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1. APRESENTAÇÃO
A empresa HIDROSCIENCE CONSULTORIA E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EIRELI,
com sede à Rua Joaquim Nabuco nº 115/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340 em
Porto Alegre – RS, vem por meio deste, apresentar o ESTUDO DE ANÁLISE
COMPARATIVA DOS ESTUDOS PRÉTERITOS REALIZADOS NO SISTEMA PIRATININGAITAIPU ATRAVÉS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA referente ao contrato SEXEC n° 07/2018,
cujo objeto é a execução dos “Estudos para Análise da Condição Ambiental do Sistema
Lagunar Piratininga- Itaipu e Proposição das Ações necessárias à melhoria da sua
dinâmica ambiental e hídrica, bem como a redução do aporte de nutrientes às lagoas,
visando aos usos múltiplos”.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
Os serviços contratados para análise da condição ambiental do sistema
Perilagunar Piratininga-Itaipu compreendem o monitoramento da qualidade da água
das lagoas, monitoramento da qualidade do sedimento, aplicação dos dados
meteorológicos e oceanográficos, levantamento de dados hidrológicos, caracterização
das comunidades planctônicas, bentônicas e de macrófitas aquáticas, inventário da
ictiofauna e carcinofauna, inventário da herpetofauna, avaliação do estado trófico do
sistema, estudo de balanço de massas e modelagens numéricas hidrodinâmicas e de
qualidade da água.
Além destes estudos de levantamento e análise de dados, também são de grande
importância estudos bibliográficos que indiquem os trabalhos relevantes já realizados
na região e a evolução do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu quanto ao seu uso e
qualidade do ambiente. Neste contexto, esse relatório apresentará uma análise
comparativa dos estudos pretéritos realizados no sistema Lagunar Piratininga-Itaipu
com escopo de recuperação do sistema, avaliando seus aspectos de abrangência,
qualidade técnica-científica, potenciais de aplicabilidade e resultados esperados.
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3. SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU
O Sistema Lagunar Piratininga-itaipu foi formada pelo balizamento natural dos
pontais cristalinos nas extremidades da baía. Os sedimentos provenientes dos rios
eram depositados e imediatamente retrabalhados. O processo posterior de formação
do cordão arenoso, apoiado nos pontais cristalinos, teve como principal causa o
fenômeno de variação do nível relativo do mar e das correntes de deriva litorânea,
considerando ainda a disponibilidade de sedimento e reentrâncias da costa (Suguio &
Tessler, 1984 apud Cavalcanti, 1996). Com a última transgressão permaneceram os
sedimentos arenosos, formando um estreito e extenso cordão que fechou a antiga
baía e deu origem ao sistema lagunar, inicialmente interligado ao mar. Os ventos e as
correntes laterais, de oeste para leste, proporcionaram também o acréscimo de
sedimentos ao cordão avançando até o fechamento da enseada (Cavalcanti, 1996). A
fisiografia do sistema lagunar até o início do século XX era formado pelas duas lagunas
sem comunicação entre si e nem com o mar (Figura 1).

Figura 1 - Fisiografia da enseada que abriga o Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu. Fonte:
Muehe, 1989

Neste período, como as lagoas não tinham ligação entre si ou com o mar, o aporte
das águas continentais era a forçante que ditava o nível das lagoas. A descarga dos rios
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elevava durante meses o nível das lagoas até que, por força do mar ou interferência
dos pescadores, um canal de extravasamento se abria com o mar. Após o
esvaziamento, o corpo hídrico passava a se submeter ao regime das marés. Nesta fase,
devido às alterações bruscas de salinidade e temperatura das águas, ocorriam grandes
mortandades de peixes, crustáceos e da vegetação aquática (Cavalcanti, 1996). Após
alguns dias com o canal aberto e com o nível lagunar reduzido, o processo sedimentar
natural do ambiente fechava o canal e a lagoa voltava a ser um corpo hídrico
enclausurado.
Porém, a partir da década de 40 o sistema lagunar sofreu diversas intervenções de
engenharia que alteraram seu comportamento hidráulico e, por consequência, sua
fisiografia e composição química e biológica. A seguir, elencaremos as principais
alterações em ordem cronológica:
1)

1946 - Abertura do Canal de Camboatá: o Departamento Nacional de

Obras e Saneamento (DNOS) promoveu a abertura do Canal de Camboatá, que liga as
duas lagoas. A construção do canal teve como objetivo escoar a água da Lagoa de
Piratininga diminuindo os constantes alagamentos na região em época de chuva e
controle de doenças transmitidas por mosquitos.
2)

1978 - Fixação do Canal de Itaipu: por conta de uma marina que seria

construída dentro da Lagoa de Itaipu, foram construídos dois guia-correntes na
conexão da lagoa com o mar com o objetivo de fixar o canal e dar acesso permanente
às embarcações.
3)

1991 – Projeto de recuperação da Lagoa de Piratininga: o projeto

implementado pela Prefeitura Municipal de Niterói realizou duas obras principais: uma
ciclovia circundando a lagoa com o objetivo de delimitar o espelho d’água lagunar e
evitar assentamentos ilegais, e a construção de uma comporta no Canal de Camboatá
(1995) para manter o nível de água mais elevado na Lagoa de Piratininga. Paralelo à
ciclovia foi criado também o Canal da Cintura com o objetivo de escoar as águas
provenientes das galerias pluviais até o Canal de Camboatá.
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4)

2008 - Túnel do Tibau: ligando a Lagoa de Piratininga com o mar, a

construção do túnel teve como objetivo aumentar a circulação e taxa de renovação do
sistema.
O objetivo de todas estas obras foi de manter o fluxo hídrico no sentido Mar →
Túnel do Tibau → Lagoa de Piratininga → Canal de Camboatá → Lagoa de Itaipu → Mar
(Figura 2). Porém, o mau funcionamento das estruturas criadas prejudicou o
escoamento.
As intervenções antrópicas na Lagoa de Piratininga ao longo dos anos acabaram
por provocar a redução do seu espelho d’água, o que permitiu a invasão de suas
margens por assentamentos irregulares e loteamentos, aumentando sua degradação.
A biota aquática também sofreu impactos em função do despejo de esgoto doméstico
e maior aporte de água salgada decorrente da construção do Túnel do Tibau. A
delimitação da ciclovia teve papel fundamental para a contenção da expansão urbana
sobre o espelho d’água da lagoa, no entanto, desde sua implantação, funciona como
via de carros com pouca movimentação de ciclistas. Atualmente, a comporta do Canal
de Camboatá encontra-se desativada, sem manutenção, não cumprindo o papel para o
qual foi projetada. Em relação ao Túnel do Tibau, as instalações encontram-se sem
manutenção, com desabamento de rochas dentro e na foz do túnel. Além disso, as
comportas foram vandalizadas (PMN, 2018).
Apesar das estruturas de fixação do Canal de Itaipu terem sido mal dimensionadas
e não impedirem a deposição sedimentar no canal, a conexão permanente com o mar
mantém em nível razoável as condições ambientais da Lagoa de Itaipu. Mesmo com o
canal bastante assoreado, o nível e as correntes na lagoa são majoritariamente regidos
pelas variações oceanográficas.
Os principais problemas que o sistema lagunar enfrenta hoje são a perda de
espelho d’água e a qualidade precária das águas devido ao elevado despejo de esgoto
doméstico “in natura”. Apesar do salto na abrangência do sistema de saneamento nos
últimos 15 anos na Região Oceânica com a implantação das ETEs Camboinhas e Itaipu,
as redes coletoras de esgoto não atendem às habitações irregulares nas margens dos
rios e das lagunas.
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Figura 2 – Localização das lagoas de Piratininga e Itaipu e obras realizadas.
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4. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS
Os estudos coletados e analisados neste relatório (Quadro 1) investigaram o
Sistema Lagunar Piratininga e Itaipu e resultaram em dados e estratégias que visam
auxiliar a gestão e melhoria da qualidade do sistema. A análise apresentada neste
documento teve como objetivo avaliar principalmente a qualidade técnica dos estudos
pretéritos e potenciais de aplicabilidade e geração de resultados concretos de
melhoria para o ambiente lagunar. Para cada estudo foram extraídos os seguintes
itens:
A) Objetivo e questões ambientais analisadas;
B) Problemas identificados;
C) Soluções indicadas;
D) Resultados esperados (a partir das soluções propostas pelo estudo);
E) Análise crítica do estudo (destacando seu potencial de aplicabilidade e
eficiência);
Quadro 1- Estudos analisados.

ANO
2003
2012

AUTORIA
Escritório Lisboa da
Cunha Ltda.
Salles, Fernanda Arquitetura

2013

COPPETEC

2014

Queima e Cabral

2015

PROJCONSULT
Engenheiros

2015

Governo do Estado
do Rio de Janeiro

2018

Prefeitura de Niterói

2018

Aquamodelo

TÍTULO
1. EIA/RIMA – Projeto de obras de recuperação e melhorias
do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu.
2. Parque Ecológico da Lagoa Piratininga
3. Modelagem hidrodinâmica ambiental para planejamento
de obras nas lagoas de Piratininga e Itaipu – RJ.
4. Projeto de prolongamento dos guia-correntes do canal
de maré da Lagoa de Itaipu – RJ.
5. Projeto Básico de Revitalização e Recuperação Ambiental
do Complexo Lagunar Piratininga/Itaipu, Niterói – RJ.
6. Estratégia para gerenciamento ambiental compartilhado
dos ecossistemas lagunares de Itaipu e Piratininga e da
Região Hidrográfica.
7. Projeto Conceitual Parque Orla Piratininga.
8. Estudos de Revisão e Atualização da Fitofisionomia das
Bordas da Lagoa de Itaipu e de Funcionalidade da Lagoa de
Itaipu por meio de Modelagem Hidrodinâmica para a
Determinação das Cotas Máximas Normais e de Cheias.
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1 – Estudo de Impacto Ambiental – Projeto de Obras de Recuperação e Melhorias do
Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu (Lisboa da Cunha, 2003.)

