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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 VIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS 

 
 Às 14h15min do dia 13 de agosto de 2008 deu-se início a VIII 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: Capitão de Corveta Newton Lopes Junior 
(Delegacia da Capitania de Portos em Angra dos Reis); Julio José Maria Junior (APA de 
Cairuçu/ICMBio); Stainer Peixoto Braga (Instituto Ambiental Costa Verde); César Romero 
Stanisce Dutra (Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente/Paraty); Jorge Paulo 
Ramiro (Colônia de Pesca Z 18/Paraty); Roberto Campo Villaça (UFF); Almir dos Remédios 
(Associação de Moradores da Ilha do Araújo); Aldo de Bulhões Lara (Associação de 
Moradores de Tarituba – AMOT); Fabrício do Espírito Santo (AMAPAR); João Luiz Vilela 
Victal (Bioma/Bemar); José Rafael Ribeiro (SAPE); Carlos Pompei (ATSCV); Comandante 
Guilherme (ATSCV); Dirceu Borin (ATCV); Ana Cláudia Anjo (SEBRAE); Lucia Guirra 
(FIPERJ); Sylvia de Souza Chada (ESEC Tamoios) e Adriana Nascimento Gomes (ESEC 
Tamoios). 

Também estavam presentes os convidados: Fernando Gouvêa (ATSCV); Souza 
(vice-presidente da Associação de Pescadores do Perequê), José Carlos Pedrosa 
(presidente da APEPAD; Geraldo de Mello (APEPAD) Carlos Henrique Orioli Guedes 
(Associação de Moradores da Vila Histórica de Mambucaba e Ass. Maricultores da Vila 
Histórica); Adilson Correia Dias (APEPAD); Ronaldo Azevedo (MD ALGAM); Miguel 
Sepúlveda (MD ALGAM); Guilherme Bastos Maccacchero (FIPERJ); Gino Zamponi 
(ATSCV); Danilo Fogaça de Macedo (UNICAMP); Sulamita Silva de Oliveira; Carlos 
Fernando S. Andrade (LEPAC/UNICAMP); Natália Ribeiro dos Santos (AMAPAR); Silvia 
Silva Peixoto (ESEC Tamoios) e Régis Pinto de Lima (ESEC Tamoios). 

Justificaram ausência: IPHAN; UERJ.  
Não justificaram a ausência: FEEMA; IEF; Prefeitura Municipal de Angra dos Reis; 

SEAP/PR; Colônia de Pesca Z 17/Angra dos Reis, Associação de Moradores da Vila 
Histórica de Mambucaba; Assoc. Moradores da Prainha; AMBIG; ELETRONUCLEAR. 

A chefe da ESEC Tamoios, Sylvia Chada, iniciou a reunião apresentando a pauta 
que consistia em: Apresentações; Leitura e aprovação das Atas (VII Reunião Ordinária e 
Reunião Extraordinária do dia 24 de junho); Instrução do Processo para Modificação da 
Portaria de Constituição do Conselho; Eleição da Secretaria-Executiva; Distribuição de 
material digital da ESEC Tamoios; Informes das Câmaras Temáticas em andamento; 
Informes Gerais; Encaminhamentos finais e agenda.  

Sylvia apresentou o “kit-Conselho”, material distribuído naquela reunião aos 
conselheiros, composto de: uma revista Linha Verde, uma Cartilha “Guia do Conselheiro”, 
publicação do NEA/RJ e um CD, cujo conteúdo era: (i) Pasta Conselheiros, contendo 
composição do Conselho; (ii) Pasta Convocação, contendo todos os ofícios de convocações 
para as reuniões; (iii) Pasta CT Pesca e Aquicultura, contendo todas as atas das reuniões 
desta Câmara Temática, a apresentação  do conselheiro Julio Avelar sobre ocorrência de 
uma possível enfermidade em moluscos, a apresentação do conselheiro Roberto Villaça 
sobre Biologia do Camarão Branco de Paraty e três apresentações do GT Mapeamento das 
artes fixas de aquicultura e pesca da Baía da Ilha Grande; (iv) Pasta CT Turismo, contendo 
atas de duas reuniões e apresentação da ESEC em reunião com mergulhadores; (v) Pasta 
Docs conselheiros, contendo documentos entregues à ESEC Tamoios em formato digital; 
(vi) Pasta Legislação, contendo a Constituição Federal, a lei e o decreto do SNUC, o 
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Decreto 8493 que dispõe sobre a co-localização de Estações Ecológicas e Usinas 
Nucleares, a lei 6902 e o Decreto 99274 que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas 
e Áreas de Proteção Ambiental, o Decreto 98864 que criou a Estação Ecológica de 
Tamoios, a Portaria que aprovou o Plano de Manejo da ESEC Tamoios e as Portarias de 
criação e alteração do conselho consultivo da ESEC Tamoios; (vii) Pasta Plano de Manejo, 
contendo todo o Plano de Manejo, inclusive os mapas e as apresentações; (viii) Pasta 
Processo, discriminando as documentações pendentes das instituições conselheiras; (ix) 
Pasta Regimento Interno, contendo Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado; 
(x) Pasta Relatório Gestão 2007, contendo o Relatório de Gestão da ESEC Tamoios 
referente ao ano exercício 2007; (xi) Pasta Reunião Planejamento 17-11-06, contendo 
arquivos referentes à reunião que antecedeu a implementação do atual conselho; (xii) Pasta 
Reuniões Ordinárias, contendo todas as atas, pautas e apresentações referente às reuniões 
ordinárias do Conselho da ESEC Tamoios; (xiii) Pasta Termo de Posse, contendo 
documento que foi assinado pelos conselheiros legítimos (conforme portarias publicadas) na 
1ª Reunião Ordinária do Conselho da ESEC Tamoios. 
