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SERVIÇO PÚBlICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS 

 

ATA da XIX Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da ESEC Tamoios 
  

  
 Às 14:00 h do dia 06 de outubro de 2011 deu-se início a XIX Reunião Ordinária do 
Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tamoios, na Sede Administrativa da ESEC, 
situada na BR 101, km 531,5, Mambucaba/Paraty. Compareceram à reunião, representantes das 
seguintes Instituições conselheiras: UERJ (Prof Joel Creed); UFRJ (Prof Maria Luiza M. Széchy); 
SAPE (Mirian de F. Reis); TRANSPETRO (Miguel Bentes Monchernivk); João Luiz Vilela Victal 
(Bemar); (AMPIA (Almir dos Remédios); APEPAD (José Carlos Pedrosa); ATSCV (Carlos 
Pompei); MARINHA DO BRASIL (Luis Joaquim de Farias); PREF. MUNIC. PARATY (Cesar 
Romero S. Dutra); ELETRONUCLEAR (Ricardo G. Donato) e ESEC Tamoios (Régis Lima, Silvia 
Peixoto). Também estavam presentes os convidados: CONSIG (Nathália Rodrigues Campos), 
PROJETO HIPPOCAMPUS (Suzana M. Ramineli), UNICAMP (Prof Valéria Ornelas), 
UNICAMP/LEPAC (Ricardo B. Ornelas), MPA/RJ (Humberto Martins), SUPERINTENDENTE 
FEDERAL DA PESCA E AQUICULTURA NO ESTADO DO RJ (Luciano de Oliveira Vidal). 
 Régis Pinto de Lima, analista ambiental do ICMBio, gestor da Estação Ecológica de 
Tamoios e presidente do Conselho, abriu a reunião dando as boas vindas aos conselheiros 
presentes, introduzindo a terceira reunião do Conselho Consultivo do ano. Esclareceu que a 
FIPERJ e UFF justificaram suas faltas e lembrou que nesta mesma semana foram marcadas 
quatro reuniões de Conselhos das UCs da região, sendo muitos conselheiros representantes em 
mais de um Conselho, o que poderia ter provocado ausências não justificadas. 
Com a adoção da agenda, o presidente do Conselho fez alguns informes, sendo: 

• Situação Náutica da UC, quando foi informada a aquisição por meio da UAAF-
ICMBio/Teresópolis e com recursos de compensção ambiental da empresa DEVON, de 
uma lancha 19´com motorização de 115 HP. Que no próximo dia 19 esta previsto a 
abertura do pregão eletrônico para compra de mais uma embarcação (29´) desta 
compensação ambiental. A lancha do MPA não foi disponibilizada ao ICMBio e sim a 
Marinha do Brasil, informações estas vindas do ICMBio/DF. A lancha ESEC Tamoios 
completou 20 meses aguardando solução de conserto do motor, por parte da 
Eletronuclear. A Eletronuclear desde o dia 1º disponibilizou por dois meses uma 
embarcação de 24´e motor de 175 HP. 

• Reuniões da Câmara Temática de Pesquisa, sendo informada aos conselheiros sobre as 
duas reuniões desta CT com objetivo de tratar da necessidade e iniciativas já existentes 
para organização de um Programa de Monitoramento Ambiental para a Baía da Ilha 
Grande. Que no dia 29 último a Secretaria Estadual do Ambiente/RJ, o INEA e a FAO, 
promoveram uma reunião na ESEC Tamoios para dar seqüência ao Projeto de Gestão 
Integrada da BIG, com recursos também do Global Environmental Fund (GEF/FAO). 
Régis prometeu aos conselheiros que este assunto quando estiver com produtos 
concretos, levará ao Conselho como assunto da Agenda. 

• Condicionante 2.31 da LP 279/08 – Angra 3, foi apresentado aos conselheiros o ofício da 
Eletronuclear (06/11) onde é informado ao PNSB e a ESEC Tamoios (C/C MMA/ 
ICMBio, IBAMA, MME) o Parecer emitido pela DILIC/IBAMA reconhecendo a 
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Condicionante e a intenção da empresa de acatar o disposto.Régis foi questionado do 
porque deste tempo sem assinatura do Convênio e o mesmo informou que deste então o 
PNSB solicitou mudanças no Plano de Trabalho e que está aguardando a finalização e 
manifestação do Parque. Foi também frisado que ainda resta a manifestação do 
ICMBio/DF quanto à proposta de assinatura do Convênio com a empresa. 

