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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO  
DA APA CAIRUÇU – 24/11/2010 

 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2010 (dois mil e dez) estiveram 
reunidos na sede da APA Cairuçu representantes de instituições públicas e da sociedade civil 
do município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro. A reunião foi convocada através do ofício 
circular nº 04/2010, expedido pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, Eduardo Godoy 
Aires de Souza, para discutir sobre o seguinte ponto de pauta: informes gerais; monitoria, 
avaliação e revisão do Plano de Manejo da APA; aprovação da moção sobre publicação 
Mares da Ilha Grande; capacitação dos conselheiros do CONAPA e Conselho PNSB e 
cerimônia de posse dos conselheiros. 

O presidente do conselho deu início à reunião às 14:35 h dando boas vindas aos 
conselheiros. Apresentou regras de convivência, a pauta, e em seguida, leu a ata da reunião 
anterior. A seguir, deu início a pauta do dia: 
 
Informes gerais: 
 

a) Programa Compensação de Carbono – UNICAMP/Lepac : 
O conselheiro Prof. Carlos Fernando Andrade apresentou o projeto, que consiste 

na compensação da emissão de carbono de instituições que aderem ao programa, 
através do plantio de árvores às margens da Rodovia BR 101, no município de Paraty. 
Mais informações estão disponíveis no site http://www.preac.unicamp.br/lepac/carbono. 
Após discussão e esclarecimentos de dúvidas na plenária, foi dado o seguinte 
encaminhamento: o ICMBio vai indicar áreas para plantio em áreas degradadas da 
APA Cairuçu. 
 

b) Estudo Bifenilas policloradas e pesticidas organ oclorados persistentes em 
comunidades pesqueiras no estado do Rio de Janeiro - FIOCRUZ: 

O conselheiro Almir dos Remédios fez uma explanação sobre este estudo, 
realizado com moradores da Ilha do Araújo, em Paraty, entre 2008 e 2009. A pesquisa 
teve como objetivo avaliar o nível de exposição e contaminação humana e ambiental 
por tais substâncias químicas em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro. Foi 
constatada a contaminação em moradores da Ilha do Araújo, e em duas espécies de 
peixes: corvina e tainha; fato extremamente grave e preocupante, e muito pouco 
divulgado na cidade. Almir fez um apelo para que o Conselho e demais instituições 
colaborassem para tratar deste problema, e sugeriu que fosse feita uma nova 
apresentação do estudo, em Paraty. Após ampla discussão na plenária, foram feitos os 
seguintes encaminhamentos: 
- Criação de uma Câmara Temática de Pesquisa no Conselho para trabalhar nesta 
questão. Porém, tendo em vista o pouco tempo disponível e a longa pauta do dia, a 
definição da Câmara Temática ficou para a próxima reunião; 
- UFRJ-Mar (conselheira Paula Callegario) e UNICAMP (conselheiro Prof. Carlos 
Fernando Andrade) se ofereceram para levantar mais informações sobre tal estudo, e 
buscar outros pesquisadores e profissionais de saúde para colaborar neste assunto;  
- SEDUMA (conselheira Grazielle Zacaro) informou que a Prefeitura pode conseguir um 
auditório para a nova apresentação do estudo. 
- APA Cairuçu (Eduardo Godoy) se responsabilizou por entrar em contato com os 
pesquisadores da FIOCRUZ e solicitar a nova apresentação. 
 

c) Alteração do Decreto de criação da APA Cairuçu: 
 

Eduardo Godoy informou que o processo de alteração do Decreto já foi enviado 
ao ICMBio/Sede, tendo passado pelo departamento jurídico e voltou para ajustes finais 
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na área técnica. Informou ainda que a proposta de retirar qualquer menção ao 
zoneamento no Decreto foi atendida. Explicou aos conselheiros que o cancelamento da 
reunião extraordinária do CONAPA foi devido ao diagnóstico das ilhas, apresentado na 
reunião anterior, ainda não ter sido discutido no ICMBio de maneira satisfatória. Ele já 
havia pedido desculpas anteriormente via e-mail mas ratificou o pedido de desculpas 
pelo cancelamento de tal reunião. Mencionou que o Conselho terá oportunidade de 
participar mais ativamente da discussão de recuperação ambiental das ilhas e 
eventuais regularizações no processo de monitoria, avaliação e revisão do Plano de 
Manejo, previsto para 2011. A seguir, Eduardo Godoy passou para o primeiro assunto 
da pauta do dia: 