  Antes de se dar prosseguimento à pauta, Rafael (SAPE) sugeriu uma rodada de 
apresentação dos participantes, que terminou por volta das 14:35. Sylvia propôs, a fim de 
poupar tempo, que ao invés das atas serem lidas durante aquela reunião, que os 
conselheiros as lessem através dos CDs distribuídos e se manifestassem num prazo de 
quinze dias quanto às retificações necessárias. A proposta foi aceita por unanimidade. 
Assim, os conselheiros terão até o dia 30 de agosto para enviar suas contribuições sobre as 
atas da VII Reunião Ordinária e da Reunião Extraordinária do dia 24 de junho. Ao final deste 
prazo, após retificadas, estas serão consideradas aprovadas. Com relação à Instrução do 
Processo para Modificação da Portaria de Constituição do Conselho, Sylvia explicou que 
este é um processo necessário que visa regularizar a nova composição do Conselho, 
aprovada nas primeiras reuniões ordinárias do ano passado. Esclareceu que este 
procedimento sofreu um atraso devido à cisão do IBAMA, com a criação do ICMBio. 
Informou que o processo agora seguirá para Brasília, com solicitação de alteração da 
portaria atual, cuja composição legal é de vinte representantes (ESEC Tamoios; APA de 
Cairuçu; FEEMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano/Angra 
dos Reis;  Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente/Paraty; Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional –IPHAN; Delegacia da Capitania de Portos e Costas em Angra 
dos Reis; Secretaria Nacional de Aqüicultura e Pesca, Gerência Sudeste/RJ; Colônia de 
Pescadores de Angra dos Reis - Z-17/RJ; Colônia de Pescadores de Paraty - Z-18/RJ; 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ; Universidade Federal Fluminense – UFF; 
Associação de Moradores da Vila Histórica de Mambucaba; Associação de Moradores de 
Tarituba; Associação de Maricultores da Ilha Grande; Sociedade Angrense de Proteção 
Ecológica; Terra Verde Mar Azul; Associação de Turismo da Costa Verde; SEBRAE; 
Eletronuclear). Adriana explicou que, através da convocação, foi enviado anexo 
relacionando quais instituições deveriam entregar documentação naquela reunião. As 
Instituições que não constam nas portarias publicadas anteriormente e que não entregaram 
a documentação solicitada devem se adequar para que não corram o risco de serem 
excluídas da futura portaria de alteração. Em setembro, serão encaminhados à sede do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio os documentos 
necessários para a publicação de Portaria com a nova composição do Conselho. Somente 
após a publicação da Portaria é que os novos conselheiros tomarão posse efetiva. Dando 
prosseguimento à pauta, referente à eleição de uma Secretaria-Executiva, foi feita a leitura 
da Seção III do Regimento Interno. Foi elogiado o trabalho de Secretaria que vem sendo 
desempenhado pela equipe da ESEC Tamoios e questionado se esta não poderia continuar 
desempenhando este papel. Sylvia lembrou que, segundo o regimento interno, a Secretaria 
Executiva deverá ser exercida por membro eleito pelo Plenário e os serviços desta 
Secretaria Executiva serão desenvolvidos com apoio técnico, operacional e administrativo 
da Estação Ecológica de Tamoios, mas não pela própria. Rafael (SAPE) convidou os 
presentes a uma reflexão sobre o papel de um conselho ativo numa UC em que não se 
pode nada, inserido numa região que se faz tudo. Sugeriu como forma de superação dos 
conflitos, que o Conselho seja usado para buscar a legalidade das atividades e 
conservação. Lembrou a importância de uma Secretaria-Executiva independente do ICMBio, 
preferencialmente uma Instituição não governamental, inclusive para propor pautas que 
