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MINUTA DE ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR 1 

ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 15 de setembro de 2020 às 14:30h, 2 

por videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos 3 

de pauta: 1. Aprovação da pauta 2. Aprovação da minuta de ata da RO nº 36, 4 

do dia 11 de agosto de 2020 3. Apresentação sobre o Macroprograma 5 

Instrumento de Gestão 4. Esclarecimento sobre as diretrizes do CLIP para 6 

as macro ações 5. Apresentação da sugestão da Coordenação sobre a 7 

diretriz a ser adotada pelo CLIP 6. Debates e aprovação do relatório final a 8 

ser encaminhado para o Comitê 7. Apresentação da situação atual do canal 9 

de Itaipu pelo GT criado na última reunião 8. Apresentação do relatório 10 

elaborado pelo GT, aprovado na ultima Plenária do CLIP 9. Debates e 11 

aprovação do relatório final para encaminhamentos necessários 10. 12 

Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada às 14h44 pela Sra. Raquel (Prefeitura de 13 

Niterói), que agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas aos 14 

convidados. 1. Aprovação da pauta Às 14h45 a Sra. Raquel colocou a pauta em 15 

votação. A Sra. Katia Vallado (CCRON) e o Sr. Paulo Bidegain (Associação de 16 

Windsurf de Niterói) explicaram que os itens 4, 5 e 6 e os itens 7, 8 e 9 tratam 17 

todos do mesmo assunto. Todos foram de acordo. 2. Aprovação da minuta de 18 

ata de 11 de agosto de 2020. Foi perguntado aos presentes se possuíam alguma 19 

observação referente a esta ata. Não havendo considerações a ata foi  aprovada. 20 

3. Apresentação sobre o Macroprograma Instrumento de Gestão. A Sra. Ana 21 

Costa (AGEVAP) deu início a uma apresentação com uma breve contextualização 22 

acerca das macroações; apresentou o arcabouço legal, a origem e valor dos 23 

recursos destinados para as ações do Subcomitê CLIP. Em seguida, apresentou 24 

o macroprograma Instrumentos de Gestão, sua correspondência no Plano de 25 

Aplicação Plurianual do CBH-BG, e como o macroprograma foi debatido dentro do 26 

CBH-BG. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou que o Termo de Referência 27 

referente a este macroprograma começou a ser elaborado em novembro de 2019, 28 
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e que a 1º versão do Termo de Referência e o orçamento foram finalizados em 29 

junho de 2020. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou ainda que a deliberação do 30 

CBH-BG fora pela elaboração de um edital único para esta macroação. Em 31 

seguida, apresentou a síntese das ações deliberadas por cada um dos 32 

Subcomitês, e explicou que o CLIP não deliberou por ações à época das 33 

discussões, pois estava participando das discussões acerca do macroprograma 34 

Comunicação, Mobilização e Participação Social, que ocorria simultaneamente. 35 

Em seguida, apresentou a síntese das ações deliberadas para solicitação de 36 

recursos ao Inea, e o objeto do Termo de Referência, a saber: contratação de 37 

empresa especializada para realizar o diagnóstico participativo com vistas a 38 

elaboração de futura proposta de enquadramento na região hidrográfica da Baia 39 

de Guanabara (RH-V). Além disso, ressaltou que o Termo de Referência é 40 

pensado para coleta de dados primários, com levantamentos de campo. Em 41 

seguida, a Sra. Ana Costa (AGEVAP) apresentou os produtos previstos, 42 

enfatizando a importância do 3º Produto, caracterização dos trechos prioritários, e 43 

apresentou os itens de caracterização dos trechos de rios, indicando que o 44 

direcionamento é que cada Subcomitê indique trechos prioritários a serem 45 

caracterizados. Em seguida, solicitou que a Plenária do CLIP, uma vez de posse 46 

da síntese do Termo de Referência, analisasse se os itens previstos para esse 47 

produto atendem o Subcomitê. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) destacou que o 48 

quantitativo de pontos caracterizados irá aumentar em função da disponibilidade 49 

