
 
 

 

  
 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA DE CAIRUÇU 
11/06/2019 – Auditório da APA de Cairuçu, Paraty - RJ.  

 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: Lilian Hangae (APA de Cairuçu), Bruno Gueiros (APA de 
Cairuçu), Sandro Nascimento (UFRJ), Almir dos Remédios (Associação de Moradores da Ilha do 
Cedro), Erika Campagnoli (INEPAC), Mônica Nemer (Sec. de Desenvolvimento Urbano de Paraty), 
Iliana Salgado (REEJ/INEA), Alda Janaína (EMATER), Daniela Avelar (PNSB), Cristiano Lafetá 
(OTSS/FIOCRUZ), José Renato Santana Porto (IEAR/UFF/Angra), Robson Dias Possidônio (Ass. 
Barqueiros e Pescadores de Trindade), Pedro Amorim (Ass. Moradores de Trindade), Clara Schueng 
(Ass. Moradores da Comunidade Tradicional Rural da Forquilha), Daniele Elias Santos (Associação 
de Moradores do Quilombo do Campinho), Marcela Albino Cananéa (Coordenação Nacional 
Caiçara) e Thatiana Lourival ( Instituto Verde Cidadania).  

 
 Os seguintes conselheiros justificaram sua ausência: Rosângela Maria Nunes (FUNAI), André 

Videira (NAPP/UFRRJ) e Vagner Nascimento (Fórum de Comunidades Tradicionais). 
 
 Além dos Conselheiros assinaram a lista de presença outros 09 participantes. 

 
Início da reunião: 13h45min. 
Término da reunião: 18h  

 
 

Lilian iniciou a reunião dando boas-vindas aos participantes. Disse: “Esta é a primeira reunião 
que fazemos somente no período da tarde, uma tentativa que optamos após votação dos 
conselheiros por e-mail”. 

 
Após pactuar o acordo de convivência, Lilian comentou sobre a necessidade de aprovação da ata 

da reunião do CONAPA ocorrida em março de 2019 na sede da Associação de Moradores de 
Trindade e informou a pauta desta reunião: consolidação o plano de ação 2019-2021.  

 
Foram informados os quatro temas prioritários definidos a partir do Plano de Manejo para 

subsídio e consolidação do plano de ação e formação dos grupos de trabalho, sendo eles: 
Regularização fundiária, Gestão das águas, Planos de Desenvolvimento Comunitário e 
Ordenamento do turismo com ênfase no Turismo de Base Comunitária.  

 
Na última reunião do CONAPA Cairuçu ficaram identificadas as seguintes questões dentro de 

cada tema prioritário do Plano de Ação: Como estamos? O que é urgente? Onde Queremos chegar? 
A partir desta construção, a equipe da APA de Cairuçu organizou as informações e os grupos foram 
orientados a revisar e complementar o plano levando em consideração as seguintes questões: 



 
 

Quem? Como? Qual recurso? Quando? Quais os responsáveis e parceiros? Para a execução das 
ações, ficaram definidos os períodos por semestre: 2 º semestre 2019, 1º semestre 2020, 2º semestre 
2020, 1º semestre. 2021. 

 
   Foram entregues os materiais para subsídio e definiu-se o prazo de uma hora para o trabalho em 
grupo e quinze minutos para apresentação dos resultados em plenária. 
 

Clara questionou se os planos de desenvolvimento comunitários contemplam todas as 
comunidades da APA de Cairuçu. 

 
Lilian respondeu que a prioridade da construção dos planos é das zonas populacionais caiçaras, 

mas todas as comunidades podem construir seu próprio plano de desenvolvimento comunitário. 
. 
Bruno complementou dizendo que a construção dos planos de desenvolvimento comunitário 

depende da disposição e organização das comunidades. 
 
Iliana perguntou se existe alguma mobilização ou orientação para construção dos planos de ação 

nas comunidades. 
 
Lilian ressaltou que não existe um modelo estabelecido, mas que as ações no território em curso 

podem alavancar esses processos, como exemplo, a cartografia social desenvolvida pela 
UFF/Angra. 

 
Após os esclarecimentos iniciais, os grupos se reuniram para construção dos temas do Plano de 

ação, conforme orientação da equipe da APA de Cairuçu e o resultado foi apresentado pelo relator  
de cada grupo, conforme descrito nos quadros abaixo, que reproduzem os produtos trabalhados em 
grupos, a saber: 

 
 



 
 

Ordenamento do Turismo com ênfase no Turismo de Base Comunitária 

Temas Ações Como? Quem? Quando? 

