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ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR 1 

ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 08 de junho de 2021 às 16:00h, por 2 

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

pauta: 1. Aprovação de minuta de ata; 2. Apresentação sobre o projeto de 4 

restauração ecológica e inclusão social do BNDES em Niterói; 3. A Lagoa de 5 

Itaipu como protagonista da paisagem da Região Oceânica - apresentação 6 

do prof. Pedro Lobão. A reunião foi iniciada pela Sra. Amanda Jevaux 7 

(Prefeitura de Niterói), que agradeceu a presença de todos e apresentou os 8 

pontos de pauta. Seguindo para o item 1. Aprovação de minutas de ata: A 9 

minuta de ata da reunião ordinária do dia 11 de maio de 2021 foi colocada para 10 

aprovação. O Sr. Felipe Queiroz (Amadarcy) avisou que solicitou por e-mail a 11 

inclusão de uma fala. Paulo Eduardo (AGEVAP) informou que sua solicitação 12 

havia sido atendida. A ata foi aprovada. Em seguida, a Sra. Amanda Jevaux 13 

solicitou uma inversão de pauta. 3. A Lagoa de Itaipu como protagonista da 14 

paisagem da Região Oceânica - apresentação do prof. Pedro Lobão: O 15 

professor Pedro Lobão agradeceu pela oportunidade de poder fazer a 16 

apresentação no Subcomitê CLIP, e explicou que a apresentação é parte de sua 17 

dissertação de Mestrado Profissional em Arquitetura Paisagística, na UFRJ. 18 

Apresentou em tela os objetivos do trabalho, que são a integração de processos 19 

naturais e culturais e alternativas de convívio frutífero entre a Lagoa e a cidade, e 20 

suas premissas básicas, a saber: O protagonismo da lagoa é parte da estrutura 21 

da paisagem; No embate da cidade com a lagoa quem perde é a cidade; Nossas 22 

cidades são os nossos sambaquis. O professor Pedro aproveitou para solicitar 23 

que o trabalho não fosse visto como um projeto, mas sim como uma possibilidade 24 

de uma nova discussão. Apresentou o campo teórico do trabalho e frisou uma 25 

frase que norteou o desenvolvimento da dissertação: “Os subprodutos de uma 26 

forma de vida se tornam um material útil para outras”. Explicou que os limites 27 

adotados para o recorte do estudo assumem que a lagoa e a sua bacia 28 
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hidrográfica são uma mesma entidade. Como a Bacia é muito grande foi 29 

necessário definir um recorte de campo menor. Como seu trabalho era sobre a 30 

interação da cidade com a lagoa, foram definidos cinco caminhos transversais à 31 

orla do espelho d´água: Córrego do Colibri, Morro da Peça, Boca da Barra, 32 

Camboinhas e Rio João Mendes. Disse que o único caminho que realmente 33 

conseguiu chegar da cidade até a orla foi no Rio João Mendes. Explicou sobre o 34 

cenário proposto que é de caráter especulativo para que possa trazer discussões 35 

de ideias que promovam mudanças culturais estabelecidas entre a cidade e a 36 

lagoa. Mostrou e explicou alguns mapas para compreensão dos limites das áreas 37 

úmidas X urbanização; do Canal de Itaipu em diferentes épocas. Apresentou as 38 

marcas de urbanizações inconclusas nas áreas úmidas da lagoa, chamando-as 39 

de “Geoglifos de Itaipu” que em sua compreensão, deveriam ser preservadas, 40 

pois já fazem parte da história da lagoa. Apresentou em tela um mapa de 41 

vegetação com as áreas predominantes por uma determinada vegetação e 42 

explicou as legendas, e disse que as áreas degradadas são campos de 43 

reestruturação para essa vegetação, mas que teria que ser discutida a forma de 44 

fazê-la. Apresentou também, o mapa de bloqueios e cicatrizes deixados pela 45 

intervenção do homem na Lagoa e os potenciais urbanos da cidade. Apresentou e 46 

explicou o mapa com o cenário proposto. Por fim, finalizou sua apresentação 47 

dizendo que a lagoa deve ser entendida como parte da cidade e que a relação 48 

com ela é o legado a ser deixado. E agradeceu a oportunidade de apresentar seu 49 

trabalho no Subcomitê. A Sra. Amanda Jevaux parabenizou-o pela apresentação 50 

e pediu, se possível, que o material fosse disponibilizado. O Sr. Paulo Bidegain 51 

