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1944 ITAIPU PASSA PARA NITERÓI * 

LANÇAMENTO DO “CIDADE BALNEARIO DE ITAIPU” 

& “BAIRRO PIRATININGA”



1946 ABERTURA CANAL CAMBOATÁ
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Anos 60 & 70 PROBLEMAS DE INUNDAÇÕES

SANTO ANTONIO * MARAVISTA * CAFUBÁ

ORLA DA LAGOAS DE PIRATININGA E ITAIPU

23.01.1979



COMUNIDADE PLANEJADA DE ITAIPU | VEPLAN 19.05.1979



COMUNIDADE PLANEJADA DE ITAIPU | VEPLAN 

23.05.1979



COMUNIDADE PLANEJADA DE ITAIPU | VEPLAN  

26.05.79



“A SERLA VAI CONSTRUIR EM 30 DIAS UM VERTEDOURO 

NO CANAL CAMBOATÁ

PARA IMPEDIR O ESVAZIAMENTO DA LAGOA DE PIRATININGA

PREFEITURA VAI DECIDIR O NIVEL. 

POIS CASAS FORAM CONSTRUÍDAS 

EM LOCAL IMPROPRIO”

18.03.1980



17.8.80 – Geólogo: é preciso fechar o Canal Itaipu

18.4.80 – “Lagoa de Piratininga está sendo loteada”

03.7.81 – Piratininga a perigo. 

Aparecimento de favelas: Favela da Lagoa, da Maré 

e outras. Problemas de roubos e assaltos.

09.7.81 – Barracos continuarão na Lagoa de 

Piratininga

23.8.81 – Piratininga estará urbanizada em 82

9.12.81 – Rio Camboatá e Rio Cid transbordaram

08.8.82 – Niterói vai ter Núcleo para defender 

ecologia . É possível ver duas ilhas de detritos na 

Lagoa de Piratininga



10.10.1982

16.10.82 – Manifestação pela volta das garças à Lagoa

09.10.1983 - Até o ultimo parati. Ou até o canal fechar



18.12.83



18.12.83 – Serla promete salvar a Lagoa de Piratininga. 

As obras vão começar... 

Fazer uma comporta no canal Camboatá

08.1.84 – Enquanto isso Piratininga seca

15.1.84 – ‘Seu’ Tibau é parte de Piratininga... A Lagoa está 

em perigo.

20.2.84 – Piratininga: Estado combate esvaziamento da 

Lagoa. Com sacos de areia  a Serla começou a fechar o 

Canal Camboatá.

30.9.84 – Piratininga: agora, orla demarcada. Impasse 

pela venda de lotes dentro dessa área demarcada.

08.1.85 – Sem remoções, Piratininga vai sumindo.

Serla espera a ação do Governo Estadual para abrir a 

barra da Lagoa.  A Secretaria deve remover 400 famílias.



15.6.85 – Recuperação de lagoas na pauta da Serla. 

...comportas no Canal Camboatá

23.8.85 – Posseiros reclamam da segurança prometida. 

... Serla começou a dragar o Canal do Tibáu... 

Vai dragar o Canal Camboatá

3.11.85 – Piratininga, lagoa cercada por problemas. 

Proposta de construção de uma ciclovia

22.12.85 – Posseiros se revoltam contra ação da Serla. 

Derrubada de cinco barracos. 

Órgão não permitira novas edificações.

18.5.86 – Piratininga, uma lagoa em agonia. 

Animais mortos e dejetos. Os peixes sumiram.



06.6.86



07.6.86 – Barra de Piratininga fecha de novo sem renovar água

08.6.86 – ‘Lagoa Viva’, um projeto que pode salvar Piratininga. 

Prefeitura vai desapropriar um terreno de 60 mil m² no Jacaré 

para construir 400 casas para abrigar posseiros. 

Além da ligação Piratininga – Jurujuba, 

que será concluída em dois meses.

27.7.86 – UFF pede a Ministério verba para salvar

lagoa de Piratininga Levantamento aerofotogramétrico e 

controle da salinidade da lagoa.

22.11.86 – Lagoa de Piratininga está morrendo, 

Associação exige tombamento urgente,

Como aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas.



28.12.86 – Algas indicam que a lagoa está morrendo. 

Recentemente a Prefeitura de Niterói desapropriou dois 

terrenos, no Cafubá e no Jacaré, para transferir os 

posseiros.

30.1.87 – Passeata em Niterói contra loteamento de 

Piratininga. Venda de 500 lotes na margem da lagoa. Ponta 

comprida. Ação de despejo contra dezenas de famílias.

