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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 EVOLUÇÃO
HISTÓRICA DOS USOS DO SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU E SEU ENTORNO
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 irá discorrer sobre as condições
ambientais deste ecossistema no passado, com o objetivo de obter indicadores de
qualidade ambiental e informações sobre os padrões de uso, produtividade e
biodiversidade. Todos os estudos analisados para realização deste relatório estão
listados na tabela do Anexo 1.
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3. ÁREA DE ESTUDO
O município de Niterói está localizado na porção oriental da Baía de Guanabara e
tem como limites ao norte o município de São Gonçalo, a leste o município de Maricá,
ao sul o oceano Atlântico e a oeste a baía de Guanabara (Figura 1).

Figura 1 - Localização do município de Niterói e cidades ao entorno.

A cidade possui um relevo escarpado, com predominância de maciços na porção
sudeste e uma planície costeira pouco pronunciada. O relevo é fator determinante na
ocupação urbana, constituindo uma barreira natural à presença humana. Assim sendo,
a planície costeira é a área com maior adensamento populacional do município. De
acordo com o último censo realizado pelo IBGE (IBGE, 2010), Niterói apresentava uma
densidade demográfica de 3.640,8 hab/km², com um total de 487.562 habitantes e
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uma área territorial de 134.074 km² (IBGE, 2017). Para o ano de 2018, a população
estimada no município é de 511.786 habitantes (IBGE, 2010).
Niterói possui 52 bairros, os quais estão separados em 5 distintas regiões de
planejamento (Figura 2) a saber: Praias da Baía, Zona Norte, Pendotiba, Zona Leste e
Região Oceânica. A última compreende uma área com cerca de 50 km², com costas
orientada no sentido leste-oeste, dotada de unidades geomorfológicas extremamente
dinâmicas e posicionadas em um contexto de alta valorização imobiliária. A Região
Oceânica ainda é composta por onze bairros: Cafubá, Camboinhas, Engenho do Mato,
Itacoatiara, Itaipu, Jacaré, Jardim Imbuí, Maravista, Piratininga, Santo Antônio e Serra
Grande (Projeto Conceitual – Volume I, Parque Orla Piratininga, 2018).
A Região Oceânica é caracterizada pela presença de maciços costeiros, que ainda
possuem relevantes fragmentos de floresta ombrófila densa e de onde se originam as
bacias de drenagem do sistema lagunar Piratininga-Itaipu, o principal sistema lagunar
da região (Figura 3). O sistema abrange uma área de 46,48 km² (3,5% da área do
município), sendo delimitado pelas cristas dos morros da Viração, Proventório,
Sapezal, Santo Inácio e pelas Serras Grandes (Morro do Cantagalo e Jacaré) e da
Tiririca. A área do espelho d’água da Lagoa de Itaipu é de 1 km², acrescida de 2 km² de
alagadiço, e tem profundidade média de 1,30 m na lagoa e 0,10 m no alagadiço. Já a
Lagoa de Piratininga, apresenta 2,87 km² de área de espelho d’água, com
profundidade média de 0,50 m (Knoppers et al., 1984).
Esta área que compreende o sistema lagunar e a área costeira adjacente é um dos
mais importantes polos de turismo e lazer da cidade. Porém, ao longo das últimas
décadas, as lagoas vêm sofrendo um acelerado processo de urbanização e
antropização, o que resultou na transformação de diversas características originais do
local. Tais modificações foram causadas principalmente por intervenções antrópicas no
sistema lagunar e também pelo maior aporte de esgoto doméstico lançado in natura
nos corpos d'água, pela população que foi se estabelecendo em seu entorno
(Projconsult, 2015).
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Figura 2 - Regiões administrativas e bairros do município de Niterói. Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) - Prefeitura Municipal de Niterói.
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Atualmente, a Lagoa de Piratininga apresenta problemas associados à eutrofização
que resulta em níveis baixos de oxigênio na água. Enquanto isso, a Lagoa de Itaipu
enfrenta problemas relacionados à perda significativa de área do seu espelho d’água
decorrente do assoreamento da mesma (Rodrigues, 2004).

Figura 3 - Lagoas de Piratininga e Itaipu.

4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA LAGUNAR E SEU ENTORNO
Desde a década de 1940, a região oceânica é considerada como área de expansão
urbana do município de Niterói (WEHRS, 1984; SALANDÍA, 2001; SEMUR, 2006), mas
foi a partir da década de 1970 que seu processo de ocupação foi fortemente
acelerado, decorrente principalmente da inauguração da Ponte Rio-Niterói (1974) e
dos grandes investimentos do setor imobiliário na região (MIZUBUTI, 1986). De acordo
com o Quadro 1, o maior crescimento populacional ocorreu entre os anos de 1980 e
1991, com aumento populacional de 174%.
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Quadro 1 - Crescimento populacional da Região Oceânica e do Município de Niterói. Fonte: IBGE

População
Região
Crescimento absoluto
Oceânica
Crescimento
População
Niterói
Crescimento absoluto
Crescimento

1970
7.347

1980
1991
2000
2010
12.138 33.245 55.790 67.293
4.791
21.107 22.545 11.503
65%
174%
68%
21%
324.246 397.135 436.155 459.451 487.562
72.889 39.020 23.296 28.111
22%
10%
5%
6%

Este intenso processo de urbanização ao longo dos últimos anos promoveu
incremento das densidades populacionais na região e maior demanda de construção
de residências. Este incremento populacional pode ser caracterizado principalmente
pela ocupação de favelas e loteamentos nas margens das lagoas e regiões de encostas
de morro, por condições precárias de infraestrutura sanitária, despejos de esgotos
sanitário in natura, desmatamento das matas ciliares e erosão das encostas. Estas
ações ocasionaram mudanças negativas para conservação do patrimônio paisagístico
da região, pondo em risco a manutenção e conservação da biodiversidade local.
Visando ordenar esse crescimento, aliando questões econômicas e de conservação
e proteção ambiental, uma série de medidas foram tomadas ao longo das últimas
décadas em forma de programas, leis e decretos. Por isso, a fim de compreender de
forma mais abrangente a evolução dos usos do sistema lagunar, faz-se uma
contextualização breve a cerca das principais ações de políticas públicas
implementadas.
4.1.

