
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA CAIRUÇU – 12/09/2012

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2012 (dois mil e doze) estiveram reunidos na sede da 
APA Cairuçu representantes de instituições públicas e da sociedade civil do município de Paraty, Es-
tado do Rio de Janeiro. A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, Edu-
ardo Godoy Aires de Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: leitura e aprovação da Ata da reu-
nião anterior; informes gerais (GT ordenamento do turismo nas ilhas de Paraty, relatório de avaliação 
e monitoria do plano de manejo, ações do Parque Nacional da Serra da Bocaina em Trindade, enca-
lhe de baleia em Trindade); aprovação e discussão de encaminhamento da Carta de Recomenda-
ções aos candidatos às eleições municipais de 2012; apresentação das autorizações emitidas pelo 
ICMBio na APA Cairuçu em 2010 e 2011; Privatização das praias na APA Cairuçu: o que o CONAPA 
pode fazer?

A  reunião  do  CONAPA  foi  iniciada  as  14:30h,  o  presidente  do  conselho  abriu  a  reunião 
cumprimentando a todos e solicitando aos presentes que respeitem as regras de convivência para o 
sucesso da reunião. O presidente leu a Ata da reunião anterior do CONAPA. A Ata foi aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros. 

Informes:

1 – Encalhe de baleia em Trindade

A Sra.  Andréia,  analista  ambiental  do  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina,  fez  uma  breve 
apresentação sobre as espécies de cetáceos que ocorrem na costa de Paraty, falou da base do 
projeto Boto Cinza (patrocinado pela empresa Vale do Rio Doce) em Muriqui, Mangaratiba e narrou 
com maiores detalhes o fato ocorrido no dia 26 de agosto em Trindade onde uma baleia-de-bryde 
(Balaenoptera  edeni)  jovem  apareceu  morta  na  enseada  do  Caixa  d’aço.  Os  barqueiros  da 
Associação dos Barqueiros de Trindade (ABAT) amarram o animal em uma poita para evitar que 
encalhasse na praia. O ICMBio fez o contato com pesquisadores do Projeto MAQUA da UERJ que 
vieram coletar material biológico para análise em laboratório.

A Sra. Andréia disse que a intenção era enterrar o animal na praia de Fora em Trindade, para que o 
esqueleto pudesse ser recuperado posteriormente e montado para ficar em uma exposição. Foram 
feitos várias tentativas com a Prefeitura de Paraty, parceiros e empresários locais para viabilizar o 
reboque e o enterro do animal na praia. No final essa estratégia se mostrou inviável e no dia 31 de 
agosto  o  Sr.  Célio,  da  embarcação  Dom Miguel,  da  praia  do  Sono,  gentilmente  concordou  em 
rebocar a carcaça do animal para fora da enseada da Caixa d’aço, onde a corrente não a traria de 
volta.  O  Sr.  Eduardo  Godoy  agradeceu  o  conselheiro  Isaias  da  Apresentação  que  não  mediu 



esforços para resolver a questão, além do Sr. Célio que disponibilizou o barco para o reboque da 
carcaça.

Após a apresentação o conselheiro Vereador Vidal perguntou sobre quais os procedimentos que são 
adotados quando ocorre um encalhe de uma baleia. O Sr. Eduardo Godoy falou da dificuldade em 
mobilizar máquinas e apoio para uma ação efetiva para retirar ou enterrar uma carcaça de baleia na 
praia.  O  conselheiro  Regis  da  ESEC  Tamoios  sugeriu  a  criação  de  um  Grupo  de  Trabalho 
interinstitucional composto pelo ICMBio, Prefeitura de Paraty, representantes de comunidades que 
fosse acionado no caso  de encalhes de baleias.

2 - Relatório de avaliação e monitoria do plano de manejo

Eduardo leu a Nota Técnica da Diretoria do ICMBio responsável pela elaboração e revisão de planos 
de manejo de unidades de conservação (DIMAM) que mencionou a necessidade da revisão desse 
documento ocorrer paralelamente à revisão do Plano Diretor de Paraty. O documento do ICMBio 
sugeriu que o CONAPA discutisse os pontos levantados pelo relatório de monitoria elaborado pela 
equipe da unidade de conservação.  O ouvinte Domingos falou da sobreposição de reuniões do 
CONAPA com o Fórum DLIS que trata da Agenda 21 do município. O Vereador Vidal disse que não 
se pode ficar esperando o IPHAN, o INEA e a Prefeitura para avançar na revisão do plano de manejo 
da APA Cairuçu. Ele falou da Lei municipal que trata da gestão ambiental dos eventos de Paraty. O 
ouvinte Domingos aproveitou a oportunidade para divulgar a reunião do Fórum DLIS que ocorrerá no 
dia 21/09 às 14h na Casa da Cultura e contará com a presença dos candidatos a prefeitura de 
Paraty.  Eduardo  falou  que  a  próxima  reunião  do  CONAPA será  destinada  prioritariamente  a 
apresentação do relatório de avaliação e monitoria do plano de manejo.