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente às obras de
recuperação e melhorias do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu.

B) Problemas identificados
Elevado grau de degradação ambiental do sistema lagunar de Piratininga devido à
intensa e desordenada ocupação urbana, bem como outras ações antrópicas. Sem
comunicação direta com o mar, as precárias condições de infraestrutura sanitária,
aliada às modificações fisiográficas, decorrentes das atividades imobiliárias e
ocupações ilegais da orla e transporte de sedimentos das encostas dos morros e lixo
pelos cursos d’água afluentes, vem contribuindo para a aceleração dos processos de
colmatação e eutrofização da laguna. Pelo menos três ilhas seguem se expandindo em
função do assoreamento acelerado, e as macroalgas dominam grande parte de sua
área.

C) Soluções indicadas
A finalidade principal das obras propostas pela SERLA (Superintendência Estadual
de Rios e Lagos) é obter uma melhoria imediata das condições de circulação e
renovação das águas da Laguna de Piratininga, na qual a situação se apresenta mais
grave. Todas as intervenções que serão apresentadas foram estimadas em um custo
total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). São elas:
- Recuperação dos molhes de Itaipu: aumento dos dois molhes em 90 metros de
extensão a fim de estabilizar o canal de Itaipu e reduzir seu assoreamento. Tem como
requisito básico cota e largura de coroamento mínima, respectivamente, +3,30 e 3,00
m. É estimado um volume total de 8000 m³ de material rochoso.
- Construção do muro de fixação da margem e aterro de enchimento em Itaipu:
execução de 162 metros de muro do tipo crib-wall com 3,90 m de altura, interligando
muro do mesmo tipo já existente com o molhe do canal. Envolve também o
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enchimento do espaço a ser por ele protegido, com areia dragada do interior da
laguna, até a cota +2,00 m, em volume estimado em 15.000 m³.
- Dragagem da Laguna de Itaipu: a ser realizada em duas áreas definidas como
“áreas preferenciais” com o objetivo de melhorar a circulação da laguna. Na Área
Preferencial 1, situada no canal de Itaipu e imediações, prevê-se a retirada de 112.000
m³ de areia, até a cota -2,70 m. Deste volume, 15.000 m³ será utilizado no aterro de
enchimento descrito no ítem anterior, e os restantes 97.000 m³ serão devolvidos à
praia à uma distância de aproximadamente 400 m da área dragada. Na Área
Preferencial 2, situada nas proximidades do canal de Camboatá e foz do rio João
Mendes, será dragado 94.5000 m³ de sedimento com o objetivo de alcançar a cota 1,70 m.
- Dragagem da Laguna de Piratininga: retirada de sedimento nas extremidades da
laguna, a fim de auxiliar também o funcionamento das estruturas de controle a serem
implantadas nestas regiões. Foi estimado um volume de 171.000 m³.
- Estrutura de controle de Camboinhas: estrutura a ser implantada no inicio do
Canal de Camboatá com a finalidade de controlar o fluxo entre as duas lagunas e
impedir o esvaziamento excessivo da Laguna de Piratininga.
- Estrutura de controle do Tibau: com a função de manter o nível da Laguna de
Piratininga através de estruturas que controlam os fluxos de água entre a laguna e o
mar. Foram implementadas comportas automáticas (Flap Valves) e vertedouro. O
vertedouro teve sua soleira posicionada em cota 10 cm superior à da outra estrutura
(camboinhas), ou seja, cota 0,00, contra cota -0,10 m na de Camboinhas. De modo a
priorizar o fluxo de saída no sentido do canal de Camboatá.
- Túnel de ligação da laguna de Piratininga com o mar: esta intervenção
compreende túnel escavado em rocha com 600 m de comprimento, sob o Morro do
Imbuí. Construído em seção arco-retângulo de 4,50m x 5,00 m, com fundo na cota 3,00 m e teto na +1,50 m. Este projeto previa sua entrada no costão direito da Praia da
Barra, distante aproximadamente 250 metros da linha de costa (Figura 3, quadro
superior). Porém, posteriormente o projeto acabou sofrendo alterações, pois se
entendeu que a melhor opção seria prolongar um pouco o túnel e situar sua entrada

Rua Joaquim Nabuco 15/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340, Porto Alegre - RS
Tel: (0xx48) 3024-5208. E-mail: contato@hydroscience.com.br

11

Análise comparativa dos estudos
existentes
na região mais afastada da praia com condições hidrodinâmicas mais favoráveis a
dispersão da água lagunar que em período de cheia desaguasse pelo túnel.

Figura 3 – No quadro superior o túnel de 600 m apresentado no EIA/RIMA feito por Lisboa da
Cunha (2003), com a entrada do túnel no costão da Praia da Barra. No quadro inferior é
apresentada a entrada do túnel na Ponta Zé Mondongo (COPPETEC, 2013).

O estudo ainda cita uma proposição de intervenção apresentada pela SERLA
(Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagos do Rio de Janeiro) em 1997 e
que não chegou a ser implantada. Tratava-se de um projeto de bombeamento de água
do mar para a Lagoa de Piratininga. A água do mar seria captada na Ponta da Galheta,
junto à Praia da Barra e conduzida por um conduto forçado enterrado até uma estação
Rua Joaquim Nabuco 15/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340, Porto Alegre - RS
Tel: (0xx48) 3024-5208. E-mail: contato@hydroscience.com.br

12

Análise comparativa dos estudos
existentes
elevatória que proporcionaria o escoamento em canal de descarga até a laguna. Esta
alternativa não foi levada adiante devido aos custos significativos de energia elétrica
com sua operação e pela resistência de ambientalistas e usuários da praia uma vez
que a estrutura de captação e conduto forçado seriam implantados na praia Pedra da
Baleia, cujas águas são regularmente utilizadas para lazer e mergulho.
Apresentou-se também como alternativa locacional uma estrutura de captação e
adução por gravidade, através da própria praia. A estrutura teria forma de galeria
retangular em concreto com seção de 3,5 m de altura por 3,5 m de largura e
comprimento de 350 m. Para a sua execução, tal alternativa exigiria a abertura e
posterior reaterro de vala entre o mar e a laguna, por meio de cortinas de estacas
pranchas. Essas cortinas também teriam a função de proteger a entrada da galeria
contra o assoreamento e ação das correntes marinhas. Tal solução, embora
representasse custos de operação e manutenção significativamente inferiores aos do
bombeamento, seria igualmente objeto de grande resistência, devido especialmente
aos impactos permanentes da estrutura sobre o sistema, pois a praia em duas partes.

D) Resultados esperados
A expectativa do projeto era promover uma maior taxa de renovação das águas do
sistema lagunar de forma a diminuir a taxa de residência de matéria orgânica trazida
pelos canais de drenagem, melhorando a qualidade das águas. Esta diluição pela
entrada de água do mar pelo lado oeste da laguna de Piratininga e saída por sua
extremidade leste, proporcionaria que a água do mar admitida no sistema lagunar
percorresse toda a sua extensão até o canal de Camboatá. Do canal, as águas do mar
misturadas as da bacia de drenagem iriam para a laguna de Itaipu e escoariam para o
mar.
Destas intervenções que objetivam aumentar a circulação nos sistemas lagunares,
espera-se alcançar efeitos positivos diretor e indiretos como melhoria na qualidade da
água, potencial mudança do estado trófico do sistema lagunar e aumento na
produtividade pesqueira da laguna, com reflexos sociais e econômicos expressivos.
A melhoria da qualidade das águas traria benefícios diretos a todos que já vem
utilizando as suas águas. Os usos em Piratininga poderiam ser incrementados,
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principalmente para aqueles voltados à navegação, que em função das estruturas de
controle de nível e dragagens abririamespaços para a recreação e novos esportes
náuticos. Itaipu seria beneficiada por um volume maior de agua que chegaria de
Piratininga. E o desassoreamento dos canais possibilitaria a entrada e saída de
embarcações de pesca com maior frequência que a atual para as duas lagoas. O
processo de dragagem também minimizaria os efeitos da expansão das áreas de
alagamento em decorrência da baixa profundidade das lagunas.
Como aspecto negativo, pode-se destacar a possível remobilização de material
fino sedimentado, a partir do estabelecimento de linhas de fluxo. A liberação de
nutrientes tende a resultar em florações de algas, com reflexos diretos sobre a biota e
o uso do sistema. O mesmo se dá com a liberação de gases, notadamente o gás
sulfídrico, que tende a produzir mortandades de peixes.
As mudanças ocorreriam nos primeiros meses e possivelmente no primeiro ano
após a ligação com o mar, tendendo a ocorrer uma estabilização homeostática da
condição ambiental nos períodos subsequentes.
A opção de uma ligação permanente com o mar pela construção de um canal de
gravidade através da própria praia, com eixo retilíneo e dividindo ao meio a antiga
barra da laguna, em função da agressividade do meio, necessitaria ter prolongamento
além da arrebentação de forma a diminuir o assoreamento do canal. Esta estrutura
poderia ser de concreto ou em molhe de enrocamento, ocupando a maior parte da
pequena praia e exigiriam manutenção periódica. O assoreamento do canal
necessitaria de operações de manutenção com maior frequência em contrapartida à
baixa necessidade da ligação pelo túnel em rocha.