Políticas Públicas

As medidas realizadas pelo município de Niterói e estado do Rio de Janeiro
tiveram como foco principal regular a ocupação urbana e proteger as áreas mais
sensíveis e valoradas no aspecto do patrimônio natural e cultural para a região. Essas
medidas se dividiram em duas frentes: i) Criação de Leis e Planos orientando o uso e
ocupação da área urbana e natural e políticas ambientais gerais, e ii) Proteção de áreas
consideradas de relevante interesse ambiental através da ampliação das áreas de
unidades de conservação (Figura 4). A aplicação desse pacote de ações teve influência
direta na evolução dos usos no sistema lagunar Piratininga-Itaipu nas últimas décadas.
Por isso, é importante destacarmos os principais pontos dessas medidas.
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Políticas ambientais gerais e para ordenação de uso do solo
Em linhas gerais, o Plano Diretor de um município é o instrumento que orienta as
políticas de uso e ocupação do solo da cidade, tentando sempre que possível
compatibilizar os usos e o desenvolvimento econômico com medidas que assegurem a
proteção dos patrimônios naturais e culturais. O Plano Diretor do município de Niterói
(Lei 1157/1992) discorreu sobre dois aspectos de grande relevância para o sistema
lagunar Piratininga-Itaipu:
1) Definiu as diretrizes sobre o procedimento de criação de unidades municipais
de conservação ambiental, assim como classificou os 5 tipos possíveis de unidades: I)
Reserva Ecológica; II) Área de Proteção Ambiental (APA); III) Parque Municipal; IV)
Reserva Biológica. Além disso, criou a; V) APA das Lagunas e Florestas de Niterói a
partir da já existente APA das Lagunas de Piratininga e Itaipu (Lei 458/1983);
2) Determinou que o macrozoneamento condiciona o uso e a ocupação do solo
no território municipal, e o dividiu nas macrozonas Zona Urbana e Zona de Restrição à
Ocupação Urbana. Esta última abrange as áreas cujas condições físicas são adversas à
ocupação urbana por características geológicas, paisagísticas, topográficas, de
cobertura vegetal e de importância para preservação de espécies nativas da flora e
fauna. As áreas incluídas na Zona de Restrição à Ocupação Urbana tiveram seus
critérios de uso e ocupação definidos segundos suas destinações, através de legislação
específica e/ou dos Planos Urbanísticos Regionais, ficando garantidas as áreas de
preservação permanente através das Áreas de Especial Interesse Ambiental, indicadas
também nesta Lei. Nas áreas incluídas como de Especial Interesse Ambiental pelo
Plano Diretor, podemos destacar: Lagoa de Piratininga, Lagoa de Itaipu e os morros
nos arredores que abrigam os recursos hídricos que deságuam no sistema lagunar.
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Ordenação do uso do solo
e políticas ambientais

Criação de Unidades de
Conservação

1992 - Lei 1157: Plano Diretor
do Município de Niterói

1932 - Ato 11: Cria Reserva
Goethea

1998 - Lei 1640: Política Municipal do Meio Ambiente

1983 - Lei 458: Cria APA das
Lagunas Piratiningas e Itaipu.
Alterada futuramente pela Lei
1157/1992 (Plano Diretor)

2002 - Lei 1968: Plano urbanístico da região oceânica
2002 - Lei 2023: Proíbe parcelamento de solo no entorno
da Laguna de Piratininga
2002 - Lei 2039: Municipalização da gestão do sistema
lagurnar Piratininga-Itaipu
2008 - Lei 2601: Institui o Código Municipal do Meio
Ambiente
2015 - Início do Programa
Região Oceânica Sustentável
(PRO-SUSTENTÁVEL).

1991 - Lei 1901: Cria o Parque
Estadual da Serra da Tiririca.
Os Decretos 4126/2008 e
43913/2012 e Lei 5079/2007
definiram os limites desta UC
1997 - Lei 1566: Cria a Reserva
Ecológica Darcy Ribeiro
2013 - Decreto 44417: Cria a
Reserva Extrativista Marinha
de Itaipu
2014 - Decreto 11744: Cria o
Programa Niterói Mais Verde
(PARNIT) e o Sistema Municipal de Áreas de Proteção
Ambiental (SIMAPA)

Figura 4 - Fluxograma das principais legislações municipais e estaduais que trataram do sistema
Lagunar Piratininga-Itaipu.

O amparo legal para criação de unidades de conservação municipais, a
formalização da própria APA como uma UC municipal e a formalização das principais
áreas do sistema lagunar Piratininga-Itaipu como área de preservação permanente e
de Especial Interesse Ambiental, foram um passo importante para o início de um
processo de proteção e recuperação deste ambiente. Em 2004 o plano diretor foi
revisto e atualizado, adaptando-se ao Estatuto da Cidade. Porém, suas principais
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diretrizes não foram revistas e também não ocorreu uma ação participativa da
sociedade. Por isso, em 2014 a prefeitura iniciou uma revisão do Plano Diretor de
Niterói com ampla participação popular em todas as suas fases de elaboração. O Plano
já está pronto, porém teve sua votação adiada algumas vezes nos últimos meses. Os
ativistas do movimento Lagoa Para Sempre pressionam os vereadores a incluírem a
emenda que delimita a região do entorno da Lagoa de Itaipu como Área de
Preservação Permanente. Já que, ficando de fora, a região que é um brejo da lagoa e
restinga de Camboinhas, fica suscetível à especulação imobiliária.
Em 2002 foi instituído o Plano Urbanístico da Região Oceânica (Lei 1968/2002). A
Região Oceânica, na sua totalidade, integra a Área de Proteção Ambiental (APA) das
Lagunas e Florestas de Niterói, com o objetivo de proteger e melhorar a qualidade
ambiental dos sistemas naturais representados pelas Lagunas de Piratininga e Itaipu,
zona costeira e mata atlântica. Visando atender então aos objetivos de criação desta
APA ), a Região Oceânica passou a ter seu zoneamento divido em: Zona de Preservação
da Vida Silvestre (ZPVS), Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), Zona de Uso
Especial (ZUE) e Zona de Uso Urbano (ZU). A Zona de Uso Especial (ZUE) engloba as
unidades de conservação e outros espaços naturais protegidos, como o sistema
lagunar e áreas preservadas de mata atlântica. A partir deste momento, estas áreas
que já eram tidas como áreas de proteção por leis específicas, estão também incluídas
na ZUE do Plano Diretor Municipal. Outro ponto importante do Plano Urbanístico da
Região Oceânica foi a criação da Área de Especial Interesse Pesqueiro de Itaipu para a
promoção das atividades de pesca profissional e artesanal na Região Oceânica.
No mesmo ano a prefeitura sancionou a Lei 2023/2002 suspendendo a aprovação
de novos projetos de parcelamento de solo na zona urbana adjacente à Lagoa de
Piratininga. E autorizou (Lei 2039/2002) o poder executivo a celebrar Convênio com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro com o propósito de municipalizar a gestão das
Lagoas de Itaipu e Piratininga.
Já a Política Municipal do Meio Ambiente (Lei 1640/1998) e o Código Municipal de
Meio Ambiente (Lei 2601/2008) foram importantes para fortalecer e dar maiores
atribuições à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esta secretaria tem como duas
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de suas competências: formular as normas técnicas e os padrões de proteção,
conservação e a melhoria do meio ambiente; e estabelecer as áreas em que a ação do
Executivo Municipal, relativa à qualidade ambiental, deva ser prioritária.
E em 2015 foi realizado convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura de
Niterói e CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) para realização de
estudos que subsidiarão o Programa Região Oceânica Sustentável, o PRO-Sustentável.
O programa tem 3 principais pilares: Infraestrutura, Urbanização e Sustentabilidade.
Unidades de Conservação
Reserva Biológica de Goethea: A Lagoa de Itaipu foi local de implantação da
primeira reserva ecológica municipal do país. Quando a região ainda era parte do
munícipio de São Gonçalo, foi instituída através do ATO n°11 (ano de 1932) a Reserva
Biológica de Goethea, na Lagoa de Itaipu (Figura 5). A reserva foi criada para proteger
flora e fauna local, especialmente uma planta rara que havia sido encontrada na
restinga da região, chamada de Goethea Antifolia. No entanto, a reserva nunca saiu do
papel. E só em 1993 que se tomou conhecimento da criação da reserva através de
pesquisas do Movimento Cidadania Ecológica no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro. Então em 2001 (Lei 1887/2001) foi autorizada a construção do “Espaço
Memorial da Reserva Biológica Goethea” com o objetivo de resgatar a memória
ambiental local e priorizar a reintrodução de espécies vegetais nativas de restinga.
Atualmente, a região está englobada em outras unidades de conservação. Mas tal fato
se torna importante mencionar a fim de verificarmos o quão antiga foi a percepção do
valor natural da região e a necessidade de preservá-la.
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Figura 5 - ATO n°11 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo que instituiu a Reserva Biológica de
Goethea.
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Área de Proteção Ambiental (APA) das Lagunas e Florestas de Niterói: instituída
pelas Leis 458/1983 e 1157/1992 tem como objetivo proteger e melhorar a qualidade
ambiental dos sistemas naturais, representados pelas lagunas de Piratininga e Itaipu,
pela zona costeira e pelos remanescentes significativos de Mata Atlântica existentes
nos morros e serras locais, e proporcionar um adequado desenvolvimento urbano da
área. Contabilizando uma área de 8.687 hectares e configurando a maior unidade de
conservação de Niterói, a APA abrange três regiões administrativas do município, a
saber: Região de Pendotiba, Região Leste e Região Oceânica e áreas insulares (Figura
6).

