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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 VI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DE TAMOIOs 

 
 Às 14h30min do dia 13 de fevereiro deu-se início a VI 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, 
que substituiu o Capitão de Corveta Germano Teixeira da Silva na Delegacia da Capitania 
de Portos em Angra dos Reis; Capitão-Tenente Rildo Florentino Romão Soares, que 
substituiu o Capitão-Tenente Valdir Luis Gomes na Capitania de Portos em Paraty; Stainer 
Peixoto Braga (Instituto Ambiental da Costa Verde); César Romero Stanisce Dutra 
(Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente/Paraty); Jorge Paulo Ramiro (Colônia de 
Pesca Z 18/Paraty); Almir dos Remédios (Associação de Moradores da Ilha do Araújo); Aldo 
de Bulhões Lara (Associação de Moradores de Tarituba – AMOT); Joel Creed (UERJ); 
Luciano O. Vidal (AMAPAR); Mônica de Mesquita Nemer (APA Tamoios/IEF); Julio César 
Avelar (AMBIG); João Luiz Vilela Victal (Bioma/Bemar); José Rafael Ribeiro (SAPE); Ney 
Pinto França (APA de Cairuçu/ICMBio); Sylvia de Souza Chada (ESEC Tamoios) e Adriana 
Nascimento Gomes (ESEC Tamoios). 

Também estavam presentes os convidados: Auro Carvalho Braga (IACV); Carlos 
Alberto Pompei (ATSCV/Frade Diver); José Roberto Reis Mendonça (AMAPAR); Claudia 
Facin Bagateli (Anequim Mergulho); Fernando Bagateli (Anequim Mergulho); Leonardo 
Fernandes Castro (IED-BIG/Projeto POMAR), Ginálvia Manuella de Paula (estagiária UBM - 
BIOMA) e Silvia Silva Peixoto (ESEC Tamoios). 

Justificaram ausência: Universidade Federal Fluminense – UFF; COMAMP/Paraty e 
Eletronuclear (por informe, durante a reunião);  

Não justificaram a ausência: SEBRAE, IPHAN; Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis; Associação de Turismo da Costa Verde – ATCV; Colônia de Pesca Z 17/Angra dos 
Reis, Associação de Moradores da Vila Histórica de Mambucaba; Assoc. Moradores da 
Prainha; SEAP/PR. 

A chefe da ESEC Tamoios, Sylvia Chada, iniciou a reunião apresentando a pauta 
que consistia em: Apresentações; Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior (14 de 
novembro); Informes dos Conselheiros e da ESEC Tamoios; Plano de Trabalho 2008; 
Criação de novas Câmaras Temáticas e/ou Grupos de Trabalho e agenda.  

Inicialmente, foi realizada uma rodada de apresentação dos participantes. Adriana 
procedeu à leitura da ata da V reunião ordinária, sendo esta aprovada por todos, com 
apenas uma modificação sugerida pelo Comandante Lopes Junior: acrescentar a justificativa 
pela qual a Marinha se absteve de votar quanto à Manifestação do Conselho sobre Angra 3, 
por entender tratar de competência do órgão ambiental e não do conselho. 

Iniciando os informes, César Romero (Sec. Pesca Paraty) propôs que se discutisse a 
questão do cerco flutuante de robalo, pois este estaria exterminando a população de robalo 
da região. Lembrou que de novembro a janeiro acontece a desova e que esta pesca está 
acabando com os robalos ovados. Lembrou que Paraty já foi o maior produtor de robalo do 
Rio de Janeiro. Houve um debate sobre a questão do robalo e Sylvia propôs a inclusão 
desta pauta na Câmara Temática de Aqüicultura e Pesca, que é o fórum mais apropriado 
para discussão e encaminhamento de propostas de normatização para esta questão. O 
Capitão de Corveta Lopes Junior disse estar ciente da solicitação da ESEC TAMOIOS a 
respeito das poitas em frente ao Hotel Blue Tree Park e informou que aguarda parecer da 
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DPC. Stainer (IACV) informou que o conselheiro da Eletronuclear, Sr. Carlos Alhanatti, lhe 
solicitou para justificar sua ausência na reunião. O professor Joel Creed informou que a 
reitoria da UERJ mudou e que o Professor Marcos Bastos assumiu o CEADS na Ilha 
Grande. Também informou que haverá no próximo dia 07 de março, no auditório do Centro 
de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o lançamento do Livro Biodiversidade 
Marinha da Ilha Grande, projeto o qual foi coordenador. João Victal (BIOMA/BMAR) propôs 
que se convidasse o LEPAC/UNICAMP para o Conselho, uma vez que eles estão com 
atividades na região. Ney informou que o LEPAC já procurou a APA de Cairuçu e que se 
propôs a cooperar com o Jardim Botânico da APA. Rafael (SAPE) lembrou que as 
audiências públicas sobre o empreendimento Angra 3 foram marcadas para os dias 25, 26, 
27 e 28 de março e propôs a montagem de um Grupo de Trabalho. 

