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Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta 

minutos, teve início no auditório da APA de Guapi-Mirim, a terceira reunião ordinária no ano 

do Conselho Gestor da APA de Guapi-Mirim e da ESEC da Guanabara. A reunião iniciou-se 

com Maurício Muniz, analista ambiental e chefe da APA de Guapi-Mirim, expondo a pauta 

da reunião, seguida da apresentação de todos os presentes. Klinton apresentou as faltas 

justificadas: Flavio Lontro, representante da Acapesca, Dora Negreiros, do IBG, Marcelo 

Vianna, da UFRJ, Alexandre Anderson, do Sindpesca-RJ, Carlos Silva, da Ecologic Bike. 

Juliana Fukuda, analista ambiental do ICMBio, falou sobre as comemorações dos trinta 

anos da APA de Guapi-Mirim, uma maior e que está em fase de projeto para o ano que vem, 

e outra local, que será realizado no dia quinze de novembro, na sede. Foi exposta a 

programação preliminar e alguns itens faltantes. Marco, morador do Vale das Pedrinhas e 

presidente de uma associação de deficientes em Guapimirim ofereceu cadeiras e mesas, Jose 

Rosario, representante da COMAMEA ofereceu apoio também. Amanda, representante do 

Inea perguntou sobre horário e material de divulgação, o que foi respondido e informado que 

seria enviado material em breve. Uma representante da secretaria de meio ambiente de Magé 

perguntou se não seria necessário ônibus pois a APA sempre pede, ao qual foi respondido que 

já foi pedido, mas que não tivemos qualquer resposta; ela ficou de verificar. Mauricio passou 

então à pauta sobre Itaoca e Guaxindiba, que o conflito de terras na região se acirrou, que a 

empresa de segurança contratada da Tantalita tem ameaçado os moradores e se diz “do meio 

ambiente”, e que também aumentou muito a pressão de ocupação na região com a construção 

da via Uhos. José Carlos, do Innatus, perguntou se as construções estão regularizadas ou se 

estão ocorrendo invasões. Mauricio explicou que se é observado algo acontecendo, que as 

pessoas são chamadas para esclarecimentos. Mauricio mostrou na imagem de satélite onde é a 

região em questão. Mauricio passou então ao próximo ponto, sobre Itaoca, chamando atenção 

dos pescadores, pois na licença da via Uhos é colocado que a estrada deve ser usada para 

algumas dezenas de viagens, que para depois há vários interesses, que em programas políticos 

da eleição para governador se falou em terminal de passageiros, que já se ouviu sobre 

terminal de pesca artesanal, sobre turismo, que a proposta mais adiantada é da Cidade da 

Pesca, mas que também há pressão para construção de porto. Alexandre, do Sindpesca-RJ, 

disse que a entidade foi procurada por uma consultoria sobre a posição deles para a 

construção de um terminal para apoio de plataforma para o pré-sal, e eles disseram que eram 

contra. Mauricio disse que não há pedido de licenciamento oficial, e que a posição dessa 

chefia é sempre de dizer que são contrários aos empreendimentos industriais nessa área. 

Marco comentou que na Agenda 21 foi perguntado sobre essas obras, os impactos sobre as 

comunidades e que não há saneamento; ele disse que tem feito filmagens e monitoramento, 

que os impactos são grandes e citou corpos hídricos que já estão poluídos. Mauricio colocou 

que a questão do saneamento é bastante discutido no conselho, que o saneamento da bacia da 

Baía de Guanabara está inserida no Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da 

Baía de Guanabara - PSAM, com recurso do BID e contrapartidas da Petrobras; ele sugeriu 
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que os presentes procurassem sobre isso na internet e citou reportagens recentes d´O Globo. 

Claudio, representante da BBraun pediu para esclarecer que o galpão da BBraun está fora da 

APA, que houve essa preocupação quando o terreno foi comprado, que nenhuma vistoria é  

barrada e que não há intenção de aumento da área. Klinton descreveu que estava realizando 

vitoria da via UHOS e que se depararam com pessoas fazendo sondagem a abrindo picadas. 

