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SERVIÇO PÚBICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS 

 

 
ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DE TAMOIOS 
 
 

 Às 14h25min do dia 1º de agosto deu-se início a IV 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 Toledo (Delegacia da Capitania 
de Portos e Costas/Marinha do Brasil); Joel Creed (UERJ); Roberto Campos Villaça (UFF); 
Giulliano de Sá Carvalho (AMAM), Giovanni Carlo Bloise (Eletronuclear), Carlos Elysio 
Alhanati (Eletronuclear); Dirceu Borin (Associação de Turismo da Costa Verde); Charles 
Sampson (Associação de Turismo da Costa Verde); Agnelo Alves de Carvalho (AMAM), 
Fernanda Gilbertoni Carneiro (IPHAN); José Joaquim Bittencourt Neto (COMAMP/Paraty); 
Almir dos Remédios (Associação de Moradores da Ilha do Araújo); Aldo de Bulhões Lara 
(Ass. Moradores de Tarituba); Stainer Peixoto Braga (Instituto Ambiental da Costa Verde); 
Jorge Paulo Ramiro (Colônia de Pesca Z 18/Paraty); Edson F. Klebanowycz (Colônia de 
Pesca Z 18/Paraty); Jorge Luis Feliciano Albuquerque (Colônia de Pesca Z 17/Angra dos 
Reis); Nilton José Maria Albuquerque (Colônia de Pesca Z 17/Angra dos Reis); Ricardo 
Barbosa Alves (SEAP/PR); Luciano O. Vidal (AMAPAR); José Rafael Ribeiro (SAPE); Julio 
César Avelar (AMBIG); João Luiz Victal (Bioma/Bemar); Sylvia de Souza Chada (ESEC 
Tamoios) e Adriana Nascimento Gomes (ESEC Tamoios).    

Também estavam presentes, os convidados: André Luiz de Araújo (Secretaria de 
Pesca de Angra dos Reis); Silvia Peixoto (ESEC Tamoios), Carlos Alberto dos Santos 
Souza (BIOMA), Sérgio Santos da Fonseca (AMPM), Monique Chessa Reis (SAPE); Rildo 
Malvão de Souza (Colônia de Pesca Z 18/Paraty e AMAPAR); Fernando Lardosa (APA 
Tamoios/IEF-RJ). 

A chefe da ESEC de Tamoios, Sylvia Chada, iniciou a reunião apresentando a pauta 
que consistia em: Abertura, Leitura e aprovação da Ata da III Reunião Ordinária; Ratificação 
da aprovação do Regimento Interno, Instrução do Processo para Modificação da Portaria de 
Constituição do Conselho, Informes da ESEC (Manifestação da UC quanto ao licenciamento 
de Angra 3, NUPEM – Projeto Workshop: Criação de GT de  Pesquisa e Monitoramento, 
PROTEÇÃO – Caso 1:Ilha da Queimada Pequena e Caso 2: Blue Tree, NEA – Construção 
Projeto EA para as Comunidades de Tarituba e São Gonçalo), Informes dos Conselheiros; 
Proposta para Criação de GTs e Câmaras Temáticas; Encaminhamentos finais e agenda. 

A ata III Reunião do Conselho Consultivo foi lida alternadamente por Sylvia (ESEC 
Tamoios) e Adriana (ESEC Tamoios), tendo sido retificada Colônia Z-17/ “Angra dos Reis”, 
ao invés de “Paraty”. Após a leitura e aprovação da Ata pelos presentes, Sylvia informou 
que ainda não contatou o IED-BIG nem a Transpetro para verificar o interesse destas 
instituições de comporem o Conselho. Ricardo (SEAP) informou que o Sr. Zaganelli teria 
manifestado interesse em participar do Conselho. Foi ratificada a aprovação do Regimento 
Interno do Conselho Consultivo, sem alterações. 

Quanto à instrução do processo para modificação da Portaria de constituição do 
Conselho, foi estipulada a data da próxima reunião ordinária como prazo final para a entrega 
da documentação necessária das instituições, ou seja: (i) CGC ou CNPJ da Entidade, (ii) 
Registro de Constituição da Entidade, (ii) Ofício com a indicação dos representantes titulares 
e suplentes (aos que ainda não entregaram). Entregaram a documentação solicitada as 
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seguintes estidades: Associação de Moradores e Pescadores da Ilha do Araújo (AMPIA), 
Conselho Municipal de Associações de Paraty (COMAMP), Associação de Moradores e 
Amigos da Vila Histórica de Mambucaba (AMAM), Colônia de Pescadores Z-18 de Paraty, 
Instituto Ambiental Costa Verde (IACV), Associação de Moradores da Prainha de 
Mambucaba (AMPM) – esta última faltando entregar o ofício de indicação do conselheiro 
titular e suplente 