Figura 6 – Delimitação da APA das Lagunas e Florestas de Niterói (Fonte: Bittencourt, 2018).

Dentro da APA ficam limitas ou proibidas as seguintes atividades:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras,
capazes de afetar mananciais de água;
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras
e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
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d) o exercício de atividades que ameacem extinguir, na área protegida, as espécies
raras da biota regional.
A importância ambiental desta APA no município se deve por englobar diversos
ecossistemas de Mata Atlântica como manguezais, lagunas, restingas e matas de
encosta. Nela se encontram inseridas diversas áreas protegidas, com destaque para: 1)
as Lagunas de Itaipu e Piratininga – Áreas de Preservação Permanente (APPs); 2) Zonas
de Preservação da Vida Silvestre (ZPVSs) localizadas nas Regiões Oceânica e Pendotiba;
3) o Sítio Arqueológico da Duna Grande, localizado no bairro de Itaipu; 4) parte do
Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) – porção localizada no município de
Niterói; 5) parte do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) – Setor Costeiro
Lagunar e porção do Setor Montanha da Viração; 6) áreas insulares: Ilha Duas Irmãs,
Ilha do Veado e as Ilhas do Pai, da Mãe e Menina; 7) Áreas de Especial Interesse
Ambiental (AEIAs) localizadas na Região Leste; 8) a Reserva Extrativista Marinha de
Itaipu (RESEX Itaipu) e 9) zona costeira (Região Oceânica de Niterói),corroborando a
grande importância para a conservação ambiental.
Embora sua cobertura vegetal tenha sido muito alterada ao longo dos anos, abriga
remanescentes de Mata Atlântica de grande relevância sob o ponto de vista
geoecossistêmico, em especial os fragmentos florestais inseridos nas unidades de
conservação sobrepostas à APA em questão: Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, Parque
Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Parque Natural
Municipal de Niterói, criados posteriormente à instituição da APA.
Devido à presença de áreas de urbanização consolidadas na APA das Lagunas e
Florestas de Niterói, muitas das atividades em seu interior são conflitantes, das quais
se destacam a expansão urbana desordenada e a caça predatória, em especial da
avifauna.
Importante ressaltar que a APA foi criada com o intuito de preservar os
fragmentos florestais existentes nas Regiões Oceânica, Pendotiba e Leste até que os
Planos Urbanísticos Regionais (PURs) definissem as diretrizes específicas de uso e
ocupação do solo. Atualmente, as Regiões Oceânica e Pendotiba já possuem este
instrumento
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apresentando Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), Zona de Uso Especial
(ZUE) e Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS).
Reserva Ecológica Darcy Ribeiro: criada na interseção das Regiões Leste, Pendotiba
e Oceânica pela Lei Municipal 1.566/1997. Possui uma área aproximada de 1.229
hectares (Figura 7).
O Plano Diretor do município de Niterói (Lei Municipal nº 1.157/1992) indicou as
localidades Morro do Jacaré, Serra Grande, Serra do Malheiro e Morro do Cantagalo
como Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA). Em 1997, a Reserva foi criada
praticamente sobre os mesmos limites da AEIA, apresentando também uma
superposição com a Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas de Niterói.

Figura 7 - Delimitação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (Fonte: Bittencourt, 2018).
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A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro não se enquadra nas categorias previstas na lei
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Federal 9.985/2000) e
também não dispõe de um plano de manejo que instrumentalize a sua gestão.
Buscando promover a efetiva implementação da unidade de conservação, a Prefeitura
Municipal de Niterói iniciou estudos visando à recategorização da mesma no sentido
de adequar-se aos preceitos do SNUC e compatibilizar a categoria de unidade de
conservação com a aptidão ambiental e perfil da região.
Recentemente, através do Decreto Estadual nº 43.913/2012, aproximadamente
88% da Reserva foi anexada ao território do Parque Estadual da Serra da Tiririca PESET promovendo, desta forma, a sobreposição de uma unidade de conservação
estadual e unidade de conservação municipal.
A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro apresenta uma grande disponibilidade hídrica.
Ali se encontram as nascentes de alguns dos principais rios do município: Jacaré, João
Mendes, Arrozal, Córrego Santo Antônio, Córrego do Malheiro, Muriqui, Sapê e
Pendotiba. Essa grande quantidade de rios e córregos é resultado da interação de
diversos condicionantes geoambientais como cobertura vegetal, relevo, tipo de solo,
microclima, entre outros.
Parque Estadual da Serra do Tiririca (PESET): é uma unidade de conservação
estadual de proteção integral administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Inserido na região litorânea do Estado do Rio de Janeiro, abrange os municípios de
Niterói e Maricá e é composto por grande diversidade marinha e terrestre, totalizando
uma área de 3.493 hectares. Foi criado em 1991 pela Lei Estadual n° 1.901/1991, com
o intuito de preservar a biodiversidade e os recursos naturais e estimular a
sustentabilidade. Possui ainda como objetivos preservar e conservar o sistema
hidrográfico, contribuir com a amenização climática e com o desenvolvimento
integrado da região através de educação ambiental e principalmente em proteger suas
espécies vegetais e animais, seus ecossistemas, paisagens, monumentos naturais e
sítios arqueológicos.
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O PESET não possuía limites definidos quando foi criado; isso só aconteceu em
2007, através da Lei Estadual nº 5.079. Em 2008, pelo Decreto Estadual nº 41.266
foram inseridos em sua área todo o entorno da laguna de Itaipu e os sítios
arqueológicos de Duna Grande, Duna Pequena e Sambaqui Camboinhas. No ano de
2012, através do Decreto Estadual nº 43.913 de 29/10/12, foram anexados ao PESET
parte da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, o Morro da Peça e as ilhas costeiras do Pai,
da Mãe e Menina, totalizando 1.241 hectares acrescidos (Figura 8).