(Associação de Windsurf de Niterói) comentou que ficou muito satisfeito com a 52 

proposta da dissertação, pois o professor Pedro Lobão conseguiu unir várias 53 

discussões feitas no Subcomitê em seu trabalho. Sugeriu que o próximo ponto de 54 

pauta fosse apresentado antes das perguntas, pois os dois projetos dialogam 55 

entre si. Seguiram então, para o item 2. Apresentação sobre o projeto de 56 

restauração ecológica e inclusão social do BNDES em Niterói: O Sr. Allan 57 
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Cruz, subsecretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Niterói, elogiou a 58 

apresentação feita anteriormente e se apresentou. Disse que atualmente é 59 

responsável pelo projeto de restauração ecológica e iniciação social do BNDES. 60 

Em seguida, explicou que o projeto é para restauração ecológica de 203 hectares 61 

da Mata Atlântica no município de Niterói, e que é proveniente do edital do 62 

BNDES para apoio a projetos de restauração ecológica no bioma da mata 63 

atlântica. Destacou que Niterói foi o único projeto da administração pública direta 64 

enquadrado em todo o Brasil; que o projeto foi elaborado e submetido pelos 65 

técnicos da SMARHS; e que a verba liberada para o projeto foi de  R$ 66 

2.835.811,50 financiado pelo o BNDES e  R$ 1.475.000,00 de contrapartida do 67 

município. Em seguida, apresentou em tela o mapa com os pontos de restauração 68 

ecológica do município de Niterói. Os pontos são: Morro da viração, Restinga de 69 

Charitas, Restinga de Piratininga, Itacoatiara e a ilha do Veado e as Ilhas pai, mãe 70 

e filha. Em seguida,  explicou os trabalhos já realizados. Foram plantadas 5 mil 71 

mudas Restinga,  300 sementes lançadas de juçara e  300 mudas de Juçara no 72 

PARNIT. Falou da importância da reintrodução da palmeira Juçara nas linhas de 73 

drenagem, pois os frutos servem de alimento para mais de 70 espécies de 74 

animais entre aves, mamíferos ,largar e roedores. Mostrou um cronograma com a 75 

quantidade de mudas plantadas desde 2013 a 2021 com o total de mudas 76 

plantadas de 64.264. Outras ações realizadas foram a avaliação do crescimento 77 

das mudas da Palmeira Juçara plantadas no PARNIT e o plantio que foi realizado 78 

na praia de Camboinhas. Explicou que foi realizado junto ao RESEX processo 79 

seletivo e capacitação de voluntários para o manejo e plantio das mudas. Disse 80 

também que estão desenvolvendo o próprio projeto de economia circular, e que 81 

estão criando, com o apoio da CLIN, o próprio adubo com as com exóticas que 82 

foram tiradas das áreas trabalhadas. Explicou que os próximos passos serão: A 83 

solicitação do segundo repasse do BNDES; a aquisição de mil mudas da Palmeira 84 

Juçara; aumento da produtividade do plantio e retirada de exóticas; planejamento 85 

da construção de viveiros de mudas para distinga na área do PESET; a realização 86 
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de diagnóstico nas áreas de 6 e 7 ao redor da lagoa de Itaipu com suporte 87 

Acadêmico da UFF. Explicou que o projeto conta com a inserção social, 88 

capacitando os envolvidos, possibilitando que busquem empregos futuros  na 89 

área de  recuperação ambiental; investimento em educação ambiental nas 90 

comunidades e geração de renda complementar para comunidades locais e 91 

tradicionais no entorno das áreas contempladas. Em seguida, mostrou em tela o 92 

mapa com a representação dos mangues e restingas de Itaipu e Camboinhas. 93 

Explicou que a área é considerada área de mangue, mas pontuou duas áreas que 94 

são consideradas mangues, mas que na realidade não são (áreas 6 e 7 do 95 

mapa). Explicou que não fizeram nenhuma intervenção na área porque estão 96 

fazendo um estudo junto com a parceria da UFF para definir a vegetação da área 97 

antes de intervir. Da área de 1 a 5, disse que já é consolidada como mangue, e 98 

que até agosto será lançado um Termo de Referência para começar a realizar a 99 

ação na área. O Sr. Allan finalizou a apresentação informando que o primeiro 100 

repasse do BNDES foi de aproximadamente 580 mil, mas que até o momento só 101 

foram gastos 200 mil nesses 4 anos. Por fim, disse que foi um prazer poder 102 

apresentar o projeto no subcomitê, e que está aberto para colaborações e 103 

esclarecimentos. A Sra. Amanda Jevaux agradeceu a apresentação e abriu as 104 

inscrições para perguntas. O Sr. Felipe Queiroz (Amadarcy) perguntou sobre o 105 

prazo de execução do projeto, que inicialmente seria até 2022. Apontou, ainda, 106 

que a seu ver as áreas 6 e 7 não tem necessidade de serem restauradas como 107 

mangue, pois já tem sua vegetação nativa. E que o contrato prevê sobre a 108 

contratação exatamente nas áreas 6 e 7 que são estas áreas que não precisam 109 

de uma intervenção drástica. E disse que o principal a ser feito na área de 110 

restinga é o cercamento que o projeto prevê e sugeriu a recuperação da margem 111 