Turismo de Base 
Comunitária 

(TBC) 

Elaborar Diagnóstico do TBC nas comunidades da APA Cairuçu 

e Parcerias com 
universidades, 
OTSS, Rede 

Nhandereko, Fundo 
Municipal de 

Turismo 

Rede 
Nhandereko, APA 

Cairuçu 
1º Sem. 2019 

Expandir a metodologia de partilhas adotada pela Rede 
Nhandereko a todas as comunidades que operam TBC 

Fundo Municipal de 
Turismo, TAC (APA 

Cairuçu), Povos 
(OTSS) 

Rede 
Nhandereko, APA 

Cairuçu 
2º Sem. 2019 

Curso de guias e 
monitores em 

turismo 

Planejar e executar curso de guias e condutores de turismo, 
conforme demanda local 

Fundo Municipal de 
Turismo, ICMBio 

Sede, 
Universidades, 

SEBRAE 

APA Cairuçu, 
AMOQC, FCT, 

Coordenadoria da 
Juventude 

(Municipal) 

2º Sem. 2019 

Ordenamento dos 
Quiosques na 

Trindade e Paraty 
Mirim 

Criar GT no CONAPA, ou mesmo inserir a temática no GT misto 
CONAPA/COMTUR, para tratar o assunto 

Atividade realizada, GT Criado e trabalhando 

Retirada dos quiosques irregulares da faixa de praia 

Planejar ações de 
fiscalização 

conjunta 
Notificar e Autuar 

(se necessário) 

SPU, IPHAN, 
PMP, APA 
Cairuçu, 

Associações de 
moradores 

Iniciada – 
1º Sem 2019 



 
 

Capacidade de 
Suporte – 

Trindade, Praia do 
Sono, Ponta Negra 
e Pouso da Cajaíba 

Planejar e captar recursos financeiros e humanos para realizar 
estudos 

Fundo Municipal de 
Turismo; OTSS; 
Universidades; 

PMP 

GT CONAPA-
COMTUR 

 

Formar GT CONAPA/COMTUR para buscar soluções Atividade realizada, GT Criado e trabalhando 

Realizar Operações de Ordenamento do Turismo na alta 
temporada (Trindade, Praia do Sono, Ponta Negra, Pouso da 

Cajaíba) 

Organização 
conjunta; com 

recursos da 
SOSMA, PMP; 

Usar Programa de 
Voluntariado do 

ICMBio 

REEJ, APA 
Cairuçu, PARNA 
Serra da Bocaina, 

Prefeitura. 
Polícia 

Ambiental, 
Marinha do 

Brasil 

2º Semestre de 
2019 (Ano Novo) 

Ordenamento dos 
campings, 

principalmente no 
que diz respeito ao 

saneamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulação para definição de normatizações para autorização 
(Camping e quintais de caiçaras) 

Atividade iniciada com a REEJ 

Promover partilhas, intercâmbios, rodas de conversas sobre o 
tema nas comunidades 

 

APA Cairuçu; 
REEJ; FCT; 
Coord. Nac. 

Caiçara 

2º Sem 2019 

Incluir a temática para ser trabalhada nos Planos Comunitários 
Fundo Municipal de 

Turismo; 
Universidades; PEA 

APA Cairuçu, 
OTSS, FCT, 
Associações 

locais 

2º Semestre de 
2020 



 
 

 
Após a apresentação das propostas do primeiro grupo, foi feita uma breve rodada de intervenções. 
 
Thatiana citou que as ações do plano de ação são feitas ao longo do tempo e questionou se existe alguma proposta específica para controlar o turismo desenfreado 
na temporada. 
 
Robson ressaltou a importância de olhar para as comunidades que sofrem impactos causados por turistas na alta temporada.  
 
Carlos Felipe: “Devemos olhar o cronograma que está sendo estabelecido”. 
 
Cristiano explicou que Trindade faz parceria com algumas instituições na alta temporada e que isso rebate nos planos de desenvolvimento comunitários.  
 
Lilian alegou que o objetivo da próxima reunião do CONAPA Cairuçu é consolidar e priorizar as ações. 
 
Foi criada a seguinte tarjeta para o grupo Ordenamento do Turismo com ênfase no Turismo de Base Comunitária: operação de ordenamento do turismo na alta 
temporada (Praia do Sono, Trindade e Ponta Negra).  
 
Iliana falou que a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga faz operações na alta temporada como a contagem de campings, de turistas, entre outras. A REEJ 
participa do grupo de trabalho do CONAPA Cairuçu e COMTUR. Indaga: “Temos que ir para as comunidades construir um acordo?”. 
 