3 - GT ordenamento do turismo nas ilhas de Paraty

Eduardo falou dos Termos de Ajustamentos de Conduta (TAC) que estão praticamente prontos para 
serem assinados entre ICMBio e os responsáveis pelos quiosques da ilha do Pelado Grande e ilha 
do Cedro. Ele comentou que o TAC define condições para o funcionamento dos quiosques de forma 
a  minimizar  os  impactos  ambientais  e  estabelece  um prazo  para  o  encerramento  da  atividade 
comercial,  pois o funcionamento de quiosques nas ilhas de Paraty é ilegal. O conselheiro Gibrail 
Junior falou que o TAC não resolve o problema e que os órgãos ambientais devem ser parceiros dos 
paratienses.

4- Ações do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) em Trindade

O Sr. Thiago, analista ambiental do Parque Nacional da Serra da Bocaina, apresentou o histórico dos 
trabalhos  do PNSB em Trindade.  Ele  falou  do esforço do ICMBio  em fazer  um acordo  com os 
responsáveis pelos quiosques para a retirada das instalações da praia do Meio e como as ações 



culminaram nas decisões judiciais  que determinaram a retirada desses quiosques do interior  do 
PNSB. O conselheiro Isaias da Apresentação perguntou como o PNSB irá formalizar as atividades 
da  Associação  dos  Barqueiros  de  Trindade  (ABAT)  dentro  da  unidade  de  conservação.  Thiago 
respondeu que é meta do Parque ter isso encaminhado até o final de 2012. O conselheiro Gibrail 
Junior  sugeriu que a ABAT adotasse o motor  4 tempos ao invés do 2 tempos no transporte de 
visitantes à piscina natural do Caixa d’aço pois o primeiro polui menos. Ele sugeriu que o CONAPA 
discuta prioritariamente os conflitos relacionados às ilhas de Paraty e sobre os quiosques da praia do 
Meio na Trindade. Pediu ainda que o ICMBio tivesse cuidado com o tratamento da questão fundiária 
das unidades de conservação para não parecer ativismo “Robin Hood”. O conselheiro Vereador Vidal 
leu uma notícia de jornal antigo (década de 1980) sobre a doação de terras na Trindade da Prefeitura 
para  a  comunidade  local  que  teria  ocorrido  na  década  de  1950.  Ele  falou  que  iria  fazer  um 
requerimento ao cartório de imóveis para confirmar tal fato. O conselheiro Isaias da Apresentação 
voltou a falar da importância de se resolver a questão fundiária em Trindade.

Aprovação e discussão de encaminhamento da Carta de Recomendações aos candidatos às 
eleições municipais de 2012

Eduardo leu a carta previamente elaborada e os conselheiros iniciaram uma discussão de como 
encaminhá-la aos candidatos às eleições municipais, mas devido ao avançado da hora ele definiu 
um Grupo de Trabalho (GT) para terminar de redigi-la via internet.  Ficou definido que a carta, após 
os ajustes do grupo, seria entregue aos candidatos na reunião do dia 21/09 do Fórum DLIS. O GT foi 
composto pelos seguintes conselheiros: Rodrigo (INEA/REJ), Gibrail Junior (ACIP), Alex (Marinha do 
Brasil),  Bete  Canela  (Associação  Cairuçu),  Eduardo  Godoy  (APA  Cairuçu),  Velloso 
(UNICAMP/LEPAC), Camaione (SEDUMA/Prefeitura de Paraty), Luara (Associação Casa Azul).

Devido ao avançado da hora os dois últimos assuntos da pauta (autorizações emitidas pelo ICMBio 
na APA Cairuçu e a privatização das praias na APA Cairuçu) ficaram de ser tratados na próxima 
reunião do CONAPA.

A reunião foi encerrada as 17:15h, sendo que a próxima reunião está agendada para o dia 07/11/12. 

Ata redigida por Eduardo Godoy

Ata aprovada no dia 07/11/2012

______________________
Eduardo Godoy



Presidente do CONAPA