Ele destacou a importância da colaboração dos conselheiros para estarem alertas a ações como 

essa, e ressaltou a decisão judicial de que nenhum empreendimento nessa área pode ocorrer 

sem autorização da APA. José Carlos, representante do Innatus, alertou para que se estivesse 

atento pois a pressão de empreendimentos quase colocou abaixo a chefia da APA há poucos 

anos.  Mauricio lembrou que o processo de licenciamento do Comperj protegeu a APA, 

destacando a inviolabilidade dos rios, não permitindo que grandes empreendimentos 

associados quebrassem essa condição. Ele citou ainda que várias obras estão acontecendo e 

que se tem especial preocupação com passagem dos cursos d’água. Mauricio ainda ressaltou a 

presença do Inea nesta reunião, bastante importante, pois as empreiteiras sempre vão querer 

fazer a alternativa mais barata, e como o órgão licenciador não tem feito fiscalização, há um 

problema posto. Um representante do Inea pediu para esclarecer que trabalha na 

superintendência e que eles não têm relação com esses monitoramentos. Mauricio insistiu que 

o Inea teria muito mais condições de mostrar o dano, de agir. José Carlos chamou atenção 

para uma foto apresentada por Mauricio, sobre danos claros devido a uma obra. Cacá, 

representante da Acapesca, disse que foi ele quem ligou para o ICMBio para denunciar e ele 

quem desentupiu as manilhas, pois a área estava sendo alagada. Marco disse que acompanhou 

as construções e as filmou, para poder registrar e monitorar. Mauricio disse que essas ações 

surtiram efeito, que a empresa está tendo mais cuidado, mas a ver como vão entregar a obra. 

Klinton complementou dizendo que em todas as ocasiões o Inea foi oficiado mas nunca 

encaminharam resposta. Sobre a questão de dutos, Mauricio citou o do rio Suruí, que é o mais 

relacionado à APA de Guapi-Mirim. Ele explicou que o método mais comum é o de cavalote, 

que passa por dentro do rio e rio fica impróprio por vários dias, mas que foi indicado pela 

equipe da APA de Guapi-Mirim e ESEC da Guanabara que o método deveria ser de furo 

direcional ou de ponte, mas que como a obra está fora da UC, fica mais difícil estabelecer 

nexo causal, ainda que por curso d’água seja mais fácil. Ele exemplificou que retirada de 

morro é mais difícil estabelecer o nexo causal. Felipe, representante da UERJ perguntou se 

não se acessava o Mosaico Central Fluminense nessas UCs que estão fora da APA, ao qual 

Maurício respondeu que estava ali se tentando chamar parceiros. José Carlos observou que 

nas reuniões desse mosaico se discute muito o Comperj, mas menos o Arco Metropolitano e 

outras obras associadas ao Comperj. Mauricio comentou sobre o Arco Metropolitano, que este 

trecho onde está a sede da UC ficou travado, que o processo de licenciamento é de 2009, que 

está previsto gradeamento e passagem de fauna florestado, que as pontes deve ser 

reaproveitadas, e que a estrada não pode passar por partes alagadas, que o consórcio já foi 

multado porque aterrou uma faixa fora da área de domínio. Ele informou que o pátio de obras 

na antiga fazenda do Feital, na entrada de Barão do Iriri, vai ter área para fazer cimento e 

asfalto. Mauricio informou que há uma atenção especial aos cursos d’água e da ponte velha 

sobre o rio Guapimirim pois a ponte foi construída quando o rio era só o do rio Guapi e que a 

vazão hoje é muito maior, é Guapi-Macacu; foi pedido à construtora para que as pilastras 

antigas sejam retiradas até a base e as novas sejam colocadas mais para fora do leito; a ponte 

sobre o rio Caceribu é mais fácil pois foi feita ainda no antigo leito do rio Macacu, e agora 

tem vazão menor. Cacá disse que as pontes do rio Caceribu acima da estrada estão fechadas, 

que o pescador nem consegue passar, e perguntou se as licenças já foram dadas. Mauricio 

disse que não sabe como está no processo, mas que não tinham detalhamento de como iriam 

ser as pontes. Klinton completou que nesse caso o ICMBio pode ter ação bastante 

protagonista, que os engenheiros responsáveis da empresa já vieram aqui algumas vezes. 