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reflitam os anseios da Comunidade. Como encaminhamento, sugeriu-se identificar qual 
instituição teria condição de assumir esta tarefa. Cmte Guilherme (ATSCV) lembrou os 
diversos interesses envolvidos na área da ESEC: pesca, transporte, turismo náutico, 
turismo-sub, construção, especulação imobiliária e sugeriu que todos os presentes 
procurassem pensar como comunidade, buscando o interesse coletivo. Sugeriu como 
analogia que o secretário executivo deverá funcionar como um “mangue”, que se constitui 
num ambiente de transição entre dois meios diferentes: o terrestre e o marinho. Lembrou 
que o secretário vai ser o elemento de transição entre o ICMBio e as instituições do 
conselho. Finalmente, lembrando que a ATSCV é uma instituição presente em todos os 
ambientes: subaquático, sobre as águas e terrestre, lançou a candidatura do conselheiro 
Carlos Pompei para Secretário-Executivo. Carlos, no entanto, declinou da indicação por não 
dispor de tempo para se dedicar a esta função. Stainer (IACV) também demonstrou 
interesse no cargo, mas pediu um tempo para consultar sua Instituição e verificar a 
viabilidade. Lucia (FIPERJ) também manifestou vontade de colaborar com a Secretaria 
Executiva do Conselho. Ficou decidido que as Instituições que tiverem interesse terão um 
mês para se candidatarem ao cargo. Após este mês, a ESEC divulgará as Instituições 
candidatas. Foi decidido que a eleição da Secretaria Executiva se daria na próxima reunião 
ordinária do Conselho. Dando prosseguimento à pauta, passou-se aos informes da CT de 
Aquicultura e Pesca. César Romero (Pref Mun. Paraty) informou que participou da reunião 
na Superintendência do IBAMA que tratou do defeso do Camarão. Disse que nesta reunião 
foram escolhidos dois representantes do Estado do Rio de Janeiro (ele próprio de Paraty, 
sul do Estado e Rodolfo Silva, de Campos, norte do Estado) para participarem da reunião no 
CEPSUL, que deverá definir novo período de defeso a partir de 2009 (esse ano não daria 
devido ao seguro-desemprego). Disse que o Estado do RJ iria defender a unificação dos 
defesos, propondo o período de 01/03 a 31/05. César também lamentou a ausência do 
representante da SEAP/PR, e se queixou do trabalho desta Instituição, sobretudo no que se 
refere à dificuldade de conseguir as carteiras de pescador profissional, do recadastramento 
de embarcações para pesca do camarão sete barbas, do pescador conseguir receber o 
salário-defeso e, finalmente, lembrou que, ao contrário do que ocorre no Rio Grande do Sul, 
pescador de canoa aqui não recebe seguro desemprego porque não é motorizado. Passou-
se então para os informes da CT Turismo. Cmte Guilherme (ATSCV) falou sobre o “Clean 
Up Day”, uma campanha surgida nos EUA e adotada por diversos países cuja proposta é a 
conscientização da comunidade. Lembrou que a Baía da Ilha Grande recebe cerca de sete 
milhões de litros de esgoto por dia e que é necessário conscientizar as comunidades da 
região. Informou que este ano será realizada nova campanha do “Clean Up Day” e solicitou 
o apoio da ESEC para a primeira reunião de organização. Foi definida a data de 20 de 
agosto, na ESEC Tamoios, para esta reunião. A data do Evento, a princípio, será no dia 20 
de setembro, sábado. Régis (ESEC Tamoios) comentou como ocorreu a Reunião da CT 
Turismo no dia 10 de abril do corrente. Lembrou que, com a ajuda das operadoras no 
preenchimento de um questionário elaborado pela UC, a ESEC realizaria um diagnóstico da 
atividade de turismo subaquático para embasar um processo que deverá ser gerado e 
encaminhado para a Coordenação do Bioma Marinho e Costeiro (COMAR/ICMBio) que 
deverá consultar a Procuradoria Geral Especializada do ICMBio. Este processo será uma 