Figura 8 - Evolução da Delimitação do PESET (Verde claro, Lei 5079/2007; Verde limão, Decreto
41266/2008; Verde escuro, Decreto 43913/2012) (Fonte: Bittencourt, 2018).
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A Prefeitura de Niterói, por meio do Plano Urbanístico da Região Oceânica (Lei
Municipal nº 1.968/02) instituiu a Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) do
Bosque Lagunar de Itaipu e publicou seu Plano de Manejo no ano seguinte (Decreto
Municipal nº 9.060/03), apresentando o zoneamento ambiental específico para a área
em questão.
Reserva Extrativista (RESEX) Marinha de Itaipu: criada pelo Decreto Estadual
44.417/2013. Trata-se de uma área protegida quase exclusivamente marinha,
incluindo também a Lagoa de Itaipu (Figura 9).

Figura 9 – Delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Fonte: Bittencourt, 2018).
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Contígua ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, a RESEX ocupa hoje um espelho
d’água de aproximadamente 3.943 ha. O principal objetivo consiste em proteger os
meios de vida da população de pescadores artesanais e tradicionais da região, além de
garantir a exploração sustentável e a conservação dos recursos naturais.
A região é peculiar na costa do Estado por concentrar diferentes habitats e
receber continuamente contribuições de águas oceânicas e continentais. O conjunto
de ilhas costeiras protege parcialmente a enseada do batimento das ondas,
influenciando a sedimentação e a morfologia do fundo, o que favorece a prática da
pesca artesanal. Esta atividade é importante na região como fonte de emprego e
renda, promovendo a captura diária de grande variedade de espécies de peixes que
procuram águas rasas e abrigadas.
Na Praia de Itaipu existe uma comunidade de pescadores que sobrevivem da
pesca artesanal há várias gerações, resistindo a mudanças sociais e ameaças,
principalmente pelo fato de estar em área de concentração urbana. A atividade
pesqueira na localidade segue uma tradição que remonta a séculos, sendo
desenvolvida desde a época da ocupação pelos indígenas.
Parque Municipal de Niterói (PARNIT): o Programa Niterói Mais Verde foi
instituído a partir da publicação do Decreto Municipal nº 11.744/2014 com o objetivo
de delimitar um mosaico de áreas de interesse ambiental destinado ao manejo
integrado de ações. O Programa definiu a criação de um Parque Natural Municipal e
uma Área de Proteção Ambiental incorporando unidades de conservação e demais
zoneamentos ambientais restritivos já existentes no município de Niterói, delimitando
22,5 milhões de metros quadrados de áreas protegidas na cidade (Figura 10).
O Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) é uma unidade de conservação de
proteção integral com área de 918 hectares e foi criado para proteger as áreas verdes
existentes e recuperar as áreas degradadas, evitando problemas como deslizamentos e
queimadas nas cidades. Estas áreas possuem vegetação típica do bioma Mata
Atlântica, incluindo florestas secundárias e brejos, em diferentes estádios de
conservação (INEA, 2015). Além disso, a região abriga espécies raras, endêmicas e
vulneráveis ou em perigo de extinção.
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O parque é dividido em três setores: Montanha da Viração, Guanabara e CosteiroLagunar, abrangendo 13 áreas de grande relevância natural, histórico-cultural e
turística. O Setor Costeiro-Lagunar abrange a orla no entorno da laguna de Piratininga,
incluindo a ciclovia, as ilhas lagunares do Pontal e Modesto, Ilhas Duas Irmãs, Ilha do
Veado, a Praia do Sossego, com seu anfiteatro de morros à retaguarda e a Ponta da
Galheta com a vizinha Pedra da Baleia.

Figura 10 – Delimitação do Parque Natural Municipal de Niterói (Fonte: Bittencourt, 2018).

A orla e as ilhas lagunares de Piratininga compreendem uma faixa de largura
variável no entorno da laguna com uma superfície de aproximadamente 78 hectares. A

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

22

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS USOS DO SISTEMA
LAGUNAR E SEU ENTORNO

Ilha do Pontal situa-se na parte norte da laguna, distando 85 m da orla; esta possui
formação rochosa, sendo presente ao sul um pontal arenoargiloso com 313 m, em
formato de anzol, construído pela movimentação de sedimentos impelida pelas
correntes internas. Possui uma vegetação predominantemente de mirtáceas, sendo
considerada um refúgio para a vida silvestre.
A Ilha do Modesto situa-se na parte leste da laguna, sua superfície é de 4 hectares
e dista 75 m da orla. O local possui um dique construído com material dragado, que
termina em uma comporta de ruínas, o qual vem sendo colonizado por plantas de
manguezal.
Portanto, na região e entorno do sistema lagunar Piratininga-Itaipu temos quatro
unidades de conservação muito relevantes quanto à proteção e conservação do
sistema como um todo: Parque Estadual da Serra do Tiririca (PESET), Parque Municipal
de Niterói (PARNIT), Reserva Ecológica Darcy Ribeiro e a Reserva Marinha Extrativista
(RESEX) de Itaipu (Figura 11). A criação destas unidades de conservação, alinhada com
as zonas especiais determinadas pelo Plano Diretor Municipal, confere uma maior
segurança jurídica às áreas mais sensíveis do sistema.
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Figura 11 – Principais unidades de conservação na área de entorno do sistema lagunar Piratininga-Itaipu.
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4.2.