do João Mendes, onde foi dragado e cresceram espécies exóticas. Por fim, 112 

destacou que todo projeto de restauração é bem vindo. O Sr. Paulo Bidegain 113 

(Associação de Windsurf de Niterói) falou da importância de ser definida a 114 

vegetação das áreas 6 e 7 para que possam finalizar a discussão. Além disso, 115 
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que deveria ser feito um projeto conceitual em torno de toda área da laguna, 116 

frente marítima e duna grande, e que nesse projeto deve estar previsto a área 117 

onde será feita a vegetação, o tipo de vegetação que deve ser restaurada, e o tipo 118 

de instalação para uso público, pois não há como pensar em um projeto só de 119 

restauração para essa área, sendo que é uma área de parque. E apoio à pesca 120 

artesanal. Destacou que é fundamental voltar a meandrar os rios, sugeriu que 121 

seja feito na restinga de Camboinhas, no desenho, a previsão da construção de 122 

um arboredo, para que no futuro as pessoas conhecem as plantas da restinga, e 123 

concluiu dizendo que é totalmente contra a área 8 virar manguezal. Marcos 124 

Basbaum (CRBio-2) destacou que o projeto apresenta uma série de 125 

descontinuidades, e ficou na dúvida se as áreas entre um ponto e outro já são 126 

vegetados ou se o que aconteceu foi a priorização dos pontos mais críticos. O Sr. 127 

Allan Cruz explicou que projeto foi escrito e desenhado em 2014 e que até hoje as 128 

áreas, que foram mostradas no mapa, não tiveram modificações. Disse que foram 129 

escolhidos os pontos mais críticos que seriam contemplados pelo projeto, e 130 

esperam que a vegetação se alastre para os outros pontos. Em resposta ao Sr. 131 

Paulo Bidegain, Allan disse que concordava com ele, e que deveriam sim pensar 132 

em como fazer o usufruto da população, porém tem que ter a preocupação da 133 

vegetação. E em relação a área 8, disse que não foi feita nenhuma intervenção. 134 

Estão esperando, pois ainda não sabem se terá uma ação direto do projeto. Em 135 

resposta ao Sr. Felipe Queiroz, disse que o prazo seria até o final de 2021. E que 136 

a solicitação de prorrogação já havia sido feita. Disse também, que há previsão de 137 

contratação de empresas que o projeto previa para as áreas 6 e 7, mas que foram 138 

feitas algumas modificações, que serão apresentadas após a aprovação do 139 

BNDES. Em relação ao cercamento, estão sendo feitos.  Informou que os 140 

trabalhos ficaram parados desde o início da pandemia, mas que estão se 141 

empenhando para o desenvolvimento cada vez melhor do projeto. Disse que não 142 

poderia responder o porquê dos atrasos anteriores de sua gestão. O Sr. Antonio 143 

Vieira primeiramente parabenizou o professor Pedro Lobão pelo trabalho, e disse 144 
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que ficou curioso sobre a remoção de terra para criação de mirantes de 145 

observação, e perguntou de onde sairia essa terra, e se seria possível ser fruto 146 

dos processos de dragagem da lagoa. Outro ponto, é a atividade dos pescadores 147 

que precisa ser preservada, monitorada e incluída nas  ações dos projetos. E 148 

perguntou para o Sr. Allan Cruz até que ponto o mangue contribui para a 149 

preservação da Lagoa. A Sra. Daniela Pinald agradeceu o convite para participar 150 

da reunião, elogiou os trabalhos apresentados e disse que está preocupada com 151 

o fato da restinga demorar muito para se recuperar, e o prazo final do projeto é 152 

previsto para o final do ano de 2022. Perguntou se existe um meio para o 153 

acompanhamento do projeto.  A Sra. Amanda Jevaux informou que participou da 154 

Secretaria do Meio Ambiente durante um tempo, mas nunca teve acesso ao 155 

projeto do BNDES porque era de outro setor. Disse que, em seu entendimento, 156 

quando se fala que algum projeto é de outra gestão, deve-se pensar em gestão 157 

de continuidade do projeto que vem ganhando um amadurecimento. O projeto 158 

iniciou em 2014, eram outras ferramentas, outro conhecimento, e aos poucos 159 

foram agregando. Essa participação de diversas especialidades contribui bastante 160 