E) Análise crítica do estudo
O estudo em questão não se refere a um estudo propositivo de intervenções no
sistema lagunar, e sim de uma análise de impacto ambiental decorrente da
implantação de quatro principais intervenções: prolongamento do molhe do Canal de
Itaipu, desassoreamento das lagunas e Canal de Camboatá e Itaipu, construção do
túnel do Tibau e implantação de estruturas de controle de nível das lagunas. O estudo
analisa os impactos de forma bastante abrangente e multidisciplinar.
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O estudo de impacto ambiental baseia-se em projetos de engenharia e simulações
numéricas que parecem ter sido realizadas em momento anterior ao estudo. O
dimensionamento e a gravidade dos impactos estão intimamente ligados aos
resultados obtidos nas simulações numéricas, sendo o principal fim das intervenções
propostas é aumentar a taxa de renovação das águas do sistema lagunar. Embora a
quantificação das taxas de renovação com a implantação das obras e consequentes
impactos só possam ser mensuradas através de modelos numéricos, o estudo pouco
cita os resultados de simulações matemáticas e não indica quantitativamente e
qualitativamente os reais impactos que seriam gerados com as obras. Como por
exemplo, uma estimativa de novos valores de correntes, nível, matéria orgânica,
fósforo, nitrogênio, oxigênio dissolvido, entre outros, todos parâmetros essenciais para
estimativa de impactos.

2 – Parque ecológico da Lagoa de Piratininga (Salles, 2012).

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Alcançar a reversão da “posição de costas para a cidade” que a Laguna de
Piratininga mantém, devolvendo-a aos niteroienses para desfrute da beleza cênica e
prática de atividades esportivas, de lazer e de educação ambiental. E apresentar
solução para promover a liberação de suas margens, incluindo o reassentamento de
famílias de baixa renda.
B) Problemas identificados
Os principais problemas levantados no diagnóstico ambiental deste estudo foram:


Degradação na qualidade dos rios e lagunas devido à alta carga de esgoto
doméstico despejado no sistema;



Ocupação da Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Piratininga por casas,
equipamentos esportivos e ruas. Em levantamento preliminar o estudo
identificou 972 domicílios na FMP e Via Orla e 903 em lotes formais,
totalizando 1875 domicílios na faixa marginal da lagoa;
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Declínio da vegetação nativa e propagação de espécies exóticas como a
amendoeira (Terminalia catappa) e o capim colonião (Panicum maximum).
Atualmente, encontra-se ainda uma cobertura vegetal remanescente total de
quase 600.000 m² (Figura 4).

C) Soluções indicadas
Implantação de um Plano de Intervenção Urbanística que terá como principais pilares:


Desapropriação e reassentamento da população que atualmente reside dentro da
Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Piratininga;



Recuperação da Mata Ciliar da Lagoa de Piratininga e Canal de Camboatá, permitindo
também a existência de um corredor ecológico entre as duas lagoas;



Construção do Parque Ecológico da Lagoa de Piratininga.

Apesar das soluções indicadas pelo estudo não contemplarem intervenções de
grande impacto na qualidade ambiental (relativas ao saneamento básico) por não
constarem do termo de referência do projeto, o estudo ressalta a importância da
aplicação dessas medidas para o sistema.

Figura 4 - Faixa de vegetação remanescente dentro da Faixa Marginal de Proteção (FMP) da
Lagoa de Piratininga. Fonte: Salles, 2012.

D) Resultados esperados
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O Parque Ecológico da Lagoa de Piratininga compreenderá território (FMP e
espelho) com 4,43 quilômetros quadrados, e certamente será usado pelos moradores
da cidade e visitantes para atividades de lazer da população, contemplativo ou lúdicas.
Com a implantação do parque, espera-se:


Proteger e recuperar recursos hídricos da bacia de drenagem da Laguna de
Piratininga;



Recuperar ou restaurar o ecossistema lagunar e sua biodiversidade associada;



Promover o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal;



Proteger paisagens de notável beleza cênica da Lagoa de Piratininga;



Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e
promovendo-as social e economicamente.

E) Análise crítica do estudo
A linha de ação proposta para implantação do Parque é muito coerente, visto que
tais ações (desapropriações, recuperação da mata ciliar e implantação do parque) são
totalmente correlacionadas e dependentes uma da outra.
O levantamento das espécies vegetais nativas e exóticas, assim como toda a
análise, quantificação e metodologias para a recuperação da mata ciliar da lagoa foram
muito bem estruturadas. O projeto urbanístico e paisagístico do parque também foi
executado de forma satisfatória, conseguindo incluir diversos usos para o espaço,
como: pesca tradicional e esportiva, esportes náuticos, atividades de lazer em praças,
mirantes, ciclovias e quadras de esporte, comércio e espaços com funções artísticas e
educativas.

3 – Modelagem hidrodinâmica ambiental para planejamento de obras nas lagoas de
Piratininga e Itaipu (COPPETEC, 2013).

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Desenvolvimento de um projeto hidráulico para nortear obras de melhoria nas
Lagoas de Piratininga e Itaipu – RJ, com auxílio de modelagem computacional.
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B) Problemas identificados
A finalidade das estruturas e das intervenções de engenharia implantadas no
Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu para promover a renovação das águas é boa,
porém, o funcionamento atual é ruim por conta de inadequações funcionais. Há
problemas de nível nas comportas do Túnel do Tibau, de obstrução por assoreamento
nas comportas do Canal Camboatá e os dois guia-correntes no Canal de Itaipu estão
mal dimensionados em comprimento e altura.

C) Soluções indicadas
As ações propostas pelo referido estudo mantêm a lógica das estruturas
existentes, apenas melhorando-as. São elas:


Túnel do Tibau


Desobstrução do túnel - A obstrução na entrada do túnel no mar seria

minorada, mantendo uma profundidade mínima de +1,5m IBGE, e haveria
dragagem para remoção do banco de assoreamento na lagoa de Piratininga e
nas cercanias da estrutura de ligação com o túnel;


Melhoria operacional do sistema de comportas existente, objetivando

maximizar sua abertura com menores desníveis de água entre o túnel e a
lagoa – através de reparos e diminuição de peso das seis comportas de
1.0×1.0 m². Com as melhorias e reparos, admite-se que as comportas abririam
até 45°, permitindo uma seção hidráulica útil de 5 m² ; e


Melhoria operacional da soleira que ladeia a estrutura de suporte das

comportas e transição túnel-lagoa visando dificultar o retorno de águas da
lagoa para o mar via túnel - sobre a crista da estrutura lateral das comportas,
seriam colocadas portas basculantes abrindo para o lado da lagoa, ao longo
de um comprimento de pouco mais de 10m de cada lado, com soleiras na
cota +0.10m e topo na cota +0.30m IBGE .


Canal de Camboatá:


Limpeza e desobstrução do Canal de Camboatá estimando-se atingir

uma cota de fundo do canal de no mínimo -1,0 m IBGE; e
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Construção de soleira para controle de níveis de água na Lagoa de

Piratininga e transição para o Canal de Camboatá – a soleira será construída
em forma de arco com 110m de comprimento na cota de +0.05m IBGE.


Canal de Itaipu:


Alongamento dos guia-correntes do canal, deixando sua embocadura

em local com 4m a 5m de profundidade; e


Dragagem para desobstrução do canal, colocando-o em profundidade

de 1,5m relativa ao zero do IBGE.


Lagoa de Piratininga: dragagem na lagoa para recuperação de zonas
excessivamente assoreadas.



Lagoa de Itaipu: dragagem na lagoa para recuperação de zonas
excessivamente assoreadas.

D) Resultados esperados


Túnel do Tibau: aumentar o fluxo resultante de água do mar para lagoa,
melhorando a renovação e saque de excesso de nutrientes e poluentes
através do fluxo de deriva para a Lagoa de Itaipu.



Canal de Camboatá: melhorar sua capacidade hidráulica e gerar um fluxo
predominante da Lagoa de Piratininga para a Lagoa de Itaipu, mas
propiciando também o fluxo da Lagoa de Itaipu para a Lagoa de Piratininga
em épocas de maré mais elevadas. Ainda no Canal de Camboatá, as soleiras
visam regularizar o nível de água, NA, na Lagoa de Piratininga, mantendo um
espelho em cota adequada para paisagismo e ecologia, de 5 a 10 cm acima no
NA atual.



Canal de Itaipu: propiciar estabilidade morfodinâmica no canal, acabando com
os assoreamentos e aumentando também a estabilidade dos arcos praiais
adjacentes. A dragagem aumentará significativamente a capacidade de fluxos
de maré no canal, propiciando melhor renovação das águas e maior
capacidade de saque de excessos volumétricos de água em épocas de cheias,
bem como de nutrientes e poluentes do sistema.
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Obras de dragagem nas Lagoas de Piratininga e Itaipu: recuperar espaços
ecológicos perdidos por assoreamento e aumentar o volume de água nas
lagoas.

Todas estas ações visam, conjuntamente, melhorar a qualidade das águas das
lagoas através da aceleração das taxas de renovação dos corpos hídricos.

E) Análise crítica do estudo
Todas as intervenções indicadas são passíveis de serem aplicadas. O estudo não
aponta estimativa de custos das obras, mas cita que as obras de melhorias nas
comportas do túnel e canal são de simples implementação, possivelmente de baixo
custo, podendo impactar de forma significativa a taxa de renovação dos sistemas. Já as
obras de dragagens das lagoas e ampliação dos guia-correntes possuem maior
complexidade e possivelmente alto custo. Porém, são de extrema necessidade para
evitar o constante assoreamento do canal e das lagunas.
Quanto á eficiência das intervenções propostas, os resultados do modelo
numérico aplicado no estudo indicaram que o nível de água nas lagoas passou a ter
maior influência oceanográfica, especialmente o nível da Lagoa de Itaipu (Figura 5). E o
nível da Lagoa de Piratininga aumentou em média 10 cm. Em relação às taxas de
renovação, a Lagoa de Itaipu teve um aumento significativo na sua capacidade de
renovação nos cenários projetados com as intervenções (Figura 6 e Figura 7). Já para a
Lagoa de Piratininga as taxas tiveram um pequeno aumento nos primeiros dias, porém
pouco significativo.
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Figura 5 - Séries temporais de níveis de água no mar e no centro das lagoas para o cenário
atual (AS) e cenários futuros (SP1 e SP2). Fonte: COPPETEC, 2013.

