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Ata da XXIV Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tamoios 

 
 Às 14h30min do dia 11 de dezembro de 2012 deu-se início a XXIV 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 os conselheiros: Roberto Campos Villaça (UFF); Eduardo 
Godoy A. de Souza (APA Cairuçu/ICMBio); Carlos Alberto Pompei (ATSCV); Maurício do 
Carmo (TRANSPETRO); Ricardo Toledo (APA Tamoios/INEA); Marcos Bastos (UERJ); 
Tiago O. Menezes (FIPERJ); José Carlos Pedrosa (APEPAD); Luiz Joaquim de Faria 
(Delegacia Capitania dos Portos de Angra dos Reis); João Luiz Vilela Victal (Bemar) e Régis 
Pinto De Lima (ESEC Tamoios/ICMBio). 

As demais instituições conselheiras não justificaram a ausência 
Também estavam presentes os convidados: Suzana M. Ramineli (Projeto 

Hippocampus); Fausto Silvestri (FIPERJ); Miguel Bentes Mocherniuk (TRANSPETRO); 
Manoel Quinelato dos Santos Neto (estudante); Alisson Nunes (BrasFELS); Tiago Rocha 
(Projeto BIG); Ricardo Voivodic (GERCO/INEA); Henrique de Jesus (Associação de Algas 
de Paraty); Julio Cesar Vilela Victal (BEMAR); Andréa Rosetti Lourenço (estagiária/ESEC 
Tamoios) e Adriana Nascimento Gomes (ESEC Tamoios). 

O chefe da ESEC Tamoios, Régis Lima, iniciou a reunião informando mudança na 
pauta devido ao adiamento da palestra da Gestora da APA Marinha Litoral Norte de São 
Paulo, Lucila Vianna, que se encontrava doente e afônica. A Dra. Lucila discorreria sobre 
Estratégia de gestão, Projeto Cercos Flutuantes e Licenciamento do Pré-Sal.  

A leitura da ata foi transferida para o final da reunião. 
Régis propôs, em seguida, alteração na agenda anual de reuniões ordinárias do 

Conselho (artigo 25 do Regimento Interno do CC ESEC Tamoios), sugerindo que 
passassem de trimestrais (4 ao ano) para quadrimestrais (3 ao ano), ressaltando que, caso 
se faça necessário, poderá haver convocação de reuniões extraordinárias, bem como as 
Câmaras temáticas deverão ter sua agenda própria.Os conselheiros presentes concordaram 
com a sugestão desta mudança, sendo que o gestor da APA Tamoios acrescentou que 
neste ano foram 13 reuniões na APA Tamoios, o que provocou um esvaziamento do 
conselho. Quantidade não significa qualidade. Marco (UERJ) lembrou a possibilidade de se 
convocar reuniões extraordinárias, caso surja alguma questão importante. Roberto (UFF) 
ressaltou a importância de se dar andamento às questões tratadas, Maurício 
(TRANSPETRO) solicitou que as reuniões não fossem convocadas na segunda 3ª feira do 
mês, pois concorreriam com a agenda de outras reuniões (PAM). Foi sugerido também que, 
como pauta para a primeira reunião de 2013 se avaliasse a composição, o percentual de 
presenças, inclusive a necessidade de alguma alteração ou substituição, haja vista o 
interesse de outras instituições de participarem deste conselho. 

Adriana (ESEC Tamoios) apresentou o Programa de Voluntariado da ESEC 
Tamoios/ICMBio – 2012/2013, ressaltando que a analista ambiental Silvia Peixoto deu início 
a este Programa na UC, mas que, desde que a mesma se encontra em licença maternidade, 
a analista ambiental Graziela Moraes Barros assumiu a coordenação deste programa. Em 
dezembro de 2011 foram selecionados e capacitados sete voluntários que participaram da 
Campanha ESEC Tamoios: 20 anos, realizada em diversos pontos turísticos da região na 
temporada 2011/2012 e apoiaram nas atividades da sede da ESEC Tamoios, recebendo 
diversas turmas escolares, totalizando 680 visitantes em 2012. Nos dias 3 e 4 de dezembro 
último, foi realizada a capacitação do novo grupo de voluntários, que contou com atividades 
na sede e no interior da UC. As ações para a temporada de 2012/2013 envolverão 
atividades de divulgação da Campanha ESEC Tamoios: Conhecer para valorizar e proteger, 
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em praias, marinas, cais turísticos e escolas na região do entorno da sede. Informou que, 
através da condicionante para instalação e operação da linha de transferência de água de 
formação e emissário submarino do TEBIG, a empresa TRANSPETRO irá apoiar o 
Programa de Voluntariado da ESEC Tamoios nas imediações do bairro Jacuecanga, em 
Angra dos Reis. 

Adriana lembrou que o ICMBio mantém um Programa de Estágio em parceia com o 
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) o qual oferece uma vaga para a ESEC 
Tamoios. Lembrou que já foram estagiários deste programa o Sr. Carlos Peixoto e Andréa 
Rosetti (2011-1012), sendo que está aberta a vaga para 2013. Informou que o estagiário 
recebe Bolsa auxílio R$ 203,00 por mês mais auxílio transporte e a dedicação é de 20 horas 
semanais. Os requisitos são: (i) Se interessar pela área ambiental; (ii) Estar cursando curso 
de nível médio ou técnico; (iii) Possuir conhecimento básico de informática; (iv) Apresentar 
Curriculum Vitae, RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula. Solicitou 
que os conselheiro ajudassem na divulgação, lembrando que os interessados devem 
Agendar entrevista com Graziela pelo telefone (024)  3362 9885 ou pelo email  
esec.tamoios@gmail.com.  