consulta bem instruída pela UC a fim de verificar a possibilidade de que esta atividade seja 
realizada na área marinha da ESEC Tamoios. Foi agendada a próxima reunião da CT 
Turismo para o dia 01 de setembro, às 10h, onde serão apresentados os dados 
sistematizados pelo analista ambiental Régis e discutidos os encaminhamentos para 
instrução do Processo. Cmte Guilherme lembrou que o novo Plano de Manejo da REBIO do 
Arvoredo prevê o turismo subaquático relacionado ao Projeto AWARE. Stainer lembrou que 
o IACV recebe anualmente formandos da área de meio ambiente e ecologia do CEFET do 
Rio Pomba. Disse que este ano os alunos virão na semana de 17 a 21 de setembro e 
propôs que estes participassem do evento Clean Up Day, no dia 20. Informou também que 
foi expedida licença de pesquisa para projeto do IACV na ESEC Tamoios. Solicitou que 
neste período, a ESEC recebesse estes técnicos do CEFET para um dia de atividade na 
ESEC. A data deverá ser confirmada posteriormente. Dirceu (ATCV) informou que o 
Conselho de Urbanismo da Prefeitura de Angra aprovou em sua última reunião o Plano de 
Gerenciamento Costeiro Municipal e recomendou que a ESEC Tamoios solicitasse cópia 
deste, uma vez que trata também de áreas sob sua jurisdição. Recomendou que a ESEC 
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Tamoios e a Capitania analisassem e se manifestassem a respeito. Cmte Lopes Jr. 
Informou que a Marinha já solicitou este Plano e que está analisando, inclusive para balizar 
os aspectos jurídicos deste. Rafael questionou se o Conselho não deveria solicitar uma 
apresentação formal deste Plano para que a manifestação não partisse apenas da chefia da 
ESEC, mas de todo o Conselho. Passou-se para os informes da CT Educação Ambiental. 
João Victal (BIOMA/BEMAR) falou sobre o trabalho de Valorização da ESEC Tamoios que 
vem desenvolvendo. Disse que foram entregues os folhetos informativos da ESEC em todas 
as casas da Vila Residencial de Mambucaba e também em Tarituba. Falou do trabalho que 
foi desenvolvido por um estudante da UNICAMP nas peixarias do Perequê e Paraty, do 
Curso de Mergulho que foi ministrado pela Cláudia e Fernando (Anequim) no auditório da 
ESEC e sobre um projeto que está sendo elaborado de educação ambiental com 
mergulhadores. Apresentou ao Conselho o Professor Carlos Fernando Andrade, do 
LEPAC/UNICAMP, e falou sobre o trabalho que o LEPAC vem desenvolvendo na região. 
Falou do Projeto Barco Escola que foi autorizado pela ESEC Tamoios através do SISBIO e 
também que tem buscado trazer os alunos do CIEP para conhecer a Estação. Lembrou que 
quem conhece gosta e quem gosta protege. Propôs que seja implementado na ESEC o 
projeto de Agentes Ambientais do IBAMA, o que poderia transformar os próprios pescadores 
em agentes ambientais. Fabrício (AMAPAR) questionou sobre a reunião que havia sido 
agendada na reunião da CT Aquicultura e Pesca para o dia 17 e que não ocorreu. Sylvia 
lembrou que esta reunião havia sido proposta pelo Jayme (SEAP/PR), conforme agenda do 
Coordenador de Aquicultura daquela Instituição (Sr. Suplicy) e que a Secretaria de Pesca de 
Angra havia ficado responsável pela organização desta reunião. Foi proposto que se 
cobrasse a SEAP/PR e a Secretaria de Pesca de Angra dos Reis a este respeito. Rafael 
(SAPE) informou sobre a realização do III Cinema e Bola na Praia do Aventureiro, que 
deverá ocorrer nos dias 11 e 12 de outubro. Lembrou que é o representante deste Conselho 
no Conselho do Mosaico Bocaina e que tem participado do GT Populações Tradicionais em 
UCs. Disse que estão organizando um Encontro de Gestores e População Tradicional que 
tem como objetivo melhorar o diálogo e a forma de comunicação com os gestores das UCs. 