Mauricio disse que estão propondo que seja uma ponte estaiada, sem pilares, ou em treliça, 
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que a ponte vai sendo feitas pelas pontas até se encontrarem. Klinton passou então para a 

pauta das vistorias referentes ao reflorestamento que foi condicionante de licenciamento 

do Comperj, e que houve demanda do Ministério Público federal para isso.  Ele relembrou 

que a Petrobras tem que recuperar quatro mil e quinhentos hectares referentes ao Comperj, 

além de quinhentos hectares de obras associadas, como a via UHOS, que algumas dessas 

condicionantes são resultado de colocações que saíram do ICMBio, principalmente duas: a 

30.1, que exigia restauração das faixas marginais à montante do empreendimento, 

compreendendo cerca de dois mil hectares, e a 30.2, sobre área em Guapimirim e onde foi 

criado o Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim, com cerca de mil e seiscentos 

hectares, que a estratégia era de criar uma barreira florestal para minimizar os impactos e 

interligar as áreas florestais, e que outras condicionantes partiram de outros órgãos estaduais, 

principalmente da FEEMA, que era o órgão responsável pelo licenciamento antes de ser 

criado o INEA. Mauricio disse que foi cobrado da Petrobras quais as áreas que estavam sendo 

reflorestadas, e foram todas vistoriadas; que hoje apenas cento e sete hectares estão sendo 

realizados; que por dificuldade de se trabalhar em áreas particulares, a empresa tem 

trabalhado mais na área interna do Comperj, chamado de “intramuros”, que na opinião da 

equipe não é ruim, mas que na área extramuros o trabalho está muito aquém do que se é 

esperado. Klinton complementou que para alguns particulares procuram a empresa para que 

seus terrenos entrem no programa de reflorestamento são colocados empecilhos para a 

recuperação da área, e observou que refinarias conseguem ser construídas em locais bastante 

inóspitos, mas que para o objetivo do reflorestamento parece ser tarefa muito difícil. Mauricio 

finalizou dizendo que no parecer para o Ministério Público Federal foi colocado o que foi 

observado, com sugestões e mostrando a omissão do estado e monitorar as condicionantes. 

Carlos, representante da Ecologic Bike, observou que as empresas vão “dando um jeitinho” e 

o rolo compressor continua passando. José Carlos opinou que se a Petrobras não pagar para os 

proprietários das terras, que eles não vão querem abri-las. Alberico, representante da Emater-

Rio, solicitou o parecer para tentar ajudar a pressionar; ele acha que haverá muita perda de 

mudas pois há equívocos no plantio, que há mudas que vindo de locais distantes, não 

adaptadas à região, que ele está participando do grupo de trabalho sobre reflorestamento do 

Mosaico Central Fluminense, e que o parecer seria mais um documento para se apresentar em 

oportunidades públicas. Klinton colocou que esse parecer integra inquérito civil público do 

Ministério Público Federal sobre processo de restauração. Mauricio complementou que ele 

iria verificar se poderia divulgar o documento por esse motivo. Passou-se então à 

apresentação de Ana Beatriz Aroeira, bióloga e que desde o ano de dois mil e dez vem 

realizando trabalho de monitoramento de avifauna pela empresa Veredas, como 

condicionante do monitoramento do Comperj, representando a equipe que estava presente. Ela 

mostrou que foram colocadas redes em seis áreas nas margens dos rios Guapimirim, Guaraí e 

Caceribu, que foram capturadas aves aquáticas e terrestres, migrantes, ameaçadas de extinção, 

e considerou que a APA de Guapi-Mirim é muito importante para a avifauna para 

alimentação, abrigo e reprodução. Ela ressaltou ainda a importância do monitoramento, que 

não se associa muito essa APA com Baía de Guanabara, mas que essas aves são 

bioindicadoras da qualidade ambiental da região, que existem espécies-chaves que vão indicar 

qualidade boa ou ao contrário, que no estado do Rio de Janeiro existem mais de setecentas 

espécies catalogadas, que eles trabalham com observação, captura e anilhamento, com 

registros visuais e auditivos, realizando análise qualitativa, que é descer o rio de barco, com 

um observador de cada lado, por meia hora, o que mostra a abundancia da área. Ela informou 

que até o momento foram catalogadas duzentas e dezessete espécies na APA de Guapi-Mirim, 

oito espécies migrantes do hemisfério norte, que na Baía de Guanabara são cerca de catorze 