de recursos, assim como também haverá aumento das campanhas. A Sra. Ana 50 

Costa (AGEVAP) apresentou também o valor total e cronograma de execução da 51 

ação, e concluiu dizendo que atualmente encontra-se atualizando o Termo de 52 

Referência, com base nas contribuições recebidas em reunião de diretoria 53 

ampliada. Ao final da apresentação, a Sra. Ana Costa (AGEVAP) abriu espaço 54 

para encaminhamentos e solicitou sugestões. O Sr. Paulo Bidegain (Associação 55 

de Windsurf de Niterói) deu as seguintes contribuições: 1- Avaliação do estado 56 

ambiental e dos usos múltiplos das bacias dos rios Macacu, Caceribu e Guapiaçu, 57 
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e as bacias de São Gonçalo (inundação): vazão, APPs, bioindicadores. 2- Estudo 58 

da cobrança, inclusive lançamento. 4. Esclarecimento sobre as diretrizes do 59 

CLIP para as macro ações 5. Apresentação da sugestão da Coordenação 60 

sobre a diretriz a ser adotada pelo CLIP 6. Debates e aprovação do relatório 61 

final a ser encaminhado para o Comitê. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de 62 

Windsurf de Niterói) contextualizou a Plenária acerca dos recursos disponíveis no 63 

FUNDRHI provenientes da cobrança pelo uso da água no ano de 2020 na região 64 

da Baía de Guanabara, e da necessidade de previsão de investimento desses 65 

recursos. Em seguida, apresentou o quadro de propostas de ações para 66 

aplicação dos recursos, e explicou que a base para a elaboração do quadro de 67 

ações proposta é a Estratégia para Gerenciamento Ambiental Compartilhado dos 68 

Ecossistemas Lagunares de Itaipu e Piratininga e da Região Hidrográfica, 69 

elaborado em 2015. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) 70 

explicou para os novos membros do Subcomitê o que é a Estratégia para 71 

Gerenciamento Ambiental Compartilhado dos Ecossistemas Lagunares de Itaipu 72 

e Piratininga e da Região Hidrográfica, documento elaborado pelo Subcomitê em 73 

conjunto com técnicos do INEA e da Prefeitura de Niterói, validado em Plenária. O 74 

objetivo do documento era o de nortear as ações e investimentos no sistema 75 

lagunar, em uma época em que o Plano de Bacia da Baía de Guanabara não 76 

abarcava as bacias das lagoas costeiras, o que deixava o CLIP sem um norte de 77 

ações. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) lembrou que o 78 

Pró-Sustentável é mais atuante na lagoa de Piratininga e seu entorno, e por isso 79 

as ações propostas visam concentrar ações na laguna de Itaipu. Em seguida, o 80 

Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) apresentou o quadro com 81 

as ações propostas e seus respectivos produtos, elencados aos respectivos 82 

compromissos correspondentes na Estratégia para Gerenciamento Ambiental 83 

Compartilhado dos Ecossistemas Lagunares de Itaipu e Piratininga e da Região 84 

Hidrográfica, para receberem os recursos destinados ao CLIP referentes aos 85 

macroprogramas do CBH-BG, a saber: Projeto de Melhoria e Requalificação de 86 
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rios e do leito maior sazonal da laguna de Itaipu. A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura 87 

de Niterói) lembrou que os editais do CBH-BG são feitos por macroprograma, ou 88 

seja, editais temáticas nos quais os Subcomitês encaminham propostas de ações 89 

relacionadas aquele chamamento. A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói) 90 

ressaltou que o que o CLIP está propondo é um projeto único, com ações 91 

interligadas, e produtos diferentes relacionados a diferentes macroprogramas, 92 

mas interligados a um único projeto de Projeto de Melhoria e Requalificação de 93 

rios e do leito maior sazonal da laguna de Itaipu. A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura 94 

de Niterói) avisou que, por isso, a proposta precisará ser aprovada pela Diretoria 95 

do CBH-BG. Em seguida, colocou o quadro de ações para solicitação de recursos 96 

proposto em votação. Todos foram de acordo. O Sr. Carlos Silva (AGEVAP) 97 

informou a todos que o objetivo principal da apresentação é de aprovar a ideia 98 

base, e que futuramente, durante a elaboração do Termo de Referência, novas 99 

ideias e contribuições poderão ser feitas. 7. Apresentação da situação atual do 100 

canal de Itaipu pelo GT criado na última reunião 8. Apresentação do relatório 101 

elaborado pelo GT, aprovado na ultima Plenária do CLIP 9. Debates e 102 

aprovação do relatório final para encaminhamentos necessários. O Sr. Paulo 103 

Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) explicou que o CLIP vem sendo 104 

solicitado a agir desde que o Canal de Itaipu fechou, com muitas cobranças e 105 

discussões nas redes sociais. Como forma de dar uma resposta a sociedade, a 106 

coordenação criou rapidamente o GT Canal de Itaipu, com o Sr. Alexandre, o Sr. 107 

