quanto aos manguezais, que desempenham um importante 

papel como exportador de matéria orgânica para os estuários, contribuindo para a produtividade primária 

na zona costeira. Por essa razão, constituem-se em ecossistemas complexos e dos mais férteis e 

diversificados do planeta. A vegetação dos manguezais devido estar localizado em várias regiões é 

ampla e bem diversificada podendo existir três principais espécies de mangues: mangue vermelho 

(Rhizophora mangle), mangue preto (Avicennia schaueriana) e mangue branco (Laguncularia 

racemosa). Assim, estudar a sua distribuição é uma tarefa difícil para pesquisadores e estudantes. Onde, 

características de uma região é diferente de outras, tornando difícil sua descrição, sendo influenciada por 

fatores como salinidade, pH e teor de matéria orgânica. Por isso é necessário o mapeamento mais 

especifico da área de estudo, explica.  

Entre outros pontos, o projeto tem como objetivo caminhar para uma Niterói Mais Sustentável, 

seguindo os protocolos assinados com a ONU (Organização das Nações Unidas) para atender pontos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_costeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salinidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/PH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
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como: melhoria da qualidade ambiental das áreas envolvidas na restauração ecológica para os cidadãos 

do município, visitantes, e gerações futuras. Para mais informações, 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica?fbclid=IwAR00ah5rjFFQEkL75W97goaak

Umx4kQU8E5yhAwjHCBv3knaFF9WE73w1tA. 

Por fim, no tópico assuntos gerais a Sra. Germana F. Werneck (UFF) solicitou um tema para a 

próxima reunião, a Semana Lixo Zero, (https://semanalixozero.com.br) que tem como objetivo 

disseminar o conceito de lixo zero e articular programas de conscientização nas empresas, destacando a 

importância da certificação, reestruturação e controle sobre o lixo que elas produzem, aprovada por 

unanimidade pelo conselho. O Sr. Gonzalo Perez (CCRON) questionou sobre o “bota fora” da dragagem 

do canal de São Lourenço. O COMAN com suas atribuições definidas no ART.10.X “de ofício, ou por 

proposta de qualquer membro do Conselho, solicitar a órgãos públicos federais, estaduais ou municipais 

e, bem assim, a entidades privadas que se interessem pela política do meio ambiente e equilíbrio 

ecológico, o apoio técnico necessário ao exame das matérias a serem discutidas e definidas pelo Plenário, 

respeitada a competência privativa do COMAM;” 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/cf2ece_711ebb1a1b404575a63d2fb2da1f460b.pdf) a Secretaria 

executiva do COMAN entrará em contato com os representantes do órgão responsável para uma possível 

apresentação sobre o tema referido. 

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

de abril 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/restauracaoecologica?fbclid=IwAR00ah5rjFFQEkL75W97goaakUmx4kQU8E5yhAwjHCBv3knaFF9WE73w1tA
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica?fbclid=IwAR00ah5rjFFQEkL75W97goaakUmx4kQU8E5yhAwjHCBv3knaFF9WE73w1tA
https://semanalixozero.com.br/
https://docs.wixstatic.com/ugd/cf2ece_711ebb1a1b404575a63d2fb2da1f460b.pdf