espécies registradas, que não há qualquer espécie ameaçada de extinção em nível mundial 

nem brasileiro, mas que há cinco para o estado do Rio de Janeiro, sendo quatro vulneráveis e 

uma em perigo. Ana pediu que os pescadores avisem os pesquisadores quando encontrarem 
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uma ave anilhada. Ela informou também sobre as aves migrantes, que são encontrados aqui de 

setembro a abril, que elas não se reproduzem aqui, que vêm para se alimentar, fugindo do 

inverno do hemisfério norte, e que por isso, se houver perda desse habitat, não haverá comida 

para essas aves e isso se tornaria um problema para essas espécies, que a diferença de peso 

entre quando chegam e quando vão embora é enorme. Ana contou a história de um colhereiro 

que foi fotografado duas vezes ano passado com anilha, mas que trabalhando na Baía de 

Guanabara desde o ano dois mil, nunca conseguiram anilhar essa espécie, pois só conseguem 

anilhar no ninho, e nunca acharam ninhos na região, e que através das fotos, descobriu-se pela 

anilha que o animal tinha sido catalogado em dois mil e sete no Rio Grande do Sul. A 

apresentação foi elogiada por vários presentes. Klinton perguntou sobre comparação dessa 

área com outras áreas semelhantes, ao que Ana respondeu que vão comparar ainda. Dione, do 

Escritório do Mosaico Central Fluminense, perguntou sobre o caracará, ao qual foi respondido 

que é uma espécie comum na região. Terminada a pauta anterior, Francisco, conhecido como 

Chicão, do Escritório do Mosaico Central Fluminense falou sobre o V Encontro de 

Comunidades desse mosaico e do IV Encontro de Educação Ambiental do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, que será realizado de onze a treze de dezembro, na sede 

Teresópolis desse parque nacional, com hospedagem e alimentação custeada; o tema será 

“agricultura familiar e pesca artesanal”, e estão planejadas discussões sobre conflitos, 

transparência na gestão, cadastro ambiental rural, turismo de base solidária, oficinas de 

bioconstrução, ervas medicinais e outras. Ele ainda convidou o que forem participar para 

montagem de estandes e manifestações culturais para o evento, e que quem desejar pode ainda 

participar da câmara técnica para organização do evento. Passou-se então aos informes. 

Mauricio informou que se começou usar uma embarcação nova voltada principalmente para 

fiscalização em mar, que há mais de um ano ficou em trâmites de compra; todos foram 

convidados olharem o barco no cais da sede das UCs. Mauricio lembrou então que em 

outubro se inicia o período de defeso do caranguejo uçá; Malafaia lembrou sobre a proibição 

de captura nas andadas e pediu apoio dos presentes para avisarem quando os caranguejos 

estiverem andando. Mauricio falou sobre o apoio dado pelo ICMBio à formação de agentes 

ambientais de Magé e de Guapimirim, também em relação à carteira para condução de 

embarcações oficiais; Marco perguntou se a capacitação era só para funcionários públicos, ao 

qual Mauricio explicou sobre diferentes tipos de carteiras de condução de embarcação que são 

necessárias para diversos fins. Mauricio comentou então que há algumas semanas ele e 

Klinton estiveram em reunião que mostrou como a Polícia Militar está lidando com a 

questão ambiental, onde explicaram que os batalhões florestais não existem mais, que hoje 

há unidades de policiamento ambiental fixas nas UCs estaduais de proteção integral, e que dá 

apoio à região; que a que dá apoio a essa região é da UPAM Três Picos, para as quais podem 

ser encaminhadas denúncias para caça ou outras questões terrestres, que para ações aquáticas 

foi criada a UPAM Marítima-Fluvial. Marco perguntou se há ações de patrulhamento ou só 

sob denúncia, ao que Mauricio respondeu que as ações são com base em inteligência e 

denúncia, que na palestra mostraram que estão muito mais efetivos dessa maneira, e que por 

isso, quando se tiver que encaminhar uma denúncia, que seja da forma mais detalhada 

possível. Marco disse que soube de fiscalização que apreendeu caçadores, ao que Klinton 

comentou que foram multadas recentemente algumas pessoas que foram abordadas caçando, 

que foram colocadas algumas placas dizendo que a área está sendo monitorada com câmeras e 

que podem ser usadas em inquéritos policiais. Edisson, representante da Emater - escritório de 