 
I) Monitoria, avaliação e revisão do Plano de Manej o: 

 
Eduardo Godoy fez uma breve apresentação sobre o cronograma previsto para este 

processo, e como o Conselho participará: 
 
1a Etapa: Monitoria e avaliação: 
1- Avaliação das ações e programas: em andamento. Foi instituída a Câmara 

Temática no CONAPA, que já elaborou um relatório da avaliação do 
cumprimento das Ações Gerenciais Locais do Encarte IV (Planejamento) do 
Plano de Manejo; e agora a equipe da APA Cairuçu está fazendo também esta 
avaliação, internamente; 

2- Avaliação do zoneamento: próxima etapa a ser cumprida pela equipe da APA 
Cairuçu junto à equipe do ICMBio/Sede, que estará em Paraty na próxima 
semana (29/11 a 03/12); 

3- Fechamento do documento de monitoria e avaliação do Plano de Manejo, pelo 
ICMBio: previsto para março de 2011. 

 
2a Etapa: Revisão/Ajustes: 
1- Recebimento do relatório dos estudos de subsídio à revisão do Plano de Manejo 

feitos pela UERJ/Prefeitura; 
2-  Reativação da Câmara Temática do CONAPA para análise dos documentos do 

ICMBio e da UERJ/Prefeitura para março de 2011; 
 

Eduardo Godoy informou ainda que para realizar tal atividade está sendo 
prevista uma capacitação que terá como um dos temas a revisão de planos de manejo. 
Além disso, o CONAPA deverá elaborar o seu Plano de Ação para 2011 contemplando 
também esta demanda. 

A seguir, houve prolongada discussão entre plenária e ouvintes, e 
questionamentos sobre instrumentos legais, prazos e prioridades para este processo 
de revisão do Plano de Manejo. O ouvinte Américo argumentou que não seria 
necessário revisar o plano de manejo para regularizar a situação das ilhas (passar de 
ZUC para ZERT), mas apenas cumprir o que diz o plano de manejo atual. Ele ainda 
pediu que o CONAPA voltasse a discutir a questão das ZUC. Eduardo Godoy fez os 
devidos esclarecimentos, respondendo que a questão das ilhas seria tratada em blocos 
de situações semelhantes e que as ilhas ocupadas por bares e restaurantes teriam um 
tratamento específico pela APA Cairuçu, mas que a questão das ZUCs não seria 
tratada, no momento, pelo CONAPA. 

 
 

II) Aprovação da moção sobre publicação Mares da Il ha Grande: 
 

Eduardo Godoy fez a leitura da proposta de moção trazida resumida pela conselheira 
Bernadete Passos, e após breve discussão na planária, foi feito o seguinte 
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encaminhamento:  
A APA Cairuçu fará os ajustes propostos na plenária (retirar a solicitação de errata e 

trocar por moção de repúdio) e enviará a versão final para os conselheiros, via email, 
considerando-se desde já aprovada esta moção. 

 
 

III) Capacitação dos conselheiros da APA Cairuçu e do Parque Nacional da Bocaina: 
 

Tatiana Ribeiro (da APA Cairuçu) fez breve apresentação sobre a proposta de capacitação 
conjunta, prevista para o primeiro trimestre de 2011, explicando seu objetivo, metodologia e 
temas propostos para o conteúdo programático. Solicitou que os conselheiros dessem suas 
sugestões para este evento através da enquete distribuída (em anexo), que deverá ser 
entregue na APA ou enviadas via e-mail antes da próxima reunião do conselho. 

 
IV) Posse dos conselheiros: 

 
Eduardo Godoy oficializou a posse dos conselheiros, distribuindo os certificados, e deu por 

encerrada a reunião às 17:45 h. Em seguida, foi feita uma pequena confraternização, com 
lanche oferecido pelo ICMBio. 
 
 
A presente ata foi redigida por Tatiana Ribeiro em 26/11/2010. 
 

 
 
 

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA 
PRESIDENTE DO CONSELHO 