Evolução dos usos do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu

A área da região oceânica fluminense revela os registros de ocupação humana
pré-histórica mais antigos desta costa (Kneip & Palestrini, 1981). Essa população se
instalou na região desenvolvendo uma economia mista de pescadores e coletores, com
aproveitamento das reservas de fauna e flora das áreas circundantes (Kneip,1981). Há
ainda registro de ocorrência de animais extintos e até mesmo espécies de animais
marinhos que ainda podem ser encontradas no local tais como marisco, bagre-branco,
corvinas, bagre-bandeira, piraúna, arraia, xaréu, cação-raposa, peixe-enxada e
tartaruga (PMN, 1992).
Já no período colonial, durante o século XVI, ocorreu a chegada dos colonizadores
portugueses nas áreas de entorno da Laguna de Itaipu através de fixação de população
para realização da ocupação das terras atribuídas à Coroa Portuguesa por intermédio
do Tratado de Tordesilhas. O território foi dividido em capitanias hereditárias. As
terras que hoje integram os municípios de Niterói, Maricá, Itaboraí e São Gonçalo
pertenciam à Capitania do Rio de Janeiro. Durante todo o século XVII as terras foram
divididas e doadas a donatários que instalaram atividades de produção agrícola e
pesca (Silva, 2009)
Os primeiros sintomas de ocupação contemporânea efetiva surgiram com a
construção das igrejas, única instituição que mantinha a autoridade direta sobre o
povo, centralizando também, toda atividade social da região (LIMA et al., 1988). Os
primeiros núcleos populacionais se instalaram em torno das capelas de Nossa Senhora
de Bonsucesso em 1734, e de Nossa Senhora da Penha em 1745. No começo, a base de
subsistência se dava em função da pesca marítima e lagunar. Posteriormente, a
agricultura tornou-se a atividade econômica básica, principalmente com plantio de
cana-de-açúcar, milho, feijão, arroz, mandioca, e outros (Cavalcanti, 1996).
A região de Itaipu pertenceu ora ao município de Niterói, ora ao Município de São
Gonçalo. No ano de 1890, através de um decreto, a Freguesia de São Sebastião de
Itaipu, antigo nome do bairro, juntamente com a de São Gonçalo e a de Cordeiros,
vieram a constituir o Município de São Gonçalo. Em 1892, Itaipu foi novamente
incorporada ao município de Niterói e em dezembro do mesmo ano volta a São
Gonçalo, pertencendo a este por mais de 40 anos. Precisamente em 1943, através do
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Decreto-Lei n°1055, Itaipu retornou para o Município de Niterói, se tornando
definitivamente parte integrante do território deste município (Silva, 2009).
Em Itaipu, anteriormente a 1943, na época da pesca do camarão havia conflitos e
tiroteios entre os pescadores porque um grupo não deixava o crustáceo crescer
suficientemente e queriam pescá-lo ainda pequeno, à noite, às escondidas. Enquanto
outros queriam pescá-lo mais crescido. Estes conflitos acabaram depois que a lagoa,
por Decreto Estadual Número 51 de 1943, passou a ser propriedade particular da
Companhia Itaipu. Com isso, os pescadores só podiam entrar nas águas da lagoa após
licença da Companhia que a concedia quando o camarão havia completado de 3 a 4
meses de engorda. Avalia-se aproximadamente que as lagoas de Piratininga e Itaipu
produziam, na década de 40, entre 7 e 20 toneladas de pescado por ano (Oliveira,
1948). Ainda segundo Oliveira (1948), existia na década de 40 ao redor de toda a lagoa
de Itaipu trinta e oito habitações, entre casas e barracões de pescadores.
No início do século XX, não se derramava nenhum produto tóxico de fábrica, nem
esgotos nas lagoas. A maior poluição era feita por fezes de bois e cavalos que
pastavam nas suas margens. Quanto à fauna aquática, as espécies mais comuns de
peixes eram: a tainhota, a tainha, o parati (todos da família Mugil), o acará (Geophagus
brasiliensis), os barrigudinhos (Poecila sp.), as savelhas (Brevoortia tyrannus), corvinas
(Micropogen sp.) e robalos (Centropomus undecimalis e Oxylabrax sp.). Entre os
crustáceos eram encontrados principalmente os siris do tipo azulão e puã (Callinectes
sapidus). Os pitus, camarões de água doce existiam nas fozes dos pequenos rios e
recebiam o nome local de camarão-pau (gênero Palaemon). Os camarões do gênero
Penaeus cresciam desde os estágios larvais até adultos nas lagunas (Oliveira, 1948).
Ainda na primeira metade do século XX, as terras litorâneas começaram a ser
vistas como áreas potenciais para a expansão urbana. Em função disto, melhoraram-se
os acessos e em 1923, o governo construiu a rodovia “Niterói-Itaipu”. Esta rodovia
facilitou o escoamento da produção pesqueira, atendendo ao mesmo tempo a
interesses imobiliários (Cavalcanti, 1996).
A primeira intervenção no sistema lagunar Piratininga-Itaipu ocorreu em 1946 com
a abertura do Canal de Camboatá (Figura 12), um canal de ligação entre a Lagoa de
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Piratininga e a de Itaipu com cerca de 2,15 km de extensão, largura média de 9,5 m e
profundidade média de 0,4 m (SEMADS, 2001). A obra, executada pelo Departamento
Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), foi feita com o intuito de conter enchentes
na região, evitar alagamento das áreas adjacentes às lagoas, e assim, conter epidemias
causadas por doenças transmitidas por mosquitos.

Figura 12 - Forma atual do Canal de Camboatá construído em 1946, que liga as Lagoas de Piratininga e
Itaipu.

É importante destacar, que o aumento do nível da água ocorria nas épocas
chuvosas, quando os rios afluentes transportavam maior volume de água. Nestes
casos, a população de pescadores costumava abrir um canal que comunicava
diretamente a laguna com o mar, facilitando não só o abaixamento do espelho d’água,
como também a entrada de peixes e crustáceos, que aumentavam a produtividade
biológica, beneficiando a atividade pesqueira (Cavalcanti, 1996).
A abertura do canal causou o rebaixamento do nível da água em Piratininga,
ocasionando transformações nas condições hidráulicas e ambientais do sistema. Com a
diminuição do espelho d’água da laguna, aumentou a extensão das áreas loteáveis em
Rua Joaquim Nabuco 15/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340, Porto Alegre - RS
Tel: (0xx48) 3024-5208. E-mail: contato@hydroscience.com.br

27

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS USOS DO SISTEMA
LAGUNAR E SEU ENTORNO

seu entorno. Em 1949, foi iniciado o loteamento de Piratininga (Cantarino, 1989). E até
1952, diversos planos particulares de loteamento das margens da laguna foram
aprovados.
Em 1974, com a inauguração da ponte Rio-Niterói, o fluxo de pessoas,
especialmente da capital do estado do Rio de Janeiro, aumentou fortemente.
Inicialmente, muitos procuraram o município de Niterói como área de veraneio devido
sua orla com muitas praias. Mas rapidamente uma grande parcela se tornou população
fixa, ocupando principalmente a região oceânica do município.
Somado a essa intensa valorização imobiliária causada pela inauguração da ponte
Rio-Niterói, em 1978 foi realizada a fixação do Canal de Itaipu através da construção
de dois molhes perpendiculares à praia (Figura 13). O canal foi fixado para garantir o
trânsito de embarcações entre a lagoa de Itaipu e o oceano, já que dentro da lagoa
seria construída uma marina. A marina nunca saiu do papel, e a obra foi mantida por
acreditar-se que geraria uma maior renovação das águas da lagoa.
Essa intervenção rebaixou o nível das lagoas e provocou a redução da lâmina
d’água em ambas às lagoas (Marcolini & Correia, 1989; Wasserman et al., 1999),
levando o surgimento de áreas marginais secas. Em análise realizada entre os anos de
1976 e 2011 (Fontenelle & Corrêa, 2014), identificou-se uma diminuição no espelho
d’água de 0,25 Km² (18,68%) na Lagoa de Itaipu e 0,69 km² (17,99%) na Lagoa de
Piratininga (Figura 14).
O aparecimento destas novas áreas secas, ocorrendo no mesmo momento de
crescimento populacional do município, resultou na ocupação urbana irregular das
margens, agravando ainda mais os problemas ambientais (CARNEIRO et al., 1993).
Grandes loteamentos foram construídos sobre aterramentos de restingas e brejos na
região, tais como Camboinhas, Cafubá e Maravista, e posteriormente, a ampliação das
terras situadas no entorno das lagoas (Rodrigues, 2004). Em 1976 a área urbanizada da
região oceânica representava uma cobertura de 17,74% (Figura 15) (Fontenelle &
Corrêa, 2012). Em 2011 a cobertura da área urbana já era de 37,54% (Figura 16).
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Figura 13 - Situação atual do Canal de Itaipu, com molhes para fixação.