Dando prosseguimento à pauta, Adriana informou que A Justiça Federal confirmou a 
validade das autuações do ICMBIO lavradas durante a Operação União Para Todos na Ilha 
do Catimbau. Eduardo (APA Cairuçu) complementou a informação, acrescentando que o 
Cacá já entrou com requisição para mudança de local do restaurante e que a APA Cairuçu 
já teria assinalado positivamente quanto ao novo sítio. 

Régis informou, em seguida, acerca das Condicionantes presentes na Licença de 
Instalação da Linha de Transmissão da ETE da TRANSPETRO. Maurício (TRANSPETRO) 
apresentou sucintamente no que consiste o empreendimento. Régis informou que no último 
dia 26 de novembro, a ESEC Tamoios se reuniu com representantes da empresa com o fito 
de esclarecer e orientá-la quanto ao cumprimento das condicionantes referentes a esta UC. 
Lembrou que são 20 condicionantes referentes ao ICMBio, sendo 5 gerais e 15 específicas. 

Tiago (FIPERJ) fez uma apresentação sobre a Ação de Cadastramento de 
Pescadores de Tarituba. que ocorreu de 15 a 19 de outubro de 2012; envolvendo FIPERJ, 
Estação Ecológica de Tamoios e Colônia de Pescadores Z-18 de Paraty. Foram 
cadastrados 68 pescadores e 53 embarcações. Foram levantados dados pessoais, 
familiares, socioeconômicos, da embarcação, dos documentos, das modalidades de pesca e 
comercialização. Tiago também apresentou alguns resultados com ajuda de gráficos, dentre 
os quais: 91% são homens, a maioria entre 30 e 64 anos; 61% possuem escolaridade de 
ensino fundamental, 67% nasceram em Paraty e 12% em Angra dos Reis; 91% começaram 
a pescar nos primeiros 20 anos de vida; 69% possuem outra fonte de renda além da pesca; 
54% possuem renda familiar de 1 a 3 salários mínimos; 53% das embarcações são botes, 
45% canoas e 2% baleeiras; 37% pescam principalmente de linha, a mesma percentagem 
utiliza rede de espera/emalhe; 14 % têm como principal arte de pesca o arrasto; 71% vende 
diretamente onde desembarca e 96% desembarcam em Tarituba. 

Adriana falou sobre a 1ª Campanha de Controle e Erradicação de Coral-Sol em ilhas 
da ESEC Tamoios, que aconteceu entre os dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2012 e envolveu a 
equipe da ESEC Tamoios e do Projeto Coral-Sol. Lembrou os trabalhos anteriores do 
Projeto Coral-Sol na ESEC Tamoios, em especial as atividades de Monitoramento 
Extensivo, em todas as ilhas da UC e de Monitoramento Intensivo, realizado nas ilhas 
Queimada Grande, Queimada Pequena, Imboassica, Cobras, Búzios, Sabacu, Araçatiba de 
Fora e Araçatiba de Dentro. Informou que a campanha de controle aconteceu em quatro 
ilhas da ESEC Tamoios: Cobras (usada para capacitação das equipes e controle), com 
remoção de 5943 colônias, Sabacu, Tucum de Dentro e Pingo d´Água, onde foram 
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removidas 1734, 224 e 2227 colônias respectivamente. Apenas na Ilha Tucum de Dentro 
houve erradicação completa, sendo que em Sabacu e Pingo d´Água, todas as colônias 
adultas foram removidas, sobrando recrutas no costão.  

Régis anunciou que está sendo planejada para março de 2013 a Operação Eclipse, 
que consistirá em um grande evento, com a participação de operadores de mergulho, 
órgãos ambientais, Transpetro e convidados, para a retirada em massa dos corais. As ações 
serão divididas em dois dias. No primeiro, haverá uma oficina teórico-prática na sede da 
Esec Tamoios e, no segundo, a retirada dos corais. 

Como acordado no início da reunião, foi lida a ata da XXIII reunião ordinária que foi 
aprovada por todos, havendo apenas duas correções encaminhadas por escrito pelo 
representante da Marinha. 

Ricardo Toledo, pedindo a palavra, aproveitou para esclarecer aos presentes sobre o 
processo de zoneamento da APA Tamoios, em especial sobre a matéria do Jornal O ECO, 
entregue pela servidora da ESEC Tamoios, Sylvia Chada, em reunião ordinária desta UC e 
que suscitou discussão na ocasião. Reiterou o que o superintendente do INEA havia dito 
quanto à parcialidade daquela edição do jornal, de modo que a mesma não expressava nem 
a proposta do INEA e nem a posição do conselho da APA. Ricardo também se colocou a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando para 
destacar a idoneidade e qualidade técnica do superintendente do INEA. Régis comentou 
sobre os desdobramentos daquela reunião, sobretudo o que se tem sido feito para preservar 
a boa relação institucional entre o INEA e o ICMBio. Ressaltou que a Ilha Grande não está 
incluída na Zona de Amortecimento da UC e que a ESEC Tamoios colaborou no processo 
da APA Tamoios com relação às áreas da APA sobrepostas ou que se encontram na zona 
de amortecimento da ESEC. Lembrou que a servidora da ESEC Tamoios distribuiu o jornal 
durante a reunião, sem anuência da chefia.  
 Finalizando, o presidente do Conselho agradeceu a todos pela presença. A reunião 
encerrou às 16:40.  
 Assinam esta ata, Adriana Nascimento Gomes e Régis Pinto de Lima. 

 

Paraty, 17 de dezembro de 2012. 

 

 

Adriana Nascimento Gomes 

 

 

Régis Pinto de Lima 