O estudo deixa claro que as intervenções propostas objetivam aumentar a taxa de
renovação e dessa forma aumentar a capacidade do sistema em depurar as cargas de
nutrientes que recebe. Porém, como já mencionado, os resultados de modelagem
hidrodinâmica mostraram que a taxa de renovação não teve uma melhora significativa
com as intervenções propostas. Além disso, o modelo hidrodinâmico não foi acoplado
a um modelo de qualidade de água ou morfológico a fim de verificar de fato o quanto
às variações hidrodinâmicas e morfológicas geradas pelas intervenções impactariam na
qualidade da água dos sistemas lagunares.

Figura 6 - Séries temporais de taxa de renovação de água no centro das lagoas para o cenário
atual (AS) e cenários futuros (SP1 e SP2). Fonte: COPPETEC, 2013.
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Figura 7 - Taxas de renovação só por efeito de trocas com o mar após 5 e 30 dias de
simulação para o cenário atual e projetado. Fonte: COPPETEC, 2013.

Outro ponto que merece ser mencionado é ausência do processo de calibração e
validação do modelo hidrodinâmico. Sem essa verificação do quanto o modelo
numérico está representando o comportamento hidráulico do ambiente na realidade,
qualquer avaliação de cenários futuros fica comprometida. Os resultados de
salinidade, por exemplo, indicaram uma elevada estratificação horizontal nas lagoas,
com valores variando entre 5 e 35 dentro dos sistemas. Enquanto que os primeiros
resultados do monitoramento das variáveis físico-químicas da qualidade de água do
sistema lagunar realizado pela empresa Hydroscience indicaram a inexistência dessa
estratificação. Com valores medidos de salinidade bem mais homogênos tanto para a
Lagoa de Itaipu (entre 24 e 27) quanto para a Lagoa de Piratininga (entre 23 e 29).
Vale ressaltar que o estudo deixa claro que para atingir as metas de qualidade
ambiental desejadas é necessário que obras complementares que visem à diminuição
do aporte de nutrientes nas lagoas sejam realizadas o quanto antes.

4 – Projeto de prolongamento dos guia-correntes do Canal de Maré da Lagoa de
Itaipu-RJ (Queima & Cabral, 2014).
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A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Definir o projeto básico de prolongamento dos guia-correntes construídos no
canal da Lagoa de Itaipu, com auxílio de modelagem computacional.

B) Problemas identificados
A construção dos guia-correntes para fixação do canal não se deu de forma
correta, com comprimento e altura inadequados, de modo que sua função de
assegurar o escoamento entre lagoa e o mar está sendo prejudicada devido ao
assoreamento na embocadura do canal. Como as estruturas estão curtas, quase
coincidindo com o final da faixa de areia, a deriva litorânea não está sendo bloqueada
e passa pela frente do canal de maré. E então pela ação conjunta da maré de enchente
com as ondas, os sedimentos são carreados para o interior do canal de maré.

C) Soluções indicadas
A partir dos resultados do modelo de propagação de ondas, o estudo definiu o
valor de profundidade de fechamento de 4,0m. Assim, a dimensão correta da estrutura
seria de 307 m para o guia-corrente sul e 325 m para o guia-corrente norte. Partindo
da estrutura já existente, as dimensões de prolongamento da estrutura são de 90 m
para o guia-corrente norte e 94 m para guia-corrente sul (Figura 8).
Quanto à altura, os cálculos indicaram 2,9 m de cota da crista em relação ao Nível
do mar na porção mais profunda, que resulta em uma altura da crista em relação ao
fundo de 6,9 metros.
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Figura 8 - Representação esquemática do prolongamento dos guia-correntes de fixação do
Canal de Itaipu. Fonte: Queima & Cabral, 2014.

D) Resultados esperados
Com a implantação da solução proposta, esperava-se o bloqueio da deriva
litorânea no setor mais raso do sistema praial, minimizando assim a entrada e a
deposição de sedimentos no Canal de Itaipu; e por consequência melhorando a taxa de
renovação das águas do ambiente.

E) Análise crítica do estudo
Para implantação desta obra o estudo calculou ser necessário 8937 m³ de pedras
para o guia-corrente norte e 9227 m³ de pedras para o guia-corrente sul, resultando
em um custo de R$ 2.188.000,00.
Este estudo de prolongamento das estruturas do Canal de Itaipu baseia-se na
indicação dessa intervenção proposta por COPPETEC (2013) para reduzir a deposição
sedimentar no canal. Porém, como já citado anteriormente, nem no trabalho de
COPPETEC (2013) nem neste foi realizado estudo morfológico a fim de verificar a
eficiência da obra de prolongamento dos guia-correntes para a redução da deposição
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sedimentar no canal e até mesmo de possíveis impactos no balanço sedimentar dos
ambientes adjacentes.
Outro fator importante a ser mencionado é que, para projetos de engenharia
costeira, a definição da onda de projeto é uma etapa de extrema importância visto que
influencia em todo processo seguinte de dimensionamento da estrutura. Uma
pequena variação na altura da onda de projeto pode significar, por exemplo, uma
grande variação no volume de pedras a ser considerado e/ou definições de
comprimento e altura das estruturas. Por isso, é de extrema importância que os dados
de ondas utilizados para o cálculo de onda de projeto representem satisfatoriamente o
clima de ondas local. No trabalho citado foram considerados dados de ondas de águas
profundas (modelo WW3) propagados para águas rasas sem qualquer calibração com
dados de ondas medidos na região da obra, o que fragiliza os resultados apresentados.

5 – Projeto Básico de Revitalização e Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar
Piratininga/Itaipu, Município de Niterói – RJ (PROJCONSULT, 2015).

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
O objetivo do trabalho foi de estudar, analisar e criar elementos que sirvam como
base para a realização de serviços que promovam a revitalização e recuperação
ambiental das lagoas de Piratininga, Itaipu e do canal de Camboatá, visando: i) permitir
a melhoria das condições da troca hídrica entre as lagoas, o canal e o mar; ii) uma
maior renovação das águas das lagoas, possibilitando assim a regulação e o ciclo
biológico local; e iii) restituir as lagoas à população como áreas de lazer, pesca e
turismo.

B) Problemas identificados
O sistema lagunar sofre com a perda do espelho d’água decorrente de obras mal
executadas e ocupação irregular nas margens das lagunas e rios. A população que
ocupa essas áreas lança seu esgoto doméstico nos rios que deságuam nas lagoas ou
nelas próprias diretamente. A alta concentração de nutrientes despejada caracteriza o
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ambiente como hipertrófico, ou seja, o grau mais elevado de eutrofização de um corpo
d'água.

C) Soluções indicadas
Este projeto propôs uma série de ações a serem tomadas de forma integrada, aqui
resumidas em 5 propostas:
1) Levantamento fundiário para desapropriação: devido ao problema de
ocupações irregulares nas margens da lagoa de Piratininga, foi realizada uma
estimativa de custos de desapropriação das propriedades que estão localizadas entre a
Faixa Marginal de Proteção (FMP) e o Plano de Alinhamento da Orla da Lagoa (PAO). O
projeto indicou a desapropriação de 159 edificações (Figura 9). Os custos para a
desapropriação levando em conta o projeto apresentado é de R$ 3.787.197,00.

Figura 9 - Na imagem superior a delimitação da FMP e PAO para a Lagoa de Piratininga. Na
imagem inferior as edificações cadastradas no estudo. Fonte: PROJCONSULT, 2015.

2) O projeto para recuperação do espaço hídrico nas Lagoas de Piratininga e Itaipu
visa a revitalização parcial de uma área de 1.389.682,27 m² em lâmina de água através
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de obras de dragagem nas Lagoas de Piratininga e Itaipu (Figura 10 ) e Canal de
Camboatá e Itaipu.

Figura 10 - Área de dragagem da Lagoa Piratininga e Itaipu. Fonte: PROJCONSULT, 2015.

3) O projeto de intervenções no Canal de Camboatá inclui os procedimentos
indicados: i) rebaixamento do fundo do canal para a cota -2.00 IBGE; ii) demolição da
comporta existente; iii) criação de soleira no início do Canal no lado de Piratininga
(Figura 11); iv) revitalização da rua Professor Florestan Fernandes; e v) revitalização
das áreas de mangue existentes dentro da faixa marginal de proteção (Figura 12).
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Figura 11 – Planta de localização e disposição da soleira no Canal de Camboatá. Fonte:
PROJCONSULT, 2015.

Figura 12 - Delimitação da Faixa Marginal de Proteção no Canal de Camboatá. Fonte:
PROJCONSULT, 2015.

4) Projeto para prolongamento das guia-correntes do Canal de Itaipu:

os

resultados do modelo de propagação de ondas indicaram que o limite offshore de
transporte litorâneo fica situado entre as profundidades de 5 a 6m. Isso equivale ao
prolongamento de 122m do guia-corrente Norte e de 148m do guia-corrente Sul
(Figura 13).
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Figura 13 - Representação esquemática do prolongamento dos guia-correntes do Canal de
Itaipu. Fonte: PROJCONSULT, 2015.