Figura 14 - Avaliação de perda do espelho d’água das lagos de Piratininga e Itaipu entre 1976 e 2011.
Em destaque as áreas perdidas e o posicionamento das antigas ilhas. Fonte: Fontenelle e Corrêa,
2014.
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Figura 15 – Resultado do mapeamento de uso e cobertura do solo da Região Oceânica de Niterói
(1976). Fonte: Fontenelle e Corrêa, 2012.

Figura 16 – Resultado do mapeamento de uso e cobertura do solo da Região Oceânica de Niterói
(2011). Fonte: Fontenelle e Corrêa, 2012.
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Analisando os mapas de uso e cobertura do solo mostrados na Figura 15 e Figura
16, pode-se perceber que o agravamento da situação das lagoas não está apenas na
duplicação da área urbana de forma desestruturada entre os períodos analisados, mas
especialmente na área em que essa população se fixou. Nas margens da Lagoa
Piratininga, no brejo e restinga aterrados entre as duas lagoas e ao longo do Rio Jacaré.
Com isso, as lagoas sofreram alterações na sua composição físico-química não
apenas causada pela maior entrada de água do mar gerada pela fixação do Canal de
Itaipu, mas também ocasionada pelo lançamento de esgotos sanitários in natura nas
lagoas pelas residências.
Anteriormente à fixação do canal de Itaipu, as duas lagunas eram classificadas
como hipertróficas. Depois da abertura do canal, Itaipu passou a ser classificada como
mesotrófica. Apesar da laguna de Itaipu receber uma carga de esgoto superior a de
Piratininga, com o canal aberto suas águas renovam-se rapidamente dispersando os
poluentes. Já a laguna de Piratininga continuou tendo um maior grau de
enclausuramento e baixa taxa de renovação, com seu fluxo ditado pela descarga
continental e níveis de maré. Piratininga apresenta também, decorrente desse alto
aporte de nutrientes, uma vegetação aquática submersa excessivamente densa
(macroalgas), que chega a ocupar mais de 60% da área lagunar (Mach e Longo, 1998).
Analisando a concentração de nutrientes nos rios, lagunas e mar, Pacheco (2007)
verificou que a concentração média de NO3, NO2, NH4, PO4 e SiO4H4 foi sempre mais
elevada nos rios do que no mar ou nas lagunas. Os valores médios do nitrogênio
inorgânico dissolvido (NID) observados nos rios foram aproximadamente 130 vezes
maiores que o NID no mar. De forma similar, as médias de PO4 e o SiO4H4 foram,
respectivamente, 25 e 34 vezes mais elevadas nos rios que no mar, colocando em
evidência a contribuição da fonte antrópica de nutrientes na área da bacia de
drenagem do sistema lagunar. As concentrações de nutrientes observadas nas lagunas
de Itaipu e Piratininga apresentaram valores intermediários (Pacheco, 2007). Em
contrapartida, as concentrações médias da clorofila-a nas lagunas foram maiores que
as registradas nos rios e no ambiente marinho, apontando a importância do sistema
lagunar na fixação de nutrientes pela biomassa fotossintética (Pacheco, 2007).
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A distribuição da matéria orgânica nos sedimentos superficiais de fundo nas lagoas
também indica a influência do aporte de água doce para a qualidade do ambiente
(Figura 17). Na Lagoa de Piratininga os maiores valores podem ser verificados na
porção nordeste e sul da lagoa, onde há intensa ocupação e lançamento de esgoto. E
na Lagoa de Itaipu verificou-se um gradiente sentido rio-laguna-mar. A observação dos
mapas de teor de matéria orgânica nos sedimentos também mostrou uma relação com
a batimetria, apresentando maiores concentrações nas áreas mais confinadas, de
menor energia, e menores em regiões mais lavadas pela maré (Echebarrena, 2004).

Figura 17 - Teor de matéria orgânica nos sedimentos de fundo nas lagunas. Modificado de
Echebarrena, 2004.

Além disso, o despejo de esgoto não tratado e o desmatamento das encostas
introduzem grande quantidade de sedimentos nas lagunas, gerando também o
problema de assoreamento destes corpos hídricos. Segundo análises de Echebarena
(2004), Resende (1995) e Lavenère-Wanderley (1999), a taxa de sedimentação para a
lagoa de Piratininga é de 0,13 cm/ano e para a lagoa de Itaipu é de 0,28 cm/ano.
Assim, mantendo-se as taxas de sedimentação e sem obras de intervenção, segundo
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cálculo dos autores os sistemas lagunares se tornarão ambientes pantanosos em 50
anos para a lagoa de Piratininga e 60 anos para Itaipu.
Esse ciclo de acontecimentos de loteamentos irregulares, assoreamento e
lançamentos de esgotos nas lagunas iniciados na década de 70 continuaram ocorrendo
nos anos seguintes. A partir da década de 90, já com a situação muito agravada, o
município inicia um movimento de recuperação do sistema lagunar através de políticas
de regulamentação de uso e parcelamento do solo e criação de unidades de
conservação (já discutidas anteriormente).
Em 2005, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA iniciou o Projeto
de Renovação do Sistema Lagunar de Piratininga-Itaipu. O projeto tinha como objetivo
melhorar a qualidade ambiental do sistema, através de uma série de intervenções que
favorecessem a renovação, a circulação e a melhoria da qualidade das águas. Em abril
de 2008 foi concluída a obra do Túnel do Tibau (Figura 18). A obra consiste em um
túnel de 988 m de comprimento, 5 m de largura e 4,5 m de altura, ligando a lagoa de
Piratininga ao mar de forma permanente, permitindo a intrusão de água salgada no
sistema lagunar.
Segundo Cerda et al. (2013) a obra realizada para ligar a lagoa de Piratininga ao
mar surtiu o efeito desejado, aumentando e melhorando a hidrodinâmica do sistema e
diminuindo o tempo de residência da lagoa, passando de 83 para 39 dias. Apesar disso,
quando analisou o impacto da obra no nível trófico da lagoa, verificou que a medida
ainda não era suficiente para melhorar a qualidade das águas.
Quanto à abundância e diversidade de ictiofauna e carcinofauna nas lagunas, os
dois grupos de pescado mais procurados pelos pescadores da região, o impacto ainda
não parece claro. Sabe-se que na lagoa de Itaipu a diversidade é maior que na lagoa de
Piratininga, por conta da ligação direta com o mar que faz com que o ambiente
suporte desde espécies marinhas até dulcícolas (Fortes & Monteiro-Neto, 2007; Fortes
et al., 2014). Apesar da diferença de data dos dois estudos, tratam-se da mesma
amostragem realizada em 2006, não sendo, portanto, uma avaliação de impacto no
estoque pesqueiro nas lagunas ao longo do tempo.
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Figura 18 - Indicação de localização do Túnel do Tibau, ligando Lagoa de Piratininga ao oceano.