Thatiana sugeriu acrescentar na tarjeta a comunidade do Pouso da Cajaíba, que também sofre impacto do turismo na alta temporada, tanto na praia com o lixo, 
cachorros, quanto na linha d’água com barcos e banhistas. 
 
Prosseguindo para a próxima apresentação, o segundo grupo abordou o tema gestão das águas: 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Gestão das Águas   

Temas Ações Como? Quem? Quando? 

Diagnósticos  

- Identificar e mapear pontos críticos de conflitos pelo uso 
da água 

- Inventariar nascente e captações de águas nas 
comunidades 

- Retornar à Câmara 
Temática de Águas 

(convocar as 
comunidades) 

- Realizar oficinas nas 
comunidades ou 
agrupamentos de 

comunidade com a 
temática 

- Retornar e atualizar 
mapas do Plano de 

Manejo referente aos 
dados sobre as águas 

- Definir prioridades a 
partir dos pontos críticos. 

- Conselheiros 
- Interessados 
- Sociedade 

- Participantes da 
Oficina 

Comunitária APA/ 
CONAPA 

2° Semestre 2019 
 

Dimensionar a demanda de água nas comunidades (atual e 
futura)  

- Cortejar informações 
das comunidades com 
aquelas do Plano de 
Recursos Hídricos 

CBHBIG 
- Contratar consultoria 
especializada ou equipe 

e parceiros para 
dimensionamento da 

demanda 

CT Águas, GT e 
UFF 

2° Semestre 2020 



 
 

Identificar e divulgar áreas de proteção de nascentes 
Promover alternativas de saneamento ecológico 

- A partir da integração 
com Planos de 

Desenvolvimento 
Comunitário 

- Difundir modelos em 
oficinas/ partilhas de 

saneamento ecológico 
(mutirões) 

- Distribuir cartilhas de 
saneamento nas 

comunidades e escolas. 
- Recurso do 

CBHBIG/FUNDRHI, 
Tx. Comunitária e TAC 

Chevron 

Quem?  

 
 

Comunicação  
 
 

Integrar temática das águas aos Planos de Desenvolvimento 
Comunitário 

- Abordar a temática da 
água na construção dos 

Planos de 
Desenvolvimento 

Comunitário 

Quem?  

Promover oficinas sobre gestão de águas nas comunidades 
(captação e reuso de águas, técnicas de saneamento 

ecológico, plantio de águas) 

- Construir cronograma 
e metodologia para 

realização de oficinas 
temáticas nas 
comunidades. 

Quem?  

Estimular a criação de grupos de gestão de águas nas 
comunidades. 

- Criar Grupos de 
Trabalhos específicos na 

Câmara Temática de 
Águas  

  

  
 
 
 
 



 
 

O grupo de regularização fundiária não conseguiu trabalhar todas as ações dentro do prazo previsto deixando a finalização para a próxima reunião, mas apresentou os 
resultados em plenária conforme tabela abaixo:   
 
 

Regularização Fundiária  

Temas Ações Como? Quem? Quando? 

Diagnóstico dos 
aspectos 

fundiários da 
APA Cairuçu 

Diagnóstico fundiário das Zonas Populacionais Caiçara ( ZPCa)  
-Condicionante do Pré-

sal: contratação de 
serviços. 

Consultoria 
Iniciar 1° sem de 

2020 

Pesquisar história fundiária de Paraty 

- Levantar informações 
existentes: MPF, 

IPHAN, etc 
-Propor “tema” e “linha” 

de pesquisa. 

APA junto às 
Universidades 

2° sem 2019 

Construir/realizar diagnóstico/ inventário ambiental da 
sociobiodiversidade, fundiário e construtivo da Zona de 

Recuperação - ZRec. 

- Definir método para 
diagnóstico (escopo) 
- Propor tema, buscar 

parcerias para 
inventariar 

- Próprio 
interessado  

- APA junto às 
comunidades 

2° sem 2019 

Mapear usos do território por grupos familiares  

- Projeto Povos (algumas 
comunidades) 

- Plano de 
desenvolvimento 

comunitário 

- OTSS  
- Própria 

comunidade 
2° sem 2019 

“Levantar cadeia dominial” de áreas estratégicas 

- Definir critérios para 
quais são as áreas 

estratégicas  
* áreas de conflito 

- CT Povos e 
Comunidades 
Tradicionais  
- Consultoria 

1° sem 2019 
2° sem 2019 



 
 

* áreas de uso coletivo 
* ZPCa 

   - Buscar recursos para 
contratar serviços 
  

Estudos de 
instrumentos de 

regularização 
fundiária e 

gestão territorial 
de comunidades 

tradicionais 

Realizar seminário sobre instrumentos de gestão territorial 
(PGTA/PNGATI, GTAQ, Protocolo de Consulta Prévia etc.)  