5) Projeto de Urbanização da Ilha do Jardim Imbuí e entorno da Lagoa de
Piratininga. Este projeto propôs para o Jardim Imbuí a delimitação das principais
atividades através de manchas conceituais: quadras poliesportiva e de futebol, pista de
skate, bosque de contemplação, ciclovias, vestiário, área para jogos de cartas, área de
recreação infantil, área para ginástica, deck para pesca, mini atracadouro para
pequenas embarcações e ciclovias. Para o entorno da Lagoa Piratininga, o projeto
sugeriu a implantação de uma ciclovia com o objetivo de revitalizar o entorno da lagoa
e conter a ocupação irregular.

D) Resultados esperados
A execução dos serviços propostos neste estudo tem como objetivo gerar:


A recuperação de espaços aquáticos perdidos devido ao assoreamento e
redução do nível original da lagoa;



A recuperação de áreas degradadas por excesso de sedimentos e com baixas
profundidades que constantemente ocasionam acúmulo de lixo;



A redução do afloramento de bancos de sedimentos, facilitando o uso da
lagoa para navegação e pesca;
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O aumento da troca de massas d'água entre a lagoa e o mar através do Canal
de Itaipu, com o prolongamento das guias corrente.



A utilização do uso do entorno das Lagoas e da Ilha do Tibau, como área de
lazer pela população.

E) Análise crítica do estudo
As soluções indicadas neste estudo se tornam muito interessantes pelo fato de
serem propostas conjuntas e que se complementam. É também o primeiro estudo que
inclui em suas propostas uma intervenção na origem do problema de despejo de
esgoto doméstico e assoreamento na Lagoa de Piratininga através das desapropriações
de habitações irregulares.
Quanto às outras soluções indicadas, foram baseadas nas propostas indicadas pelo
estudo de modelagem de COPPETEC (2013). Portanto, todas as críticas discutidas para
o referido estudo se repetem neste. Já que buscam resultados de qualidade de água
através de intervenções hidráulicas sem qualquer verificação destes possíveis efeitos .

6 - Estratégia para Gerenciamento Ambiental Compartilhado dos Ecossistemas
Lagunares de Itaipu e Piratininga e da Região Hidrográfica (Subcomitê do Sistema
Lagunar Itaipu Piratininga, 2015).

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Identificar as fragilidades e potencialidades para recuperação e conservação das
lagunas de Piratininga e Itaipu e de suas bacias contribuintes. Recuperar a integridade
ambiental da região hidrográfica e os usos múltiplos sustentáveis das lagunas, a
geração de emprego e renda no turismo e na pesca e a melhoria ambiental da região
hidrográfica e respectiva zona costeira.

B) Problemas identificados
As lagunas estão com a saúde ambiental precária e, segundo levantamento do
estudo, os principais fatores de degradação são:
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Ausência de gestão presencial nas lagunas e na região hidrográfica, por parte
do INEA e PMN, associada à falta de uma articulação institucional que gere
resultados efetivos;



Inexistência de Plano da Bacia Hidrográfica e o baixo grau de execução do
Plano Diretor Municipal;



Conhecimento ambiental defasado e pulverizado sobre as lagunas e a região
hidrográfica;



Obras implantadas sem qualquer resultado efetivo, planejadas com base em
conhecimentos técnicos superficiais e incompletos da realidade, focadas em
soluções meramente hidráulicas;



Elevadas cargas de esgotos sem tratamento lançados nas lagunas por mais de
quatro décadas, formando grandes estoques de fósforo e nitrogênio no
sedimento e contribuindo para a proliferação de algas e macrófitas e a
redução do oxigênio dissolvido na água;



Grande quantidade de lixo trazida pelos rios e pelas marés, acumulando-se
nos sedimentos e nas margens, associado a uma limpeza insuficiente;



Ilhas lagunares abandonadas;



Sistema de drenagem caótico e arcaico, rios com leitos alterados e retificados,
carreando lama, lixo e sedimentos para as lagunas;



Falta de educação ambiental e conscientização;



Fiscalização insuficiente;



Insuficiência de expertise no gerenciamento por parte do Poder Público.

C) Soluções indicadas
A recuperação ambiental das lagunas será atingida no longo prazo por um
conjunto de ações que se articulam e se complementam. O CLIP (Subcomitê do
Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga) entende que é possível melhorar as lagunas com
eficiência muito maior e custos significativamente menores que as soluções até então
cogitadas (construção da soleira, dragagem do canal e ampliação do molhe e melhoria
do túnel com comporta).
As ações indicadas são:
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Zoneamento da Região Hidrográfica e Melhoria do Sistema de Drenagem;



Ampliação da Rede de Coleta e Tratamento de Esgotos;



Implantação de Cinturão de Tempo Seco (CTS): A empresa Águas de Niterói
estudará a viabilidade técnica e econômica da implantação de um anel coletor
junto às margens das duas lagunas (galeria de cintura) de modo a interceptar
todas as águas dos córregos e valas em tempo seco, direcionando-as através de
bombeamento para a ETE;



Aumento do Oxigênio Dissolvido no Sedimento e Coluna d’Água através de
jatos de microbolhas impelidas por ar comprimido ou por ondas de energia
para ionização da água que liberam moléculas de oxigênio;



Melhoria dos Canais de Camboatá e Itaipu;



Manejo do Lido e Barra da Laguna de Piratininga: A PMN removerá a rua sobre
o lido da laguna de Piratininga e irá incorporá-lo ao PARNIT, de modo a deixá-lo
livre para que possam ser promovidas aberturas ocasionais de barra;



Desassoreamento e remoção do lixo acumulado no sedimento e remoção de
macroalgas;



Redução da produção e melhoria da coleta de lixo nas lagunas e na região
hidrográfica;



Controle de Substâncias Tóxicas e redução do seu aporte aos rios e às lagunas,
como postos de gasolina, oficinas mecânicas, lava-jatos, serralherias e outras;



Readequação e Paisagismo das Faixas Marginais.

D) Resultados esperados
A implementação das ações acima mencionadas almejam que as águas sejam
destinadas aos seguintes usos múltiplos: à harmonia paisagística e à integração cênica
com a zona costeira adjacente; à valorização da beleza cênica; à preservação e
manutenção de habitats naturais das populações de espécies nativas lagunares e
espécies migratórias; ao acesso à água pela fauna endêmica; à recreação por contato
primário; às atividades recreativas de observação da vida silvestre; à pesca amadora e
esportiva; à pesca artesanal; à pesquisa científica, ensino e extensão/assistência
técnica; ao turismo de base comunitária; às atividades de educação ambiental.
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Além de recuperação ambiental, manutenção da integridade ambiental dos
sistemas lagunares e usos múltiplos da água, espera-se que a região hidrográfica que
drena para as lagunas seja um espaço destinado a moradias e aos serviços adequados
à vocação da Região Oceânica.

E) Análise crítica do estudo
As soluções apresentadas neste estudo são bastante interessantes, pois além de
não focarem nas intervenções hidráulicas comumente propostas, se basearam na
melhoria da eficiência dos serviços públicos que já deviam estar sendo implantados.
Como fiscalização e controle dos aportes irregulares nas lagunas, limpeza periódica nas
lagunas, canais e entorno, cumprimento efetivo do zoneamento definido pelo plano
diretor e melhoria do sistema de drenagem.
Quanto à proposta de um cinturão de tempo seco que leve o esgoto despejado na
rede pluvial até a ETE mais próxima, pode ser uma boa opção. O cinturão de tempo
seco tem como finalidade interceptar o esgoto doméstico e contaminações de fontes
difusas que acabam indo para as galerias pluviais antes que estas águas contaminadas
cheguem ao sistema lagunar. As galerias pluviais existentes, obviamente, não foram
construídas para receber esgoto e sim água da chuva. Com isso, em dias muitos
chuvosos, o volume aumentará a ponto de se tornar impossível a filtragem sem
vazamentos do material orgânico acumulado. Por isso, tal alternativa deve ser
considerada apenas como uma opção auxiliar e inicial na resolução do problema do
esgotamento sanitário.

7 – Projeto conceitual Parque Orla Piratininga – Volume I e II (Prefeitura Municipal
de Niterói, 2018).

A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Instituir modelo de gestão das áreas verdes de Niterói e, consequentemente,
proteger ecossistemas com grande potencial para oferecer oportunidades de visitação,
aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa, recreação, inspiração, relaxamento
e demais atividades ambientalmente compatíveis.
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O Projeto Conceitual do Parque Orla Piratininga tem como objetivo expor e
compartilhar os estudos preliminares de leitura da paisagem, assim como as diretrizes
para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à implantação do Parque.

B) Problemas identificados
A Lagoa de Piratininga encontra-se em uma área de urbanização consolidada. As
intervenções antrópicas ao longo dos anos geraram uma série de impactos em cadeia
onde os mais relevantes são:


Redução do seu espelho d’água, o que permitiu a invasão de suas margens
por assentamentos irregulares e loteamentos, aumentando sua degradação;



O Canal de Cintura construído para manter o escoamento artificial das águas
pluviais no entorno da Lagoa de Piratininga encontra-se constantemente
obstruído por resíduos e sedimentos trazidos pelas chuvas, além de objetos
lançados pela população local;



Alteração e canalização dos corpos hídricos contribuintes para as lagoas
especialmente no médio e baixo curso como no Rio Jacaré e Arrozal. Há
também uma grande ocupação consolidada de suas margens, não sendo
respeitadas as Faixas Marginais de Proteção em diversos trechos;



Alagamentos recorrentes em alguns pontos da área de baixada da microbacia
hidrográfica da Lagoa de Piratininga.