para que o projeto fique cada vez melhor. Em seguida, perguntou se há 161 

possibilidade de mudança de áreas, pois tem outras áreas que poderiam ser 162 

contempladas dentro desse projeto e se era possível usar o restante da verba 163 

para mais tempo de manutenção. E em resposta a Sra. Daniela, disse que a 164 

Prefeitura está produzindo um sistema de informações junto ao CLIP, chamado 165 

SAVELHA, que provavelmente já estará disponível no site da prefeitura na 166 

próxima semana.  Com esse sistema será possível acompanhar os projetos. O 167 

professor Pedro Lobão, em resposta ao Sr. Antônio, disse que com relação a 168 

proposta de dois relevos, seria com o material retirado, principalmente, do 169 

remeandramento, mas reforçou que tudo que foi apresentado por ele é um pré 170 

projeto e que teriam que ser feitos estudos para ver a viabilidade. Falou que ficou 171 

feliz por presenciar um consenso sobre o usufruto como proteção, e que acha que 172 

a lagoa de Piratininga pode ser um exemplo da vitalidade que um uso ativo, 173 
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inteligente e afetuoso pode fazer. O Sr. Allan Cruz disse que estão tentando 174 

acelerar o processo e achar a melhor forma de aplicar o dinheiro. Disse que 175 

também se preocupa com a questão do monitoramento posterior ao projeto e 176 

reconhece que um ano seria pouco para acompanhar o desenvolvimento do 177 

plantio, e que irá tentar prorrogar o projeto. Disse também que as empresas 178 

contratadas ficarão com a responsabilidade de monitoramento. Disse, ainda, que 179 

há visibilidade e todos os dados do projeto no site da Prefeitura. Em relação à 180 

mudança de área, disse que o projeto já está sofrendo várias mudanças e que 181 

estão fazendo os estudos, e só após os resultados que poderão pensar em 182 

remanejamentos. Disse que com sua experiência, acha que não será possível, 183 

mas de todo jeito, para chegar ao BNDES e pleitear essa mudança será 184 

necessário ter um bom embasamento. A Sra. Katia Vallado (CCRON) chamou 185 

atenção para o fato de não existir até hoje um projeto de zoneamento. O Sr. Paulo 186 

Bidegain solicitou que fosse feito um grupo de trabalho para o acompanhamento 187 

do projeto com a participação da prefeitura de Niterói, RESEX, UFF e um 188 

representante da sociedade civil, com o intuito de fazer um projeto integrado e 189 

conceitual. O Sr. Fernando Tinoco solicitou que constasse em ata que a RESEX 190 

não foi convidada. Repudiou o ocorrido, pois em seu entendimento não poderia se 191 

tratar da Laguna de Itaipu sem a presença da RESEX e que o projeto deveria 192 

passar pelos conselheiros da entidade. A coordenadora geral, Amanda Jevaux, 193 

agradeceu a presença de todos e não tendo mais nenhum item para discutir, a 194 

reunião foi encerrada.  195 

 196 

Participantes:  197 

Poder Público: PMN); Marcos Basbaum (CRBio-2); Allan Cruz (SMARHS); 198 

Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói – Administração da Região Oceânica). 199 

Usuários: Paulo Bidegain e Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói); 200 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói). 201 
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Sociedade Civil: Katia Vallado e Alexandre Braga (CCRON); Martha Christina 202 

Lopes (IFEC); Gilberto Dias (UFF); Felipe Queiroz (Amadarcy). 203 

Secretaria Executiva: Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos 204 

Hídricos); Carlos Silva (Especialista Administrativo); Raiana Soares (Estagiária 205 

Administrativa). 206 

Convidados: Pedro Lobão (Prourb-UFRJ); Hannah Marchon Detes 207 

(AMADARCY); Társis Aires (MPAP/Prourb-UFRJ / Universidade CEUMA); Isabela 208 

de Almeida Montanha (MPAP/Prourb-UFRJ); Silvia Pires (SMARHS); Leandro 209 

Augusto (Gestor do PESET); Michelle M. Tizuka (UFF/Windnit/TAI); Carlos Artur 210 

Teixeira (ALERJ); André Jório (Gestor da Resex Itaipu); Roberio Catelani (DAU- 211 

Puc-Rio / USU); Diego Goulart (Prourb UFRJ); Luís Rosário (ABLM); Rafael 212 

riscado de carvalho pinto (Anhanguera/ Ufrj); Fernando Tinoco (ACOTEM); 213 

Daniela Pinaud.  214 

 215 

 216 

Encaminhamentos 217 

1- Encaminhar para a Plenária as apresentações realizadas pelo prof. Pedro 218 

Lobão e pelo Sr. Allan Cruz. 219 

2- Criação de GT, com participação do Inea, Prefeitura de Niterói, UFF e todas as 220 

partes interessadas para discutir o projeto de restauração ecológica e inclusão 221 

social do BNDES em Niterói. 222 

 223 

 224 

 225 

Katia Vallado               Amanda Jeuveax               Carlos Jamel                            226 

Coordenação colegiada do CLIP 227 