Com modificação na ordem da pauta, Sylvia lembrou que a ESEC Tamoios pretendia 
concorrer ao Edital 01/2007, intitulado Criação e Consolidação de Unidades de Conservação 
Marinhas da Fundação SOS Mata Atlântica Programa para a Conservação Das Zonas 
Costeira e Marinha Sob Influência do Bioma Mata Atlântica - Programa Costa Atlântica”. 
Informou que pela manhã daquele mesmo dia houve uma reunião em que participaram 
Sylvia e Adriana (ESEC); Monique e Rafael (SAPE); Joel Creed (UERJ); André (Sec.Pesca 
Angra dos Reis); Carlos Alberto (BIOMA) e Julio (AMBIG), onde traçou-se um esboço do 
Projeto. Joel Creed explicou a todos qual seria a proposta acordada para o projeto, com a 
criação de um Centro de Informações Ambientais sobre a Baía da Ilha Grande na ESEC 
Tamoios. Sylvia reafirmou o papel da ESEC Tamoios em coordenar esta proposta, 
sistematizar informações e agregar os diversos atores. Almir (Ass. Moradores da Ilha do 
Araújo) propôs a realização de uma pesquisa para levantamento de dados pesqueiros, nos 
moldes realizados pelo biólogo Paulo Nogara há alguns anos atrás. 
 Adriana (ESEC) apresentou imagens da Ilha Queimada Pequena, onde foi constatada 
uma construção recente de alvenaria, com fachada pintada na cor verde (o que lhe garantia 
uma espécie de camuflagem devido a mata ao seu redor), totalmente irregular. Narrou o 
estado em que encontrou a ilha, tendo constatado os seguintes danos ambientais: (i) 
Construção em área protegida sem autorização do órgão ambiental competente; (ii) 
Supressão de vegetação característica de Mata Atlântica, protegida pelo Decreto Federal 
750/93, em aproximadamente 50 m2 de área; (iii) Abertura de trilhas e (iv) Deposição de 
resíduos sólidos em Unidade de Conservação de Proteção Integral.  Indignados, os 
conselheiros propuseram a DEMOLIÇÃO IMEDIATA desta construção. Sylvia (ESEC) disse 
que iria verificar como poderia ser realizada esta demolição, se comprometendo a fazer as 
articulações necessárias para este fim. Em seguida, Adriana (ESEC) expôs aos 
conselheiros o Caso do Blue Tree Park, cuja área marinha integra a ESEC Tamoios. 
Informou que recentemente acompanhou uma perícia ambiental demandada por uma Ação 
Civil Pública que constatou que a Estação de Tratamento de Esgotos do Blue Tree não se 
encontrava em bom estado de conservação, correndo o risco de despejar esgoto in natura 
na ESEC Tamoios se não for tomada alguma providência imediata. Informou também que o 
duto de lançamento da ETE se encontra no interior da ESEC Tamoios, dentro da faixa de 
mil metros do entorno da Ilha Araçatiba de Dentro, o que é totalmente irregular e inaceitável. 
Quanto às estruturas para fundeio das embarcações da Empresa Saveiros Tour Navegação, 
uma empresa terceirizada que atende aos hóspedes do Hotel, informou que a ESEC 
Tamoios solicitou em junho deste ano à Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos 
Reis que tomasse as providências cabíveis dentro da sua esfera de atuação e competência 
para que fossem canceladas quaisquer autorizações para a manutenção do sistema de 
fundeio de embarcações (poitas e bóias de amarração de embarcações) na área da 
Enseada do Tanguá (caso este estivesse autorizado), bem como para que este sistema de 
fundeio fosse integralmente removido de dentro da área da Estação Ecológica de Tamoios. 
Informou que a ESEC Tamoios aguarda resposta da Marinha a esta solicitação. 
Representantes do Conselho propuseram que fosse denunciada à Mídia a questão do Blue 
Tree, sobretudo em relação à sua Estação de Tratamento de Esgotos e ao risco de 
contaminação da ESEC Tamoios.  Foi proposto a formação de um Grupo de Trabalho que 
elaborasse um dossiê para divulgação na Mídia.  
  Silvia Peixoto (ESEC) apresentou o Programa de EA para comunidades do entorno 
da ESEC Tamoios, que tem como objetivo construir e implantar um programa de EA para as 
comunidades no entorno da ESEC Tamoios. Disse que inicialmente vai trabalhar com as 
comunidades de Paraty que interagem na área da ESEC (Tarituba e São Gonçalo), sendo 
que a partir de 2008 o Programa deverá ser estendido para as comunidades da Angra dos 
Reis. Informou o que já foi realizado até o momento e das atividades programadas para 
2007, quais sejam: (i) Atividade nas escolas sobre a ESEC Tamoios; (ii) Visita ao Projeto 
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BEMAR; (iii) Visita à sede da ESEC  - observação de aves; (iv) Produção de Horta/Viveiro e 
Compostagem nas escolas; (v) Oficina de Extração de Polpa de Jussara; (vi) Intercâmbio 
entre as escolas; (vii) Confraternização das escolas (dia de recreação); (viii) Visita a escola 
Guarani ou Campinho e (ix) Projeto Cinema nas escolas 
  Em seguida, Julio Avelar (AMBIG) informou como se encontrava a questão dos 
moluscos bivalves na Baía da Ilha Grande, desde que apresentou o caso na última reunião 
do Conselho. Disse que foram efetuadas coletas em mais pontos, tendo sido levadas 
amostras para o laboratório da UFRJ que emitiu laudo não constatando contaminação. 
Informou que os animais voltaram ao normal e que até então ainda não se sabia o porquê 
da ocorrência de hipertrofia dos rins nos animais. Disse que a Prefeitura Municipal de Angra 
dos Reis se propôs a financiar um monitoramento, cuja proposta deverá ser discutida com o 
Laboratório Noel Nutels. Informou que está agendada reunião para o dia 30 de agosto 
próximo, com a proposta de se estender o monitoramento contínuo para toda a Baía da Ilha 
Grande. 