C) Soluções indicadas
O Parque Orla Piratininga deverá ser implantado no entorno da Laguna de
Piratininga, e prevê as seguintes ações:


Interceptar e tratar, por fitorremediação, as águas do escoamento superficial
e provenientes do sistema de drenagem urbana das microbacias hidrográficas
a montante da laguna de Piratininga antes de seu deságue no espelho d’água
da Lagoa;



Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das
chuvas associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;
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Píers e decks com função multifuncional para pesca, rampa para acesso à
lagoa e contemplação e observação da fauna e flora;



Infraestrutura de lazer com quadra poliesportiva, paraciclos, praças, bancos
de descanso, parquinho infantil, contemplação e interação com ambiente;



Restauração ecológica com o objetivo de fortalecer a vocação de refúgio de
fauna silvestre



Requalificação do prédio do antigo Iate Clube, conforme item Programa de
Necessidades do Iate Clube.



Recomposição de restinga sobre as dunas para minimizar o deslocamento de
massa;



Requalificação da via;



Supressão de espécies vegetais invasoras;



Para a Ilha do Pontal e para a Ilha do Modesto, prevê-se unicamente um
inventário florístico e posterior qualificação ecossistêmica.

D) Resultados esperados
A partir da implementação de todas as ações propostas pelo projeto conceitual do
parque, espera-se obter os seguintes resultados:


Equilíbrio ecossistêmico da Lagoa de Piratininga;



Tratamento integral das águas pluviais urbanas que drenam para lagoa de
Piratininga através de sistema de infraestrutura-verde integrado;



Reestabelecimento de novo equilíbrio ecológico com a associação de
indivíduos de mata atlântica no entorno da Lagoa de Piratininga,
considerando princípios do paisagismo ecológico e ecogênese;



Manutenção e incentivo da atividade pesqueira na região;



Criação de espaços multifuncionais de contemplação e de aproximação da
população com a Lagoa de Piratininga e sua fauna e flora;



Reurbanização e tratamento paisagístico dos acessos à via parque e à orla da
Lagoa, considerando a implantação dos sistemas de infraestrutura-verde e
ecogênese pela ótica do paisagismo ecológico;
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Implantação do Sistema de Gestão do Parque incluindo educação ambiental,
ecoturismo e gestão de resíduos sólidos com a finalidade de garantir a
manutenção adequada do Parque.

E) Análise critica do estudo
O projeto conceitual de implantação do Parque Orla Piratininga prevê, além da
resolução do problema de despejo clandestino de esgoto, obras de revitalização do
entorno do sistema lagunar. A elaboração do projeto contou ainda com oficinas
comunitárias onde a população pode sugerir ideias ao projeto do parque. Tornar a
população parte deste processo e o melhoramento deste ambiente com a criação de
espaços públicos de lazer que devolvam esta região hoje abandonada à população, é
fator decisivo para o sucesso de qualquer tentativa de recuperação ambiental.

8 – Estudos de revisão e atualização da fitofisionomia das bordas da Lagoa de Itaipu
e Elaboração dos Estudos de Funcionalidade da Lagoa de Itaipu por meio de
modelagem hidrodinâmica para a determinação das cotas máximas normais e de
cheias (Aquamodelo, 2018).
A) Objetivo e sistemas ambientais analisados
Determinar as cotas máximas normais e de cheias da Lagoa de Itaipu e caracterizar
as feições Fitofisionômicas da sua área de entorno.
B) Problemas identificados
Apesar de diversos estudos já terem sido produzidos nos últimos anos sobre a
definição das áreas de preservação situadas na borda lagunar de Itaipu, ainda se faz
necessário uma atualização de dois elementos importantes para a discussão relativa à
delimitação das áreas:
1. A atualização dos estudos de fitofisionomia; e
2. A determinação das cotas máximas normais e de cheias que define o espelho
d’água em condições normais e em situações de grandes enchentes.
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C) Soluções indicadas
As classes da fitofisionomia da borda lagunar de Itaipu foram caracterizadas e
quantificadas em: 32,02% como mangue, 2,81% como restingas, 20,66% como áreas
vegetadas diversas, totalizando 55,49% de área vegetada. Este percentual somado à
área do espelho d’água corresponde à 89,73% e os pouco mais de 10% da área
restante estão distribuídos principalmente entre ocupações antrópicas (2,93%) e solos
expostos (3,92%).
Os limites máximos do sistema lagunar em período de cheia são mostrados na
Figura 14.

Figura 14 - Linha de cheia na conta +0,70 m. Fonte: Aquamodelo, 2018.

D) Resultados esperados
Auxiliar a Prefeitura Municipal de Niterói, a União e o INEA a resolver as questões
sobre o uso pretendido para a borda da Lagoa de Itaipu. Sendo possível delimitar as
áreas de cobertura vegetal a serem protegidas e as áreas que poderiam ser objeto de
zoneamento que permita o uso do solo por projetos urbanísticos.

E) Análise crítica do estudo
O levantamento de fitofisionomia da borda lagunar utilizou metodologias atuais
de sensoriamento remoto, associada à validação em campo com vistoria e
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identificação da fisionomia vegetal predominante nos pontos de controle. Essa
metodologia garante a confiabilidade dos resultados apresentados.
Para a modelagem hidrodinâmica para previsão de cotas máximas, o
levantamento batimétrico atualizado de toda a lagoa também já indica uma boa
qualidade nos resultados. Visto que a batimetria atualizada é fundamental para este
tipo de análise.
Porém os dados utilizados para o forçamento e calibração do modelo não são os
mais indicados. Para o forçamento de nível não há dados medidos e os dados de vazão
consideram apenas dois rios que entram no sistema. E para a validação foi realizada
uma série de dados medidos de apenas 12 horas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente análise verificou que todos os estudos avaliados buscam, de forma
mais pontual ou generalista, a melhoria da qualidade ambiental do Sistema Lagunar
Piratininga-Itaipu. Alguns propuseram essa melhoria através de intervenções diretas
no sistema, outros por uma maior eficiência dos serviços já implantados na região. Um
quadro resumo com as soluções propostas e pontos fracos e fortes de cada estudo é
apresentado no Quadro 2. Dentre as soluções propostas, algumas foram citadas por
mais de um estudo e possuem um potencial de aplicabilidade e eficiência nos
resultados esperados que se destacam, são elas:


Desassoreamento das lagunas e canais;



Prolongamento dos guia-correntes do Canal de Itaipu;



Revitalização do entorno lagunar;



Desobstrução do Túnel do Tibau; e



Redução do despejo irregular de esgotamento sanitário nas lagunas e rios.

As principais ações propostas estão alinhadas com os dois maiores problemas
atualmente do sistema, que são: baixa qualidade de água devido à alta carga de
nutrientes e perda do espelho d’água por assoreamento e ocupação das margens.
Portanto, para que qualquer destas ações indicadas tenha um resultado efetivo, estas
ações, se implementadas, devem ocorrer de forma associada entre o projeto
urbanístico/paisagístico, melhorias hidráulicas e medidas que solucionem o problema
do despejo irregular de esgoto. A realização de medidas pontuais e isoladas
resultariam apenas em melhorias de curta duração, pois estima-se que somente
intervenções de melhoramento hidráulico que visem o aumento da taxa de renovação
das águas sejam suficientes para melhorar a qualidade da água das lagoas. Entretanto,
as obras indicadas para aumento da taxa de renovação das águas do sistema lagunar,
como a dragagem das lagunas e canais e melhoramento dos sistemas hidráulicos do
Canal de Camboatá e Túnel do Tibau, podem implicar no aumento da salinidade das
lagoas, o que poderia restringir a instalação de jardins filtrantes no canal de cintura.
De qualquer forma estas análises são ainda preliminares, e os estudos de modelagem
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são fundamentais para determinar a dinâmica da qualidade de água e salinidade em
funções destas intervenções.
Porém, no caso de não ser do interesse publico aumentar a salinidade das lagoas,
atualmente salobras, outros cenários de intervenções devem ser considerados para a
simulação, como cenários de abatimento de cargas e redução de eutrofização interna.
Nesses cenários devem ser consideradas as seguintes intervenções:


Desassoreamento de ambos os sistemas, com foco principal na
desembocadura do canal de Itaipu e canal de Camboatá;



Ampliação da cobertura da rede de coleta e tratamento de esgotos em
diferentes níveis de cobertura da bacia;



Intensificação do projeto “SE LIGA”;



Simulação dos efeitos de jardins filtrantes para redução de carga orgânica
e nutrientes em diferentes condições de vazões;



Aplicação de remediadores físico-químicos para controle de carga interna
de fósforo.

Estas proposições de intervenções devem ser simuladas de forma alternada e em
conjunto até encontrar as condições mais satisfatórias para os aspectos qualitativos
destes corpos lagunares. Estes cenários subsidiarão a tomada de decisão em relação às
proposições a serem adotadas para o caso de se desejar ambientes com baixa ou
elevada salinidade nas lagoas. Esta decisão é crucial, pois implica em alterações
determinantes e eventualmente irreversíveis para a composição da biota aquática. Em
qualquer uma das condições, devem ser definidas metas de melhorias da qualidade da
água das lagoas com base nas proposições indicadas. Estas metas poderão estar
vinculadas a fase de obras e ações nas bacias ou de recuperação nos próprios corpos
hídricos. Desta forma, os impactos e efeitos de cada ação poderão ser avaliados de
forma isolada e em conjunto, dependendo das peculiaridades de cada ação.
Há também a possibilidade de que sejam sugeridas mudanças de outros projetos
de intervenção indicados, como a alteração das zonas de dragagem da Lagoa de
Piratininga. Conforme projeto de dragagem proposto pela PROJCONSULT (2015) e
avaliado por Lisboa da Cunha (2003), as áreas indicadas para dragagem não são as
áreas mais rasas do sistema e sim as áreas centrais da lagoa, enquanto as zonas onde
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há afloramento de sedimentos não são contempladas no projeto de desassoreamento.
Nesses estudos, foram priorizadas as áreas centrais para criar um talvegue principal
que facilitasse o escoamento para o canal de Camboatá. Contudo, as áreas centrais,
apesar de bastante rasas , com profundidade entre 0,5 a 1,5 m, são ainda navegáveis,
ao contrário das enormes zonas litorâneas com profundidade inferior a 0,2 cm, onde é
impossível de se realizar qualquer navegação ou atividade recreacional. Estas áreas,
que coincidem com as regiões de desembocadura dos rios no sistema lagunar, se
tornaram praticamente zonas mortas da lagoa pela grande quantidade de lodo que
impossibilita o deslocamento a pé, fazendo com que qualquer pessoa ou animal de
maior porte fique atolado sem possibilidade de movimentação.