Disse que, quando for confirmada a data deste evento, comunicará ao Conselho. Propôs 
que, a exemplo da reunião pública ocorrida em Paraty, que o Conselho solicite à 
PETROBRAS uma audiência pública em Angra dos Reis referente ao Licenciamento e 
Instalação de um gasoduto na região do Projeto Mexilhão. Com relação à licença prévia 
concedida pelo IBAMA para o empreendimento de Angra 3, disse que esta determina 
sessenta condicionantes. Destas, chamou atenção ao limite estipulado de cinqüenta milhões 
para o saneamento dos dois municípios (Angra e Paraty), lembrou do compromisso da 
Empresa Eletronuclear bancar a manutenção e custeio de duas UC’s federais (ESEC 
Tamoios e do PARNA Serra da Bocaina) e finalmente chamou atenção para a necessidade 
da Eletronuclear apresentar um Projeto de Depósito definitivo de rejeitos.  Rafael disse que 
a SAPE já emitiu uma manifestação sobre as condições da Licença Prévia, relativa ao 
funcionamento de Angra 3. Propôs que cada Instituição do Conselho analise e tire suas 
próprias conclusões sobre este documento. Sylvia se propôs a enviar por e-mail esta 
Licença Prévia Nº. 279/2008. Também lembrou a Manifestação emitida por este Conselho 
sobre o Empreendimento na época das Audiências Públicas, como também a Manifestação 
do Conselho do Mosaico Bocaina. Informou, ainda, que a Empresa convocou os 
participantes do Mosaico Bocaina para uma reunião na Eletronuclear na próxima sexta-feira. 
O Conselho do Mosaico deverá se reunir às 9:00 na Sede da ESEC Tamoios, discutir sua 
posição e partir para a reunião na Empresa, agendada para as 10:00. Seguindo os informes, 
o Comandante Lopes Junior informou que será ministrado um curso para aquaviários (curso 
de auxiliar de convés) nos meses de setembro a novembro. Disse que este curso terá trinta 
vagas e que a prioridade está sendo dada para o pessoal de Angra dos Reis. Finalmente 
convidou a ESEC Tamoios para ministrar uma palestra neste Curso. Após este informe, o 
conselheiro Almir Tã solicitou que todos os servidores do IBAMA ou ICMBio se retirassem 
da reunião para que a plenária discutisse um assunto. Toda a equipe da ESEC Tamoios e o 
chefe da APA de Cairuçu se retiraram e aguardaram que a plenária autorizasse seu retorno.  
Fica registrado que esta ata foi interrompida pois quem a redige não pôde acompanhar a 
discussão da plenária por ser analista ambiental desta UC. No retorno do grupo, o 
Comandante Lopes Junior encaminhou a solicitação discutida entre os conselheiros: de que, 
a exemplo do que vem sendo discutido na CT Turismo em relação a atividade de mergulho, 
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o impacto da atividade da pesca artesanal dentro da ESEC Tamoios também seja estudado 
na Câmara Temática de Aqüicultura e Pesca. Foi agendada a data de 24 de setembro às 
14:00 para a próxima reunião da CT Aquicultura e Pesca. Foi informado ao Conselho acerca 
de duas atividades em curso na ESEC Tamoios: colocação das placas de sinalização 
insulares e Programa de Monitoramento Marinho. Sylvia também comentou a respeito da 
Moção expedida pelo Conselho do Mosaico Bocaina de apoio à política ambiental de Paraty. 
Foi combinado o envio de cópia desta moção por e-mail para o Conselho. O Professor 
Carlos Fernando (LEPAC/Unicamp) falou sobre seu trabalho na região, lembrou que cerca 
de 15% das pesquisas das universidades brasileiras é feita pela UNICAMP e que um grupo 
atualmente vem estudando a licença prévia concedida pelo IBAMA para a usina de Angra 3. 
Disse ter interesse em colaborar com as Câmaras Temáticas de Educação Ambiental e de 
Pesquisa. Miguel Sepúlveda comentou sobre a publicação recente da IN que permite o 
cultivo da alga exótica Kappaphycus na região. Dando prosseguimento, Ana Cláudia 
explicou que o SEBRAE mantinha um Projeto de Maricultura que, ultimamente, estava 
parado, mas que este ano está sendo retomado. Disse que Silvia é a consultora indicada e 
Cristina a gestora deste Projeto. Disse que a SEBRAE se propõe a participar doravante das 
reuniões deste Conselho. Lucia explicou que a FIPERJ  está presente e que se candidata a 
dividir a cadeira, sendo suplente do SEBRAE neste Conselho. Por maioria absoluta, os 
conselheiros presentes aprovaram a inclusão da FIPERJ no Conselho. 
Por fim, foi decidido que a próxima Reunião Ordinária será no dia 12 de novembro de 2008. 
A reunião foi encerrada às 17 horas. Assina esta ata, eu, Adriana Nascimento Gomes e os 
demais presentes. 
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