Magé, questionou sobre ações de fiscalização na estrada da Cachoeira Grande, antes de 

Piabetá, que quando ocorrem só procuram por caça e não autuam ocupações irregulares, que 

na beira do rio Roncador aconteceu a mesma coisa, que a secretaria de meio ambiente multou 

agricultor que plantou eucalipto que estava a quarenta e sete metros do rio e não a cinquenta 

metros, mas que na opinião dele, se tiver loteamento irregular, ninguém vai tirar, e isso seria 

muito pior que plantação de eucalipto. Marco disse que crédito de carbono não está sendo 
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usado, que poderia conter a vontade de lavradores para querer lotear. Mauricio disse que esse 

mecanismo está fora da realidade, que não tem funcionado. Juliana fez relato então sobre a III 

Semana de Oficinas Ambientais, realizada em julho e que contou com a participação de 

cento e oitenta pessoas divididas em dez oficinas; que foi organizado paralelamente a Mostra 

de Vídeos do Circuito Tela Verde, realizado pela primeira vez, já que os vídeos foram 

recebidos este ano depois que essas UCs foram selecionadas para abrigar uma Sala Verde. 

Juliana relatou também o projeto “APA de Guapi-Mirim nas Escolas”, pelo qual estão 

sendo percorridas as quarenta e seis escolas da região de influência dessa UC, nos quatro 

município que compõem essa unidade e também em Paquetá; que quem tem participado 

prioritariamente desse projeto são voluntários, que vão duas vezes por semana e realizam 

atividades em todas as turmas. Mauricio exaltou o trabalho dos voluntários e disse ser 

necessário garantir contrapartidas para essas pessoas. Juliana comentou também sobre a 

pesquisa sobre a pesca de siri, que está sendo conduzida pela estudante de graduação da 

UFRJ Luiza Chieza, com bolsa de iniciação científica do ICMBio, sob orientação dela e do 

professor Marcelo Vianna, da UFRJ. Foram então distribuídos a todos o dvd sobre o  

ordenamento pesqueiro da APA de Guapi-Mirim e na ESEC da Guanabara, que foi 

umas das condicionantes da construção da via UHOS. Mauricio ressaltou a importante 

participação do conselho na elaboração do vídeo e pediu colaboração de todos para 

divulgação do material. Ubiraci, representante da AMAII perguntou sobre a unidade de 

conservação que estava sendo planejada em Itaoca. Mauricio explicou que a secretaria de 

meio ambiente de São Gonçalo é quem estava conduzindo o processo, e que o ICMBio estava 

apoiando,  e que a secretaria municipal não se mobilizou para continuar o processo; Bira 

perguntou se seria possível o ICMBio questionar  a continuidade dos trabalhos, ao que 

Mauricio respondeu que sim, que o oficio poderia ser em nome do conselho. Ubiraci 

aproveitou a oportunidade para divulgar a inauguração da Casa do Mel em Itaoca no dia 

oito de setembro, que essa estrutura tem capacidade de processar duzentas tonelas de mel por 

ano, podendo chegar a quatrocentas toneladas, que está sendo planejada a meliponicultura na 

APA de Guapi-Mirim e apicultura em outras áreas mais distantes, e divulgou a oportunidade 

de parcerias nesse sentido, e que dali a três meses seria inaugurada a área de compostagem 

para os resíduos orgânicos do bairro. Mauricio informou que estava em andamento o processo 

para fechamento do canal do Cangurupi, usando metodologia tradicional, com sacos de 

areia, e que a contratação de mão de-obra para o início das obras deveria acontecer até o final 

do ano. Malafaia perguntou se a mão-de-obra contratada seria local, ao que Mauricio 

respondeu que não há como cobrar isso da empresa. Não havendo mais qualquer assunto de 

interesse geral, Mauricio e Klinton agradeceram a participação de todos e a reunião foi 

encerrada às dezessete horas, tendo sido lavrada esta ata, com destaques aos 

encaminhamentos e aos temas dessa reunião, que segue por mim assinada, e à qual segue 

anexa a lista de presença. 
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Secretaria Executiva do CONAPAGUAPI 

 

 

 

 



6 

 

 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 

 