Como um dos

objetivos da Construção do Parque Orla é recuperar condições para recreação e
melhor uso dessa lagoa, é fundamental realizar o desassoreamento também das áreas
litorâneas. Tal recomendação já havia sido indicada também no Estudo de Impacto
Ambiental (Lisboa da Cunha, 2003), que reforçou a importância de incluir as áreas de
desembocadura dos rios nos projetos de dragagem.
A obra de “Prolongamento dos guia-correntes de fixação do Canal de Itaipu” é
proposta por Queima & Cabral (2014) e PROJCONSULT (2015). Porém, os projetos
indicam dimensões distintas de prolongamento dos guia-correntes. Ao analisar a
metodologia aplicada nos estudos, verificou-se que o fator que gerou a diferença nos
resultados dos dois estudos foi a definição da onda de projeto. Queima & Cabral
(2014) optaram por calcular a onda de projeto com recorrência de 10 anos (Hs = 1,8 m
em água rasa), enquanto que PROJCONSULT (2015) utilizou como base a onda de
projeto com recorrência de 50 anos (Hs = 3,3 m em água rasa). Por isso, claramente, o
projeto da PROJCONSULT (2015) indicou dimensões de prolongamento bem superiores
a Queima & Cabral (2014). Assim, é possível que o projeto de prolongamento dos guiacorrentes proposto por PROJCONSULT (2015) esteja superestimado. Para uma melhor
acurácia no dimensionamento destas estruturas, é fundamental a realização de
simulações morfodinâmicas que indiquem a taxa real de transporte e deposição
sedimentar na desembocadura do canal de Itaipu. Se essas projeções estiverem
superestimadas de fato, esta alteração de projeto poderia proporcionar uma economia
significativa de recursos que poderiam ser empregados em outras obras nas bacias.
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A desapropriação da população que ocupa a FMP da Lagoa de Piratininga, proposta
por PROJCONSULT (2015) e pelo Projeto do Parque Ecológico da Lagoa de Piratininga
(Salles Arquitetura, 2012), é uma ação que abrange tanto os aspectos de revitalização
do entorno lagunar, quanto de redução do despejo irregular de esgoto in natura no
sistema. Vale ressaltar, porém, que estas habitações irregulares correspondem apenas
a uma parte do lançamento de esgoto sem tratamento no sistema lagunar. Grande
parte do volume de esgoto in natura despejado nas lagunas provém também de
habitações regulares que ligam seu esgoto à rede de drenagem pluvial ou sistemas de
fossa mal dimensionados ou ainda fossa e filtro que acabam desaguando na rede
pluvial. Apesar disso, a desapropriação de moradias irregulares é com certeza
importante para permitir ações de recuperação da área marginal da laguna de
Piratininga. Isto por si só já possibilitaria uma melhoria significativa na qualidade
ecológica do sistema, pois as bordas vegetadas de lagunas costeiras, assim como a
vegetação ripária de rios, são de extrema importância para reduzir o aporte de sólidos
e nutrientes, auxiliando na manutenção do equilíbrio ambiental.
Os trabalhos de Lisboa da Cunha (2003), COPPETEC (2013) e PROJCONSULT
(2015) incluem a proposição de uma nova estrutura de controle de nível da Lagoa de
Piratininga no início do Canal de Camboatá. Em 1991 a Prefeitura de Niterói construiu
uma comporta no Canal de Camboatá com o objetivo de elevar o nível da água da
Lagoa de Piratininga. Mas, conforme Lisboa da Cunha (2003), a estrutura foi quebrada
pelos próprios moradores. Segundo relatos, há duas versões sobre o motivo da
população local ter danificado a estrutura: i) tentativa de baixar o nível da Lagoa de
Piratininga durante um período de cheia ou ii) facilitar a pesca de camarões através do
fluxo de água que ocorria no sentindo Piratininga-Itaipu. Lisboa da Cunha (2003)
propôs que a nova estrutura fosse acoplada a já existente, demolindo apenas as
paredes internas e as paredes que possuem os vãos de encaixe das comportas. Já
COPPETEC (2013) e PROJCONSULT (2015) indicaram a demolição total da estrutura
atual para construção da nova. Segundo estes, a nova estrutura, com dimensão bem
superior a anterior (110m), proporciona uma seção hidráulica de escoamento que
seria mais semelhante a vazão durante períodos de cheia na calha do Canal de
Camboatá. Assim, haveria menos risco de retenção de água e inundação. Por isso a
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estrutura anterior não poderia ser utilizada para essa nova configuração da estrutura.
Quanto ao nível ideal da Lagoa de Piratininga, nos estudos analisados não foi exposto
qualquer discussão ou análise acerca da definição de uma cota ideal para a Lagoa de
Piratininga.

Tampouco qualquer estudo monitorou o nível da água na lagoa de

Piratininga ou Itaipu a fijm de indicar qual seria a cota mais indicada para manutenção
das funções ecológicas desses ambientes.

Apenas é mencionado no estudo de

COPPETEC (2013) que uma cota de 5 a 10 cm acima do nível atual seria o adequado
para o paisagismo e ecologia do ambiente.
Em relação às obras de saneamento na bacia, está previsto pelo Plano
Municipal de Saneamento que a rede de coleta e tratamento deveria alcançar 100% da
bacia em 2018.

Estabeleceu-se que a PMN deve disponibilizar em seu site a

localização, em mapa, das casas cujos proprietários se recusam a fazer a ligação
domiciliar à rede de esgotos. Entretanto, mesmo que se alcance uma cobertura de
100% da bacia, sempre haverá aporte de poluição difusa, além de proprietários que
eventualmente não se ligarem a rede. Para minimizar essas cargas remanescentes e
considerando que é praticamente impossível alcançar 100% de coleta e tratamento, a
proposta de instalação de um cinturão de tempo seco seria uma alternativa
importante. Esta obra representa uma solução de curto prazo e fundamental para
maior efetividade no controle de cargas durante as obras de saneamento e inclusive
após sua conclusão.
A instalação de cinturão de tempo seco já foi implantada em diversas localidades
da cidade do Rio de Janeiro, como Lagoa Rodrigo de Freitas, Copacabana, Flamengo e
Marina da Glória e se tornaram fundamentais para auxiliar na manutenção da
balneabilidade dos sistemas aquáticos dessas regiões. Porém, cabe salientar que essas
estruturas são dimensionadas para vazões de estiagem, e não são funcionais para
eventos de pico de vazão, permitindo que as cargas de eventos de chuva intensa
entrem no sistema. Por isso, é fundamental investir de fato na ampliação da rede de
saneamento para minimizar ao máximo o aporte de cargas durante esses períodos de
forte precipitação.
Um ponto que se faz necessário observar é que apesar dos dois problemas
principais já destacados (baixa qualidade de água e perda do espelho d’água) terem
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origem na qualidade de água e na morfologia, o estudo de modelagem realizado por
COPPETEC (2013) não fez uma análise numérica com o modelo hidrodinâmico
acoplado a modelos de qualidade de água e morfológicos. Portanto, deixou de avaliar
efetivamente o quanto as alterações hidrodinâmicas geradas pelas intervenções
hidráulicas propostas iriam impactar na qualidade de águas ou nas taxas de
sedimentação das lagunas. Além disso, as modelagens realizadas para avaliar a taxa de
renovação hidráulica em função das obras propostas consideraram vazões médias para
os contribuintes estimadas por meio do método racional, método que não seria o mais
adequado para essa avaliação, pois considera parâmetros indicados para estimar
chuvas máximas e vazões de pico. O método mais indicado e usual seria estimar as
vazões por regionalização de bacias considerando dados de estações pluviométricas
mais próximas possível da bacia de estudo ou na própria bacia se existente. E as
estimativas deveriam considerar variações mensais ou sazonais para simular diferentes
condições de vazão para análise de períodos críticos de cheia e estiagem em conjunção
com eventos de maré.
É importante destacar ainda que o ambiente em questão trata-se de um sistema
lagunar, regido principalmente por forçantes oceanográficas e pela vazão dos rios que
nele deságuam. Mesmo assim, todos os trabalhos analisados ignoraram a necessidade
da obtenção de dados medidos de nível da água nas Lagoas de forma concomitante
com o mar, por exemplo, como também de um monitoramento de maior frequência
das vazões e cargas dos principais rios que deságuam no sistema lagunar. Tais medidas
permitiriam não só calibrar os modelos numéricos, como já se obter destes dados uma
relação direta da influência dessas duas forçantes (rio e mar) no sistema e sua
variabilidade ao longo do tempo.
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Quadro 2- Síntese dos principais pontos levantados de cada estudo.
ESTUDO

1. Estudo de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) relativo ao Projeto de obras
de recuperação e melhorias no sistema
lagunar Piratininga-Itaipu (LISBOA DA
CUNHA, 2003)

2. Parque Ecológico da Lagoa de
Piratininga (SALLES ARQUITETURA, 2012)

SOLUÇÕES INDICADAS
Este estudo analisa os possíveis impactos ambientais
decorrente da implantação das seguintes obras:
- Prolongamento dos molhes do Canal Itaipu;
- Dragagem para desassoreamento das lagunas de
Piratininga e Itaipu, Canal de Camboatá e Canal Itaipu;
- Estrutura de controle de nível entre as lagunas;
- Construção de túnel ligando o mar e a laguna de
Piratininga e estruturas para controlar o fluxo no túnel.