Gonzalo (CCRON), o Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) e o 108 

Sr. Gilberto Dias (UFF). O GT elaborou um relatório, que foi apresentado pelo Sr. 109 

Gilberto Dias (UFF). O Sr. Gilberto Dias (UFF) iniciou a apresentação mostrando 110 

a lagoa como um todo, e os bancos de areia que estão no canal, chamados de 111 

delta de maré de enchente. Apresentou o histórico das dinâmicas dos bancos de 112 

areia, da largura das praias e do canal, os usos múltiplos do canal e os impactos 113 

da presença do molhe. Em seguida, apresentou algumas recomendações para 114 

recuperação do canal. Ao final da apresentação, o Sr. Paulo Bidegain 115 
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(Associação de Windsurf de Niterói) ressaltou que o GT defende que o canal se 116 

mantenha aberto, sem a necessidade de prolongamento do molhe. A Sra. Sônia 117 

(AMAF) perguntou se ao longo dos últimos 40 anos sempre existiram os bancos 118 

de areia, com a mesma altura, ou se o acúmulo de areia aumentou com o passar 119 

dos anos. O Sr. Gilberto Dias (UFF) respondeu que o acúmulo aumentou, mas 120 

relativamente pouco, tendo se acentuado particularmente nos últimos dois anos. 121 

A Sra. Katia Vallado (CCRON) solicitou ao Sr. Gilberto que desse sua opinião 122 

sobre o aumento do molhe. O Sr. Gilberto Dias (UFF) disse ser contra esse tipo 123 

de intervenção, devido aos impactos associados e ausência de resultados 124 

efetivos em outros lugares. Além disso, informou que o aumento do molhe 125 

interferirá na dinâmica de ondas e de transporte de areia, e que haverá retenção 126 

de areia de um lado do molhe, e erosão do outro lado. A Sra. Katia Medeiros 127 

(Associação de Windsurf de Niterói) perguntou sobre a possibilidade de se 128 

colocar areia no buraco que existe na entrada do canal da marinha. O Sr. Gilberto 129 

Dias (UFF) disse que uma possibilidade é que o transporte seja feito através de 130 

uma balsa, com dragagem hidráulica, mas que mais estudos são necessários. O 131 

Sr. Gustavo Sardenberg (SOS Lagoas) disse que quando o mar está de ressaca, 132 

entra muita água, e consequentemente areia, pela falha que existe no molhe. O 133 

Sr. Gilberto Dias (UFF) concordou, e disse que o relatório fala sobre isso, 134 

propondo que se realoque as pedras deixadas próximas ao local, perto da praia 135 

de Camboinhas, aumentando e reconstruindo o molhe na praia, dos dois lados 136 

(Camboinhas e Itaipu). O Sr. Antonio Oscar (Observatório Social de Niterói)  137 

parabenizou o GT pela elaboração do relatório, e demonstrou preocupação com o 138 

nível de assoreamento da laguna de Itaipu. O Sr. Gilberto Dias (UFF) explicou 139 

que o assoreamento que acontece na laguna não feito pelo aporte da areia e não 140 

chega no corpo principal  da lagoa, acontecendo nas margens por conta do aporte 141 

de argila (material particulado fino) que vem dos rios. O Sr. Gilberto Dias (UFF) 142 

acrescentou que não é o fundo da lagoa que está aumentando de espessura, mas 143 

o espelho de água que vem diminuindo, citando um estudo da década de 1980 144 
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que mediu o fundo da laguna, o qual as medidas foram comparadas por medições 145 

recentes, que constataram que estas continuam as mesmas. O Sr. Gonzalo 146 

(CCRON) ressaltou a importância do planejamento, e disse que hoje a prefeitura 147 

prevê tirar toda a areia, jogar na praia de Camboinhas, e fechar o enrocamento do 148 