- 3° Encontro de Justiça 
Socioambiental do 

território da Bocaina 
- Mesas de diálogo  

- OTSS, FCT, 
MPF, APA e 

PNSB  
- CT Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 

 1° sem 2020 
 2° sem 2020 

Realizar seminário sobre regularização fundiária para caiçaras  
Manter informações 

atualizadas nas reuniões 
do CONAPA  

 Equipe APA 
 

2° sem 2019 

Dar maior conhecimento sobre TAUS, suas limitações e 
alternativas 

   

Dar maior transparência das competências e responsabilidades 
(MPF, SPU, ICMBio, IPHAN e Prefeitura)  

   

 
 
 
 
 
 

Divulgação e 
sinalização das 
regras da APA 

de Cairuçu 

Monitorar o andamento das ações de regularização fundiária 
pelos comunitários no âmbito do CONAPA  

   

Sinalizar usos e regras para compra e venda de imóveis nas 
comunidades 

   

Dar maior transparência quanto às regras e possibilidades de 
uso territorial 

   

Comunicar e gerenciar os impactos negativos do turismo de 
massa, da especulação fundiária e dos usos comerciais a 

qualidade ambiental (material informativo.) 
   



 
 

Encaminhar formalmente o Plano de Manejo da APA de 
Cairuçu para imobiliárias e cartórios 

   

Incluir limites das UCs no Google Earth    

Aumentar fiscalização por parte do ICMBio     

Implantar cancelas em áreas críticas de turismo desordenado 
(Exemplo: Trindade) 

   

 
 
 
   O último grupo a se apresentar abordou o tema Planos de Desenvolvimento Comunitário Sustentável  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Planos de Desenvolvimento Comunitário Sustentável 

 

Temas 
 

Ações 

Orientação metodológica para a elaboração dos planos 

Identificar lideranças e articuladores de diferentes “grupos” na comunidade 

Trabalhar com grupos temáticos específicos (mulheres, juventude, artesãos, pescadores etc.)  

Utilizar linguagens e materiais didáticos adequados às especificidades dos grupos e comunidades 

Assuntos e ações sugeridas para definição de conteúdos 

Elaborar carta de princípios (acordos internos) das comunidades 

Trabalhar com as comunidades critérios de reconhecimento pela comunidade 

Dialogar e estabelecer as áreas de uso coletivo 

Informar/comunicar aos visitantes quais são as regras comunitárias 

Integrar o mapeamento das nascentes e outros recursos naturais nos planos comunitários 

Tratar/contribuir com as pendências jurídicas das organizações comunitárias 



 
 

 

Comunidades Quem Como Quando 

 
Trindade 

 
 

- CT Comunidades e Povos Tradicionais 
 
 

- Lideranças 
 
  

- Organizações Comunitárias 

- Carta de intenção 
 

- CT Povos em rodízio 
 

- Metodologia previamente 
pactuada com censo e cadastro de 

famílias 
 

- Formação de comunitários 
 

- Recurso TAC Chevron 

Até final de julho/2019 

 
Sono 

Agosto 2019 

 
Ponta Negra 

2° Semestre 2019 

 
 

Para que serve? Conteúdo 

Organização e definição de acordos internos Acordos/ regras internas 

Embasamento para tomadas de decisão com a APA Cairuçu 
 

Forma de consulta e manifestação da comunidade para APA Cairuçu 

Diagnósticos característicos e demandas da comunidade Parcial, Gradual e Progressivo 

Manter a autonomia das partes Instrumentos de defesa do território 

Fortalecer a organização e coesão comunitária  

Definir assuntos de governança com a APA Cairuçu  

Articulação de políticas públicas/projetos  

Balizar o reconhecimento do(a) Caiçara  



 
 

 
 
Após apresentação dos resultados em plenária, foram passados os informes gerais da APA de Cairuçu: 
 
 

•  Reunião GT CONAPA –COMTUR - 19/06 às 9h na Sede da APA de Cairuçu  
• Oficina de encerramento dos Projetos de TBC /PNUD - 25 a 30/06 – Tamandaré – PE 
• Lançamento da Consulta Prévia Tekoa Itaxi Mirim - 27/06 – 17h 
• Festa Junina Colaborativa - 28/06 – 16h30 – Sede da APA de Cairuçu 

 
Lilian encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e indicando a data da próxima reunião do 
conselho gestor para finalização do Plano de Ação 2019-2021: prevista para o dia 18 de setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXOS: REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO 
 

 

 
 

 
 