Sylvia informou que o projeto submetido ao Edital 01/2007, da Fundação SOS Mata 
Atlântica, elaborado em parceria com representantes do conselho (CENTRO DE INFORMAÇÕES 

AMBIENTAIS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS: CONTRIBUINDO COM A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE E A SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE), foi 
aprovado. No momento, aguarda-se a formalização do convênio com a SOS para se dar 
início ao Projeto. Adriana disse que deverá ser criada uma Câmara Temática de Pesquisa 
para acompanhar o andamento do projeto. Sylvia informou que ocorreu entre os dias 15 e 
18 de novembro, com o apoio da ESEC Tamoios, o Campeonato Brasileiro de Foto 
Subaquática. Informou aos presentes que uma matéria sobre o Campeonato foi publicada 
na Revista Linha Verde (Ano 1, Número 1, de janeiro de 2008). Comunicou que a lancha da 
ESEC Tamoios quebrou no dia 15 de janeiro, quando prestava apoio ao laboratório de 
Monitoração Ambiental da Eletronuclear. Disse que o conserto foi orçado em mais de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) e que a Eletronuclear já estaria providenciando este conserto. 
Também foi dado informe sobre a Reunião da Câmara Temática de Aqüicultura e Pesca no 
dia 23 de janeiro, quando foi apresentado um levantamento de todas as artes fixas de pesca 
e cultivo existentes no interior da Baía da Ilha Grande. Foi dito que a Câmara Temática de 
Aqüicultura e Pesca da APA de Cairuçu se juntou à CT da ESEC, a fim de que as questões 
fossem tratadas em conjunto. Também foi tratada a questão do defeso do camarão. Sylvia 
fez uma breve explanação sobre o processo. Luciano Vidal solicitou que se registrasse em 
ata que o Movimento Revolucionário dos Sem Mar de Paraty (MRSMP) solicita que sejam 
retirados do Processo hoje existente no IBAMA todos os documentos referentes ao MRSMP. 
Sylvia disse que a recomendação tirada na CT seria que a Prefeitura de Paraty solicitasse o 
arquivamento daquele processo e que o Conselho Consultivo iniciasse um novo processo. 
Sylvia informou que a próxima reunião da Câmara Temática de Aqüicultura e Pesca será 
uma apresentação do Professor Roberto Villaça sobre seu estudo, que levou a Prefeitura de 
Paraty a solicitar a mudança do período do defeso do camarão. Disse que, à princípio, esta 
reunião estaria marcada para o dia 06 de março. Luciano Vidal propôs que se convidasse 
para esta reunião o Sr. Luis Fernando, representante do CEPSUL e o Sr. Clemerson, da 
Coordenação Geral de Recursos Pesqueiros, de Brasília. Sylvia disse que a ESEC se 
responsabilizaria por convidá-los. César Romero ficou responsável em providenciar o local, 
dando preferência à Casa de Cultura de Paraty. Também disse que anunciaria na rádio, 
bem como providenciaria o coffee break. Jorge Ramiro disse que no dia 1º de março, vai 
haver uma assembléia dos pescadores na Casa de Cultura e que ele anunciaria nesta 
ocasião a reunião do dia 6. Dando continuidade aos informes, Sylvia informou sobre a 
próxima reunião do Conselho do Mosaico Bocaina, no dia 13 de março. Leonardo (IED-BIG) 
convidou a todos para visitar o IED-BIG e conhecer o que tem sido feito. Lembrou que as 
fazendas marinhas têm sido áreas de refúgio para robalos, chernes e badejos. Também 
falou do apoio dado para fabricação local das lanternas de cultivo. Cláudia (Anequim) disse 
que em breve será formada a Associação de Operadores de Mergulho de Paraty. Sylvia 
lembrou que o Setor de Mergulho não tem cadeira no Conselho, mas que poderá participar 
nas Câmaras Temáticas, contribuindo para a gestão da Unidade. Às 15 horas foi feito um 
intervalo.  

Dando prosseguimento à pauta, Sylvia questionou quais seriam os temas prioritários 
para a gestão da ESEC Tamoios a serem tratados no Conselho. Júlio lembrou da agenda de 
regularização fundiária que não caminhou bem em 2007, mas que é uma questão muito 
importante para a ESEC. Propôs que o SPU e o MPF apresentassem ao Conselho como se 
encontra o andamento desta questão. Sylvia lembrou que a prioridade para a ESEC, 
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atualmente, é a regularização fundiária da Ilha do Sandri, onde já foi iniciado o processo 
para implantação da base da pesquisa, conforme consta no Plano de Manejo da Unidade. 
Foi lembrado que a pesquisa e sobretudo o Projeto aprovado deverão ser tratados no 
Conselho através de uma Câmara Temática. Julio sugeriu também a apresentação do Plano 
de Manejo da UC para os conselheiros. