
 

ATA  DA  REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA GUAPIMIR IM 

DIA 04 DE MARÇO DE 2008  

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, teve início 

no auditório da APA GUAPIMIRIM, situado à BR - 493, km 12,8, município de 

Guapimirim, a reunião ordinária do Conselho Gestor da APA de Guapimirim. O Presidente 

do CONAPAGUAPI, Dr. BRENO HERRERA fez a abertura da  reunião, e justificou que o 

longo período para realização deste reunião, entre outros fatores, se deveu ao fato da 

reestruturação do novo órgão. O IBAMA não mais responde pelas unidades de 

conservação, estando estas agora administradas pelo ICMBio, e então passamos por um 

período de reordenação da casa, e citou também que esta é a primeira reunião efetiva da 

nova composição do conselho. Após a abertura, leu os pontos de pauta a serem discutidos 

durante a reunião, e pediu a todos da plenária que se apresentassem, uma vez que haviam 

novos participantes presentes. O primeiro ponto de pauta foi a apresentação do SISBIO, o 

Sistema de Informação em Biodiversidade, onde Viviane Lund, da APA Guapimirim, fez 

uma breve explanação e citou os projetos já aprovados e em andamento na UC. Dr.Breno 

colocou que é fácil observar por este cadastro, que existe carência em pesquisas na área de 

ciências sociais, e ressaltou a importância do cadastramento das pesquisas para facilitar o 

intercâmbio de dados. Sr. Manoel perguntou se só os pesquisadores teriam acesso a esses 

dados ou os conselheiros também e Dr. Breno respondeu que os dados serão disponíveis à 

todos que se interessem. José Carlos do INNATUS questionou se outras entidades, além 

das universidades, como ONGs, tem credibilidade para realizar pesquisas e Dr. Breno 

colocou que a credibilidade está na pessoa do pesquisador vinculado a ela , que certamente 

está ligado a uma universidade. Gilberto da Z8 também acha que as ONGs devem ter 

alguma orientação governamental para seguir uma diretriz. O segundo ponto de pauta foi 

expor a formação da “Cooperativa Manguezal Fluminense”, onde o presidente Claudio 

apresentou a trajetória que percorreram para chegar a formar a cooperativa, hoje com 22 

cooperados e treinados na área de produção de mudas, artesanato e condução de 

embarcação, visando o projeto de turismo sustentável para APA Guapimirim, citando que 



estavam em exposição amostra dos trabalhos por eles realizados na entrada do auditório. 

José Carlos do INNATUS citou que o circuito de ecoturismo ainda não está fechado, pois 

faltam alguns ajustes como tipo de barco a ser utilizado, visto que esses de alumínio 

normalmente usados nos rios da APA, não são os melhores para observação da avifauna, 

devido ao barulho do motor (normalmente de 15hp), e que vários circuitos serão montados 

de acordo a maré, horário de saída, tempo do passeio entre outros fatores. Sérgio da Água 

Doce perguntou como poderia ajudar a APA e Dr. Breno respondeu que através do material 

de divulgação da unidade ele pode se direcionar nesta questão. Gilberto da Z8 disse estar 

participando de uma comissão de pescadores em reunião junto a técnicos da Petrobrás para 

discutir a questão dos pescadores na Baía de Guanabara, devido aos vários projetos da 

empresa a serem instalados. Como a pesca será afetada, estão sendo propostos projetos 

alternativos, e o Gilberto então solicitou auxílio da APA e da Cooperativa neste sentido. A 

Norma da Secretaria do Ambiente perguntou se nos circuitos está previsto alguma parada 

onde o turista salte do barco. Danielle responsável pelo projeto no INNATUS, que já foram 

identificados alguns pontos. Norma então sugere passarelas que permitam acesso a todos ao 

mangue sem impacto ao ecossistema, que podem ser construídas com dormentes de trens. 

Dr Breno solicita que a cooperativa estude a possibilidade da inclusão das passarelas no 

circuito, e sonde a possibilidade de doação dos dormentes trazendo uma resposta para a 

próxima reunião. IBIO perguntou se as mudas do viveiro eram ornamentais ou para 

reflorestamento. José Carlos respondeu que eram ornamentais, mas que o grupo teve 

capacitação para produção de mudas de nativas.Paula da FIPERJ perguntou quantos 

cooperados eram e de onde. Claudio disse serem 22 cooperados, moradores da região que 

direta ou indiretamente estão ligados aos recursos da APA. Dr. Breno enfatizou a presença 

marcante das mulheres na cooperativa e que as 22 pessoas que integram a cooperativa no 

momento, foram as que realmente se interessaram pelo trabalho ao longo de todo o 

processo. Quanto às espécies para reflorestamento Norma perguntou com que tipo iriam 

trabalhar. José Carlos então respondeu que existe uma idéia de serem utilizadas em plantio 

de mata ciliar e reserva legal nas propriedades rurais de dentro da APA Guapimirim. 