Segundo depoimentos de pescadores obtidos no “Estudo Técnico para criação da
RESEX Itaipu” (SEA & INEA, 2013), a solicitação da criação da RESEX não se deu por um
declínio de estoque pesqueiro ou poluição das águas das lagunas, mas sim pela
pressão da pesca industrial na zona costeira e descaracterização da cultura tradicional
local devido à especulação imobiliária. Segundo eles, o crescimento urbano e a
especulação imobiliária são os dois principais problemas para os pescadores artesanais
atualmente.
O canal de Itaipu construído em 1946 é chamado por eles de “canal da vergonha”.
Pois sua construção resultou no rebaixamento do nível das lagoas e ao loteamento de
Camboinhas, e com isso os pescadores que habitavam a beira da praia foram
indenizados e retirados da região. A criação da RESEX Itaipu em 2013 trouxe esperança
a essa população tradicional que tenta manter o uso dado a este ambiente a mais de
um século na região.
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu passou por uma série de transformações,
especialmente nas últimas décadas, que o levaram a configuração atual (Quadro 2 e
Figura 19). Obras que reduziram o volume das lagoas, especulação imobiliária,
urbanização irregular e lançamento de efluentes domésticos nas lagunas depreciaram
cada vez mais a qualidade da água destes corpos hídricos.
Quadro 2 - Quadro resumo dos principais acontecimentos que impactaram diretamente no sistema
lagunar Piratininga-Itaipu.

Data

Acontecimento/Obras
Construção da Rodovia
Niterói-Itaipu

Impacto gerado
Aumento do interesse imobiliário na
1923
região
Diminuição da área de espelho d’água
Construção do Canal de
1946
das lagunas e aumento das áreas
Camboatá
loteáveis
Intensificação do valor imobiliário em
Inauguração da ponte Rio1974
todo município de Niterói, mas
Niterói
especialmente na região oceânica
Diminuição do nível e volume de água
do sistema lagunar. Com o aumento
1979
Fixação do Canal de Itaipu
de áreas secas, a área de brejo e
restinga foi intensamente ocupada.
Aumento da densidade demográfica e
Aterramentos irregulares de elevadas cargas de esgoto despejados
Década de 70 áreas lagunares e entorno
nos rios e lagunas. Perda de área do
para loteamento
sistema lagunar. Início da grande crise
de qualidade das lagunas.
Maior renovação hídrica das águas da
Construção do Túnel do
2008
lagoa de Piratininga e também
Tibau
aumento da salinidade
Decreto 44417 Cria a Reserva
2013
Extrativista Marinha de
Itaipu
Decreto 11744 Cria o PARNIT
2014
e o SIMAPA
2015
Iniciou o PRO-SUSTENTÁVEL
No início do século XX a região era habitada em sua maioria por pescadores que
exploravam as lagunas e a zona costeira para extraírem o seu sustento. Depois, com o
fácil acesso a capital do estado, a região começou a ser explorada turisticamente e
logo suas terras, até então desvalorizadas, passaram a ser comercializadas. Esse
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impulso econômico e imobiliário não foi acompanhado de um planejamento de
saneamento básico e controle de assentamentos em terras irregulares, e logo os
problemas começaram a aparecer.

Figura 19 - Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu com áreas de conservação e obras atuais.

Atualmente, as lagunas sofrem principalmente com a perda de seu volume hídrico
causado por assoreamento e ocupação de suas margens, e eutrofização devido ao
elevado aporte de matéria orgânica. Sem nenhuma infraestrutura em seu entorno (em
grande parte ocupado) e com a baixa qualidade das águas, as lagoas eventualmente
são utilizadas para o lazer da população no verão. Os pescadores artesanais são os
atores que de fato ainda utilizam especialmente a lagoa de Itaipu para a captura de
peixe, camarão e siri.
6. EQUIPE TÉCNICA
No Quadro 3 está relacionada a equipe técnica da empresa consultora responsável
pela execução dos estudos referentes ao contrato SEXEC n° 07/2018.
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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

Coordenação Técnica,
Hidrologia, análise de
cargas e Modelagem
Qualidade da Água

Oceanógrafo, MsC.
em Oceanografia

Experiência em
morfodinâmica costeira,
modelagem oceânica e
Hidrodinâmica

Coordenação Técnica,
Análise morfodinâmica,
Modelagem Oceânica e
análise de estruturas
hidráulicas

Rafael Schmitt

Biólogo, Limnólogo

Experiência em
Limnologia, Análise
Integrada e Gestão
Ambiental

Limnologia, caraterização
meio físico e análises
Integradas

Eduardo Francisco da
Silva Junior

Biólogo, PhD em
Ecologia e Ictiologia

Experiência
comprovada em
estudos de ictiofauna
lacustre

Análise Ictiofauna

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

Anna Dalbosco

Oceanógrafa, PhD
em Engenharia
Ambiental

Experiência em análises
ambientais e
modelagem
hidrodinâmica

Caracterização ambiental e
modelagem hidrodinâmica

Rafael Bonanata
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PROFISSIONAIS

Kleber Nunes

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Geógrafo

EXPERIÊNCIA

ATIVIDADE NO PROJETO

Experiência em
geoprocessamento e
produção de mapas
digitais

Geoprocessamento, mapas
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Anexo 1 – Estudos coletados e analisados para confecção deste relatório

Ano
1948
2011

Autor
Oliveira
Lucas Costa

2013

COPPETEC

2014

Fortes et al

2015

PROJCONSULT

2015

Águas de Niterói

2016 Rio Tecnologia Ambiental
2018

SMU, Aquamodelo

2013
2015
2016
2018
2018

WEBER, I.,ET AL
INEA
PMN/SMARHS/CAF
PMN/CAF
PMN/CAF
PMN/CAF

1932
1983
1991
1992
1997

PMSG
PMN
Estado do RJ
PMN
PMN

ENVIADOS PELA CONTRATANTE
Tipo
Titulo
Livro
Estudo hidrobiológico das Lagoas de Piratininga e Itaipu
Dissertação UFRJ
Sedimentação Quaternaria na Regiao de Itaipu - Camboinhas
Modelagem Hidrodinâmica Ambiental para Planejamento de Obras nas Lagoas de Piratininga e
Relatório Técnico
Itaipu – RJ
Artigo - Revista
Patterns of fish and crustacean community structure in a costal lagoon system
Projeto Básico de Revitalização e Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar Piratininga /
Relatórios Técnicos
Itaipu
Relatório Técnico
CLIP – Subcomitê do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga.
Instalação de réguas e medições de vazão em rios afluentes às Lagoas de Piratininga e Itaipu
Relatório Técnico
em Niterói
Relatório Técnico
Estudos de Fitofisionomia das Bordas da Lagoa de Itaipu e de Modelagem Hidrodinâmica
PLANOS DE MANEJO E PROJETOS DO ESTADO
Relatório Técnico
Estudo Técnico para Criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu – RESEX ITAIPU.
Plano de manejo
Parque Estadual da Serra do Tiririca
Plano de manejo
Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT). Plano de Manejo 2016-2025.
Projeto do Parque
Projeto Conceitual Parque Orla Piratininga Vol. 1
Projeto l do Parque
Projeto Conceitual Parque Orla Piratininga Vol. 2
Relatórios Técnicos
Relatórios Técnicos do Pro-sustentável (Água e esgoto, Drenagem, Renaturalização fluvial)
LEGISLAÇÕES
Lei municipal
Ato 11 - Cria Reserva Goethea
Lei municipal
Lei 458 - Cria APA das Lagunas Piratininga e Itaipu
Lei estadual
Lei 1901 - Criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca
Lei municipal
Lei 1157 - Plano Diretor
Lei municipal
Lei 1566 - Criação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro
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1998