Continuando os informes, Ricardo (SEAP/PR) informou sobre o recadastramento 
realizado no Norte Fluminense e sobre o recadastramento que deverá ocorrer em Itaguaí e 
região sul fluminense. Disse que a Petrobrás e o Governo do Estado já ratificaram seu apoio 
a esta operação. Informou que dentro de um mês será divulgada a agenda deste 
recadastramento, sendo necessário o apoio logístico municipal principalmente no sentido de 
transportar os pescadores ao local do recadastramento, que deverá ser feito com apoio de 
um microônibus. Informou sobre Programas da SEAP de apoio à pesca artesanal, citando o 
caso da fábrica de gelo com capacidade para 3,5 toneladas que beneficiará a Colônia Z-11 
e os pescadores de Trindade.  

Fernanda (IPHAN) informou que a greve do IPHAN foi suspensa por dez dias para 
prosseguimento das negociações.  

Dirceu (ATCV) informou sobre o 1º Raid Tour da Costa Verde que acontecerá nos 
dias 22 e 23 de setembro, de Bracuhy à Paraty, uma iniciativa da Associação de Turismo da 
Costa Verde. 

Rafael (SAPE) convidou os presentes para o evento “Hiroshima Nunca Mais” no 
próximo dia 8, em Brasília, informando que ainda haveria vagas no ônibus disponibilizado 
pela SAPE para o evento. Disse também que no dia 17 ocorrerá na Praça do Carmo em 
Angra dos Reis, um debate sobre Energia para que e para quem e formas de Energia 
Sustentável. 

Em seguida, foi tratado o tópico da pauta Manifestação da UC quanto ao 
licenciamento de Angra 3. Lida a manifestação, Alhanati (Eletronuclear) enfatizou que a 
Eletronuclear cumprira todos os passos do Termo de Referência criado pelo IBAMA e 
criticou a posição da ESEC dizendo que esta questão deveria ser tratada internamente no 
IBAMA. Seguiu-se uma acalorada discussão sobre esta questão, com diversos conselheiros 
fazendo intervenções. Rafael denunciou que a Eletronuclear teria demitido um funcionário 
associado da SAPE que teria se manifestado contrário à Angra 3 na audiência pública 
realizada em Angra dos Reis. Foi proposto que fosse elaborado um documento do Conselho 
Consultivo manifestando-se acerca desta questão.  Manifestaram-se a favor da elaboração 
deste documento: Capitania dos Portos, AMAPAR, ATCV, IPHAN, COMAMP, AMOT, 
Prainha, SAPE, SEAP, Ilha do Araújo, Z-17, Z-18, IEF/FEEMA e IACV. Foram contrários à 
elaboração do documento a Eletronuclear e a Asssociação de Moradores da Vila Histórica 
de Mambucaba. 
 Dando prosseguimento ao penúltimo tópico da pauta, ou seja, Proposta para Criação 
de GTs e Câmaras Temáticas, foi criado um Grupo de Trabalho para elaborar a 
manifestação do conselho sobre Angra 3, composto por: AMAPAR,IPHAN, IACV, SAPE, 
ESEC, AMBIG. Foi criado um Grupo de Trabalho para auxiliar no projeto para Edital Fundo 
Costa Atlântica, composto por: ESEC, AMBIG, UERJ, UFF, SAPE, BIOMA. Foi criada a 
Câmara Temática de Aquicultura e Pesca, sendo composta por: ESEC, SEAP, Z18, Z17, 
AMAPAR, AMBIG, AMOT, AMAM, BIOMA, PMAR, PMP. Foi agendada a 1ª Reunião desta 
Câmara Temática para o próximo dia 29/08/2007, às 14hs, na sede administrativa da ESEC. 
 Finalmente, foi agendada a data de 14 de novembro de 2007, às 14h00min, para a V 
Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da ESEC de Tamoios, sendo acordado que as 
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reuniões ordinárias do Conselho Consultivo serão trimestrais, sempre na segunda quarta-
feira do mês. 
 

ESEC Tamoios/Paraty, 1º de agosto de 2007. 