Norma disse então para trabalhar com as autóctones, incluindo as espécies vulneráveis do 

estado do Rio de Janeiro. Dr. Breno falou sobre este projeto, pois não seria o caso de 

reflorestamento de manguezal, que em muitos casos não é indicado. Norma acrescentou 



falando da importância do apicum, que quando é reflorestado acaba com a área seca do 

manguezal, habitat do guaiamun. José Carlos completou falando que na verdade a proposta 

é de recomposição florestal. Gilberto informou que a Petrobrás irá fazer um replantio de 

50ha de mangue e sugeriu fazer contato da cooperativa com a empresa, o que foi aceito por 

todos. Norma informou que a SOS Mata Atlântica doa mudas para recomposição de APPs e 

reserva legal. Roxo perguntou se a Norma poderia explicar melhor o que seria apicum e 

então ela fez uma explanação sobre o assunto. O próximo ponto de pauta, eleição de um 

conselheiro para pariticpar do conselho do Mosaico Central Fluminense, uma vez que o 

antigo representante, Romildo, da ATPMG, não havia comparecido as duas últimas 

reuniões. Então Dr. Breno fez um breve relato sobre o mosaico, disse que a presidência 

estava com a APA Guapimirim, e perguntou quem gostaria de se candidatar. Roxo da 

AMAPROSA e José Carlos do INNATUS se candidataram. UGF sugeriu um suplente visto 

que Romildo faltou as duas reuniões. Roxo não aceitou ser suplente. Dr. Breno disse que 

estavam faltando dois titulares na reunião, Aderbal da Z9 e Elmo da Baía Viva, e que caso 

não quisessem se candidatar a cadeira no conselho do mosaico, ficaria então pré aprovado a 

eleição de hoje. Cada um dos candidatos explicou suas intenções com a cadeira e foi posto 

em votação, ficando o INNATUS (titular) com nove votos e AMAPROSA (titular com 

INNATUS  de suplente) com dois votos. Antes do último ponto de pauta Dr. Breno disse 

que não iria abrir espaço para discutir o COMPERJ,  pois este assunto já havia sido 

discutido pelo conselho e não consta da pauta, porém a Dra. Claudia Horta da UFRJ/EICOS 

presente a reunião, se apresentou para explicar seu trabalho apenas. A Dra. Claúdia disse 

estar realizando a análise sócio econômica da “avaliação ambiental estratégica” destes 

empreendimentos da Petrobrás a serem implantados na baía, e portanto gostaria de 

entrevistar os atores sociais afetados pelo COMPERJ, já que a APA Guapimirim é a 

unidade de conservação mais afetada. Gostaria de ter acesso aos emails dos conselheiros se 

aprovado pelo conselho, o que foi acordado por todos. Gilberto da Z8 acha que não adianta 

colher informações se nada é feito, não há retorno. Dr. Breno então passou para o último 

ponto de pauta, elencar as prioridades para o Plano de Ação de 2008. Então pediu que todos 

votassem em uma das opções dentro de cada linha de ação do nosso plano, ficando 

priorizadas as ações a serem implementadas no decorrer deste ano: assoreamento, poluição 

industrial, turismo + alternativa de geração de renda, fortalecimento das organizações 



comunitárias. Sr Manoel da ITAPESCA falou que a retirada dos tocos de curral na boca dos 

rios seria uma ajuda para melhorar a questão do assoreamento. Norma falou que a 

Companhia Docas tem o tipo de embarcação necessária para este tipo de operação e sugeriu 

que fizéssemos contato. Dr. Breno solicitou a todos que tragam um plano para próxima 

reunião, onde poderemos trabalhar dentro das linhas elencadas. Antes de encerrar a reunião, 

Norma solicitou que agendássemos as próximas reuniões, ficando assim estabelecidas: 

segundas 5º feiras de junho, setembro e dezembro. Dr. Breno agradeceu a todos com 

satisfação o clima cordial da reunião, e se despediu de todos. Nada mais havendo a declarar, 

lavrei a presente ata que vai por mim assinada, 

  
 
           _________________________________________  
      VIVIANE DE FORMIGA XAVIER LUND  
                                   SECRETARIA EXECUTIVA DO CONAPAGUAPI 
 