lado de Camboinhas, sem previsão de fazer o fechamento pelo lado de Itaipu. 149 

Além disso, disse que houve um afundamento da extremidade dos enrocamentos 150 

no mar e que seria importante refazer esse enrocamento. Por fim, falou da 151 

deterioração das margens da lagoa e do canal devido ao aporte de matéria 152 

orgânica. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) apresentou as 153 

fotos do relatório, mostrando até onde ia a lagoa antes da abertura do canal, e o 154 

quanto a praia cresceu. Além disso, disse que os molhes nunca tiveram 155 

manutenção, o que é importante, ressaltando que é possível manter o canal 156 

aberto com as devidas intervenções. Por fim, apresentou diversos exemplos de 157 

casos que mostram os impactos potenciais negativos do prolongamento dos 158 

molhes. 10. Assuntos Gerais. A Sra. Katia Vallado (CCRON) informou que a 159 

obra do Projeto de Alinhamento de Orla de Piratininga já teve início, com 160 

movimentação próxima a descida do parapente, e também as obras de abertura 161 

do Canal do Tibau. A Sra. Katia Vallado (CCRON) solicitou uma retrospectiva dos 162 

encaminhamentos das últimas reuniões. A Sra. Ana Tavares (SEPLAG) disse que 163 

com relação a ciclovia, o Projeto de Alinhamento de Orla e a demarcação da 164 

FMP, o Termo de Referência da ciclovia de Itaipu está paralisado por conta de 165 

questão orçamentaria devido a pandemia, e que só sairá para publicação no 166 

próximo governo. Dessa forma, sugeriu que o Subcomitê avance com a 167 

demarcação da FMP, uma vez que o projeto provavelmente irá se adequar a 168 

demarcação da FMP. A Sra. Ana Tavares (SEPLAG) informou que já enviou a 169 

Sra. Katia Vallado (CCRON) o mapa e o arquivo KMZ com o traçado aprovado no 170 

licenciamento com o INEA, e que com estes arquivos  é possível ter uma noção 171 

de onde se poderia implantar ou não os marcos físicos. O Sr. Paulo Bidegain 172 

(Associação de Windsurf de Niterói) falou da importância de uma “live” sobre o 173 
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saneamento na Região Oceânica com a participação do Superintendente da 174 

Concessionária Águas de Niterói e integrantes do CLIP. O Sr. Halphy (Águas de 175 

Niterói) concordou, e ressaltou que o relatório do saneamento básico é um 176 

documento complexo, que fala também de drenagem e resíduos sólidos, e que 177 

por isso é importante a participação de outras entidades, responsáveis também 178 

por drenagem e resíduos sólidos. A Sra. Raquel (Prefeitura de Niterói) encerrou a 179 

reunião. Eu, Paulo Eduardo Aragon, Especialista de Recursos Hídricos, redigi 180 

esta ata e dou fé de sua veracidade. 181 

 182 

Encaminhamentos 183 

1. Encaminhar por e-mail documento com a proposta de edital único para 184 

aplicação dos recursos para as macroações e 185 

Estratégia para Gerenciamento Ambiental Compartilhado dos Ecossistemas 186 

Lagunares de Itaipu e Piratininga e da Região Hidrográfica 187 
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Participantes: Poder Público: Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói – 

Administração da Região Oceânica). Ana Tavares (Prefeitura de Niterói – 

SEPLAG).  Isadora Rilker (Prefeitura de Niterói / SMARHS). Usuários: Carlos 

Jamel e Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói). Halphy Rodrigues 

(Águas de Niterói). Sociedade Civil: Katia Vallado e Gonzalo Cuevas (CCRON); 

Martha Christina Lopes (IFEC); Gilberto Tavares (UFF). Sônia Menezes 

(Associação De Moradores E Amigos Do Fazendinha – AMAF). Secretaria 

Executiva: Carlos Frederico Silva (Especialista em Administração), Paulo 

Eduardo Aragon (Especialista em Recursos Hídricos), Amanda Braga 

(Especialista em Recursos Hídricos). 

Convidados: Alba Simon (Lagoa para sempre); Alex Figueiredo; Antônio Vieira 

(Observatório Social de Niterói); Gustavo Sardenberg (SOS Lagoas); Hanna 

Marchon; Katia Medeiros (Associação de Windsurf de Niterói). 
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Katia Vallado                            Carlos Jamel                           Raquel Cruz 

Coordenação colegiada do CLIP 