• Regularização Fundiária - Foi apresentado o DOU No. 152 do dia 09/08/11 que traz os 
Termos de Entrega do SPU ao MMA de sete Ilhas que compõe a ESEC Tamoios, sendo: 
Ilha Queimada Pequena, Ilha Laje do Cesto, Ilha de Imboassica, Ilhota Pequena, Ilha 
das Cobras, Rochedo de São Pedro e Ilha do Algodão. Régis lembrou que ainda faltam 
22 ilhas,  mas que este ato representa um trabalho competente e de paciência da equipe 
da UC, juntamente com MPF/AR, além do ICMBio/DF e MMA. Que a divulgação deste 
ato será de grande importância para que a comunidade local reconheça a importância 
destas áreas de uso restrito no interior da BIG. 

• Campanha ESEC Tamoios 20 anos – Sílvia Peixoto, analista ambiental do ICMBio e 
coordenadora da campanha, apresentou aos participantes o trabalho de colocação de 
03 placas informativas da Unidade, referentes ao fechamento da 1ª etapa da  campanha 
“ESEC Tamoios 20 anos”. Foi feito um agradecimento à Eletronuclear (Sr. Ricardo 
Donato) e à Secretaria de Agricultura e Pesca de Paraty (Sr. Cesar Romero) pelo apoio 
à implantação das placas. Foram apresentados através de slides com fotos, os 
seguintes locais de colocação das mesmas: Cais Turístico de Paraty, Cais de Pesca da 
Ilha das Cobras e Cais da Praia Grande.  

• Curso sobre Unidades de conservação: Sílvia Peixoto fez uma breve apresentação 
sobre o curso para professores  que aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto na sede da 
Esec: “ Um novo olhar para as Unidades de Conservação de Paraty”, realizado em 
parceria com diversas instituições locais, como: Secretaria de Educação do Município, 
APA Cairuçu, PNSB e REJ.  O curso contou com apresentações de representantes das 
UC´s da região, além de dinâmicas e caminhadas interpretativas na “Trilha Tamoios”.Os 
35 professores desenvolveram durante o evento, uma cartilha com atividades educativas 
para diferentes disciplinas, com objetivo de multiplicar os temas abordados no curso. Já 
foi marcado para novembro, um novo evento para apresentação destes trabalhos 
desenvolvidos com os alunos. 

•   Novo Superintendente do MPA/RJ: foi passada a palavra ao Conselheiro da ESEC 
Tamoios, Vereador municipal de Paraty e agora Superintendente do MPA/RJ, Luciano 
de Oliveira Vidal. Este agradeceu a oportunidade de falar no Conselho da UC onde 
muito participou e contribuiu, destacando sua trajetória nas questões relativas à pesca 
na BIG e que agora esta a disposição para trabalhar arduamente neste tema, a nível 
regional, mas com especial atenção a região. 
 
Dando seqüência à reunião, Régis apresentou a Dra Valéria Ornelas, pós-doutoranda 

em Ecologia (Unicamp), como palestrante convidada da reunião para apresentar seu trabalho 
com as aves marinhas e insulares em áreas da ESEC Tamoios. A Dra. Valéria apresentou as 
três saídas realizadas entre 2010 e 2011, com transect saindo de Tarituba, passando pela Ilha 
Laje do Cesto em direção a Ilha Rochedo de São Pedro, depois em direção a Ilha Laje Branca, 
com retorno a Tarituba. Foram apresentadas as aves avistadas, suas respectivas abundâncias e 
riqueza de espécies. Algumas informações muito relevantes podem ser levantadas, como 
nidificação e uso anual e sazonal das espécies. Alguns conselheiros, em destaque para Almir 
Tã, enriqueceram em muito a discussão com exemplos da avifauna marinha e insular em outras 
áreas na BIG. Régis agradeceu a Dra. Valéria, solicitou desculpas pela falta de apoio náutico 
neste período e se comprometeu a apoiar com a continuidade destes importantes estudos. 
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O próximo palestrante convidado foi o conselheiro e professor doutor da UERJ, Joel 
Creed, também coordenador do Projeto Coral Sol. Creed apresentou os últimos resultados de 
mais de uma década de estudos na BIG sobre a bioinvasão de duas espécies de coral, 
Tubastrea sp. Ficou clara a expansão do coral sol na BIG a partir da região do Bananal, Ilha 
Grande e que se nada for feito agora os custos financeiros e ambientais serão altíssimos. Para 
minimizar esta invasão e os prejuízos, o Projeto Coral Sol propõe a utilização do exoesqueleto 
calcáreo como produto de artesanato, gerando renda e emprego, como também reduzindo a 
bioinvasão e a perda de biodiversidade nativa. Régis destacou a participação da ESEC Tamoios 
neste Projeto e o recente trabalho científico publicado na Aquatic Invasions Records. 

Finalizando, o presidente do Conselho agradeceu a todos pela presença e em especial, 
a equipe da ESEC Tamoios pela organização do XIX Reunião do Conselho. 

 
Eu, Régis Pinto de Lima assino como responsável pela elaboração desta ATA. 

 
 
 

Parati/RJ, 06 de outubro de 2011. 
 