PMN

Lei municipal

2001

PMN

Lei municipal

2002
2002
2002
2002
2002
2002

Estado do RJ
PMN
PMN
PMN
PMN
PMN

Decreto estadual
Lei municipal
Lei municipal
Lei municipal
Lei municipal
Lei municipal

2002

PMN

Lei municipal

2007
2008
2008
2013
2014

Estado do RJ
PMN
Estado do RJ
Estado do RJ
PMN

Lei estadual
Lei municipal
Decreto estadual
Decreto estadual
Lei municipal

2014

PMN

Decreto municipal

2017
2018
2018
2018

PMN
PMN
PMN
PMN

Revista
Revista
Revista
Revista

Ano
1996
2004

Autor
Cavalcanti
Campos

Tipo
Dissertação USP
Tese UFF

Lei 1640 - Politica Municipal do Meio Ambiente
Lei 1887 - Autoriza o poder executivo a criar o espaço memorial da Reserva Biologica de
Goethea
Decreto 43913 - Ampliação do Parque Estadual da Serra da Tiririca
Lei 1945 - Cria Reserva Biológica Ilha do Veado (Praia da Barra de Piratininga)
Lei 1946 - Cria Reserva Biológica Ilha do Pontal (Laguna de Piratininga)
Lei 1967 - Plano urbanístico das praias da Baia
Lei 1968 - Plano Urbanístico da região oceânica
Lei 2023 - Proíbe novos parcelamentos de solo na região do entorno da Laguna de Piratininga
Lei 2039 - Autoriza executivo a celebrar convênio com o Estado para municipalização da gestão
das lagoas
Lei 5079 - Perímetro definitivo do Parque Estadual da Serra da Tiririca
Lei 2601 - Institui Código Municipal Ambiental de Niteroi
Decreto_4126_Ampliação do Parque Estadual da Serra da Tiririca
Decreto 44417 - Cria a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
Decreto 11744 - Programa mais verde - PARNIT (Parque Municipal)
Decreto 11773 - Institui a unidade de gestão do programa REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL DE
NITEROI
REVISTA
Revista do Ambiente de Niterói - Vol I
Revista do Ambiente de Niterói - Vol II
Revista do Ambiente de Niterói - Vol III
Atlas das UCs de Niterói
TRABALHOS ACADÊMICOS
Urbanização
Titulo
Impacto dos sistemas de saneamento nas águas subterrâneas no Bairro de Piratininga
O Governo da cidade: elites locais e urbanização em Niteroi
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2007
2008

Vasquez
Ummus

TCC
Artigo - Evento

2009

Baptista

Artigo - Evento

2010

Fontenelle e Correa

Artigo - Revista

2012

Fontenelle e Correa

Artigo - Revista

2014

Fontenelle e Correa

Artigo - Revista

2017

Ferreira et al

Artigo - Evento

Ano

Autor

Tipo

1989

Muehe

Artigo - Revista

1998

Mach e Longo

Artigo - Revista

2001
2002

Semads RJ
Estado RJ

Relatorio técnico
Relatorio técnico

2004

Rodrigues

Dissertação UFF

2005

Kuchler

Artigo - Evento

2007
2007
2007

Brigida
ALVES et al
Forte e Neto

Artigo - Evento
Artigo Colacmar
Artigo Colacmar

2007

Pacheco et al

Artigo Colacmar

2007

Henriques et al

Artigo Colacmar

O recrudescente problema da região oceânica de Niterói
O avanço da urbanização no município de Niterói (RJ) entre 1987 e 2007
Alterações ambientais em decorrência do processo de urbanização acelerada na bacia
hidrográfica do Rio Jacaré, Niterói
Urbanização efetiva e densidade de domicílios na região oceânica de Niterói (RJ) entre 1976 e
2010
Uso e cobertura do solo (1976 - 2011) e os desafios do planejamento urbano-ambiental
integrado na região oceânica de Niterói
Impactos da Urbanização no Espelho D’água dos Sistemas Lagunares de Itaipu e de Piratininga,
Niterói (RJ), Entre 1976 e 2011
Uma avaliação à luz dos conflitos de uso no sistema lagunar de Piratininga
Diversos
Titulo
Distribuição e caracterização dos sedimentos arenosos da plataforma continental interna entre
Niterói e Ponta Negra
Considerações sobre a gestão ambiental - impacto da construção civil: um estudo de caso do
sistema lagunar Pìratininga-Itaipu
Bacias hidrográficas e rios fluminenses
Atlas eólico do RJ
Caracterização da cobertura vegetal e do uso do solo da bacia hidrográfica do sistema lagunar
de Piratininga - Itaipu
A análise da diminuição do espelho d'água das Lagoas de Itaipu e Piratininga com o subsidio do
sensoriamento remoto
A avaliação da poluição antrópica da lagoa de Itaipu usando espécies de foraminíferos
Fluxo de nutrientes ao longo de um ciclo de maré no Canal de Itaipu, RJ (Brazil)
Ictio e carcinofauna do sistema lagunar Piratininga e Itaipu
Nutriente, clorofila e qualidade da água nos compartimentos rios, lagunas e mar no sistema
costeiro de Piratininga
Resgate histórico da contaminação orgânica do sistema lagunar piratiniga-itaipu
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2007
2008
2009

Tinoco et al
Monteiro Neto et al
Silva

Artigo Colacmar
Artigo - Revista
TCC UFF

2010

Ferreira

Dissertação UFF

2013
2014
2014
2015

CERDA, et al
Estado RJ
Queima e Cabral
Masterplan
Augusto Junior
Campaneli

Relatório Técnico
TCC Engenharia UFRJ
Relatório EIV
Capitulo 3 de livro
Artigo - Evento

Desenvolvimento dos manguezais Lagoa de Itaipu
Associações de Peixes na região costeira de Itaipu
A Laguna de Itaipu e os serviços ambientais na região oceânica de Niterói, RJ
Análise espaço-temporal do uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica da região oceânica
de Niterói
Nutrient budgets in the Piratininga-Itaipu lagoon system (southeastern Brazil)
Plano Estadual de Recursos Hídricos do RJ
Projeto de prolongamento dos guia-correntes do canal de maré da lagoa do Itaipu - RJ
EIV do Corredor viário transoceânica
Um pouco da Geografia de Niterói
Mudança do estado trófico de lagoas costeiras (incluindo o sistema piratiniga-itaipu)
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