22.3.87 – Aterros mudam fisionomia da Lagoa de 

Piratininga. Associação acusa empresa de lotear e aterrar 

área  na margem da lagoa. Condomínio o Porto da Barra 

Comprida.

18.4.87 – Enquanto associações brigam, a Lagoa morre

08.5.87 – Governo começa por Piratininga a sanear lagoas



17.5.87 – Projeto para despoluir lagoa agrada.

Comporta no Canal Camboatá e dragagem do lodo.

07.6.87 – Piratininga: remoção vai sair logo... as áreas 

escolhidas,  Jacaré tem 80 mil m² e Cafubá 40 mil m² já foram 

desapropriadas. ... Os três marégrafos instalados na Lagoa 

continuam coletando dados

13.7.87 – ‘É hora de salvar Piratininga’

20.9. 87 – Piratininga: há uma esperança

27.12.87 – Lagoa de Piratininga: ainda entregue à poluição

10.1.88 - Comissão quer evitar morte da lagoa



10.1.88 – Piratininga não fica livre de loteamento 

condenado... Sinais visíveis de destruição 

ambiental. Secretaria de Urbanismo afirma que 

condomínio não atende à legislação ambiental

17.1.88 – Na Lagoa, obra irregular de condomínio 

é proibida pela Serla

17.1.88 – Burocracia apressa morte de toda a 

área

31.1.88 – Professor condena a idéia de canal na 

Lagoa. A abertura de um canal entre a Prainha e a 

Lagoa contribuirá ainda mais para destruição do 

ecossistema



08.3.88 – Posseiros invadem Jacaré 

e brigam com Prefeitura ocuparam as 12 casas construídas

13.3.88 – Serla: comporta para salvar a Lagoa

17.3.88 – Demolidos sete imóveis ilegais à beira da lagoa

05.6.88 – Comportas no Canal Camboatá liberam mar de 

criticas

19.6.88 – Serla suspeita de sabotagem em comporta

A comporta estava funcionando bem

28.8.88 – Lagoa de Piratininga ainda tem esperanças

... anuncia um novo tipo de comporta, tipo flaps, dentro de 30 

a 60 dias. Recuperação em dois meses de 30% do espelho 

d’água 



11.9.88 – Situação é cada vez mais tensa

As famílias estão se unindo para lutar contra a 

transferência. Líder é acusado de vender terras

16.10.88 – Novos rumos para as Lagoas de Itaipu 

e de Piratininga

A CEDAE está traçando um plano de esgotamento 

sanitário para toda a APA

30.10.88 – Um ‘peixe’ estranho em Piratininga

Inglês e favorável a construção de um emissário

Lagoa Viva rejeita opinião de engenheiro japonês de 

abertura da barra, que rebaixaria o espelho d’água



04.12.88 - No Canal Camboatá. O SOS para salvar a Lagoa

Comporta ainda divide pescadores e ecologistas

11.12.88 – ‘Projeto Lagoa Viva’ reclama da falta de apoio

Criado pela Prefeitura, com participação de órgãos 

municipais, estaduais e federais e associações de moradores 

e do Comitê de Defesa de Niterói, com objetivo de atender ao 

Programa de Recuperação das Lagunas de Piratininga e Itaipu

19.3.89 – UFF tentará salvar a Lagoa de Piratininga

Estão coletando dados para elaborar um projeto

02.4.89 – Lagoa de Piratininga tem esperança de salvação

Construção de comporta no Canal Camboatá

09.7.89 – Problema das lagoas ainda espera solução



03.9.89 – Canal de Camboatá é causa de 

preocupação há muitos anos

Convênio com a Marinha permite a venda dos terrenos

07.01.90 – Ecologistas tentam recuperar a Lagoa de Piratininga

A ocupação desordenada das margens da Lagoa de 

Piratininga é um dos problemas

08.7.90 – Fossa aeróbica pode reduzir a poluição da lagoa

09.9.90 – Projeto sobre esgotos promete polêmica

23.9.90 – Lagoas esperam por verbas



20.9.1990



21.10.90 – Falta de cuidados põe em risco Lagoas 

11.11.90 – Lagoa de Piratininga: situação cada dia pior

25.10.90 – Bióloga: solução para a região oceânica 

é o filtro anaeróbico

30.12. 90 – Agonia da Lagoa de Piratininga 

não comove autoridades

03.2.91 – Grupo luta em defesa do meio ambiente

Na ocupação, a morte lenta das lagoas

21.4.91 – Em pauta, a recuperação das lagoas

Pesquisa da UFF aponta ocupações como causa da degradação

Na década de 40, surgem empresas para lotear terras próximo ao Rio

21.4.91 – Fim das construções pode salvar a laguna de Piratininga



18.08.91 – Inicio da ciclovia
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