PONTOS FORTES

- Análise multidisciplinar dos impactos
decorrentes das intervenções propostas
no sistema lagunar;

Desapropriação e reassentamento da população que
ocupa da FMP da Lagoa de Piratininga; Recuperação da
mata ciliar; e Construção do Parque Ecológico da Lagoa
de Piratininga.

- Ações propostas complementares;
- Levantamento de fauna e projeto de
execução de reflorestamento;
- Parque ecológico com previsão de uso
múltiplos pela população local e
frequentadores esporádicos.

3. Modelagem hidrodinâmica ambiental
para planejamento de obras nas lagoas
de Piratininga e Itaipu – RJ (COPPETEC,
2013).

Melhoria no sistema do Túnel do Tibau; Limpeza e
desobstrução do Canal de Camboatá; Alongamento dos
guia-correntes do Canal de Itaipu; e Dragagem nas
Lagoas de Piratininga e Itaipu.

- Proposição de intervenções de simples
implantação, como melhorias nos
sistemas de comportas dos canais e túnel
e desassoreamento das lagunas.

4. Projeto de prolongamento dos guia-

Prolongamento dos guia-correntes do Canal de Itaipu.

- Dimensionamento da estrutura de

PONTOS FRACOS

- Ausência de análises e simulações dos possíveis
efeitos a serem causados na biota e ecossistema
aquático pelo aumento da taxa de renovação do
sistema lagunar e aumento da salinidade da
Laguna de Piratininga.

- Baixo impacto das intervenções propostas na
melhora da taxa de renovação, especialmente na
Lagoa de Piratininga que atualmente é a mais
impactada pela despejo de esgoto;
- Ausência de calibração e validação do modelo
hidrodinâmico com dados de nível medidos no
mar e lagoas
- Ausência de modelagem morfodinâmica na
desembocadura do canal de Itaipu
-Ausência de simulações de qualidade da água e
cargas da bacia em função de variações de vazões
e cargas nas bacias
- Ausência de estudo que verifique a eficiência da
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ESTUDO
correntes do canal de maré da Lagoa de
Itaipu – RJ (QUEIMA E CABRAL, 2014).

SOLUÇÕES INDICADAS
Um aumento de 90 m para o guia-corrente norte e 94 m
para guia-corrente sul.

5. Projeto Básico de Revitalização e
Recuperação Ambiental do Complexo
Lagunar Piratininga/Itaipu, Município de
Niterói – RJ (PROJCONSULT, 2015).

Desapropriação das habitações irregulares nas margens
da Lagoa de Piratininga; Dragagem das Lagoas de
Piratininga e Itaipu e Canal de Camboatá e Itaipu;
Intervenções de engenharia no Canal de Camboatá;
Prolongamento dos guia-correntes do Canal de Itaipu
(122 para o norte e 140 para o sul); e Urbanização da
Ilha do Jardim Imbuí e entorno da Lagoa de Piratininga.

- Ações conjuntas e diversificadas que se
complementam;
- Inclusão de proposta que age na causa
do problema do despejo de esgoto
doméstico nas lagunas.

6. Estratégia para gerenciamento
ambiental compartilhado dos
ecossistemas lagunares de Itaipu e
Piratininga e da Região Hidrográfica
(Subcomitê do Sistema Lagunar Itaipu
Piratininga, 2015).

Zoneamento da região hidrográfica; Ampliação da rede
de esgoto; Implantação do Cinturão de Tempo Seco;
Aumento de OD no sedimento e coluna d’água; Melhoria
nos Canais de Camboatá e Itaipu; Desassoreamento e
remoção de lixo e macroalgas; e Controle e redução do
aporte de substâncias tóxicas nos rios e lagunas.

- Soluções de baixo custo baseadas na
melhoria da eficiência dos serviços
públicos prestados;
- Implantação do Cinturão de Tempo Seco
para sanar o problema de despejo
irregular de esgoto.

Tratamento das águas do escoamento superficial por
fitorremediação; Implantação de infraestrutura de lazer;
Restauração ecológica; Requalificação do prédio do Iate
Clube; Recomposição da restinga; e Requalificação das
vias; Supressão de espécies invasoras.

- Prevê resolução do problema de despejo
clandestino de esgoto;
- Obras de revitalização do entorno do
sistema lagunar transformando a região
atualmente degradada em áreas de uso e
lazer para a população;
- Participação da população no

7. Projeto Conceitual Parque Orla
Piratininga – Volume I e II (PMN, 2018).

PONTOS FORTES
prolongamento e estimativa de custos.

PONTOS FRACOS
obra de prolongamento dos guia-correntes na
redução da deposição sedimentar no canal;
- Ausência de dados medidos de onda no local.
- Ausência de simulações morfodinâmicas que
indiquem a taxa real de transporte e deposição
sedimentar na desembocadura do canal de Itaipu.
- Ausência de indicações de outras intervenções
além de melhorias das estruturas já existentes e
ações de manejo já conhecidas como
desassoreamento
- O desassoreamento da Lagoa de Piratininga foi
indicado somente para as áreas centrais, deixando
as áreas litorâneas e muito mais rasas sem
intervenção.
- Sente-se falta de resultados de simulações
matemáticas para cotejar os cenários e
intervenções propostas, bem como de indicações
de outros monitoramentos na bacia, como
monitorar de modo mais frequente as vazões e
cargas dos principais rios que deságuam no
sistema lagunar.
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ESTUDO
8. Estudos de Revisão e Atualização da
Fitofisionomia das Bordas da Lagoa de
Itaipu e de Funcionalidade da Lagoa de
Itaipu por meio de Modelagem
Hidrodinâmica para a Determinação das
Cotas Máximas Normais e de Cheias
(AQUAMODELO, 2018).

SOLUÇÕES INDICADAS

Delimitação da área marginal de alagamento da Lagoa
de Itaipu com base em dados de fitofisionomia vegetal e
cotas máximas em período de cheia.

PONTOS FORTES
planejamento do parque.
- Levantamento de fitofisionomia da
borda lagunar validado com análises de
campo
- Atualização da batimetria

PONTOS FRACOS

Validação do modelo numérico realizado com
dados medidos por apenas 12 horas.
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6. EQUIPE TÉCNICA
No Quadro 3 está relacionada a equipe técnica da empresa consultora responsável
pela execução dos estudos referentes ao contrato SEXEC nº 07/2018.
Quadro 3 – Equipe responsável pela elaboração do Relatório Técnico.
PROFISSIONAIS

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

EXPERIÊNCIA

ATIVIDADE NO PROJETO

Experiência
comprovada em
Projetos de
Recuperação e Gestão
de Ambientes
Aquáticos,
Monitoramento e
Modelagem

Coordenação Geral,
Modelagem de Qualidade
da Água, Análise de
Cenários, de Recuperação
Ambiental e Análise de
Macrófitas Aquáticas

Tiago Finkler Ferreira

Biólogo MsC.. em
Ecologia, PhD em
Recursos Hídricos e
Saneamento
Ambiental

Julia Costa

Engenheira Sanitária
Experiência em estudos
e Ambiental e MsC
Saneamento Ambiental,
em Engenharia
Hidrologia, Modelagem
Sanitária e
Qualidade da Água
Ambiental

Rafael Bonanata

Oceanógrafo, MsC.
em Oceanografia

Coordenação Técnica,
Hidrologia, análise de
cargas e Modelagem
Qualidade da Água
Coordenação Técnica,
Análise morfodinâmica,
Modelagem Oceânica e
análise de estruturas
hidráulicas

Experiência em
morfodinâmica costeira,
modelagem oceânica e
Hidrodinâmica
Experiência em
Limnologia, Análise
Integrada e Gestão
Ambiental
Experiência
comprovada em
estudos de ictiofauna
lacustre

Limnologia, caraterização
meio físico e análises
Integradas

Rafael Schmitt

Biólogo, Limnólogo

Eduardo Francisco da
Silva Junior

Biólogo, PhD em
Ecologia e Ictiologia

Viviane Bernardes

Bióloga, PhD em
Ecologia e Evolução

Experiência em estudos
de plâncton lacustre

Análise de plâncton (Fito,
zoo e ictioplanctôn)

Leonardo Kleba Lisboa

Biólogo, PhD em
Ecologia e
Macrozoobentos.

Experiência em estudos
de macrozoobentos
lacustre

Análise de
macroinvertebrados
bentônicos

Marlon Almeida dos
Santos

Biólogo, PhD em
Herpetofauna

Experiência em estudos
de herpetofauna
perilagunar

Análise da herpetofauna

Carlos Eduardo Simão

Engº Ambiental,
MsC. em Engenharia
Ambiental

Experiência em estudos
de qualidade e poluição
de água e sedimentos

Caracterização ambiental e
modelagem de qualidade
da água

Análise Ictiofauna
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PROFISSIONAIS

Anna Dalbosco

Kleber Nunes

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Oceanógrafa, PhD
em Engenharia
Ambiental

Geógrafo

EXPERIÊNCIA

ATIVIDADE NO PROJETO

Experiência em análises
ambientais e
modelagem
hidrodinâmica

Caracterização ambiental e
modelagem hidrodinâmica

Experiência em
geoprocessamento e
produção de mapas
digitais

Geoprocessamento, mapas
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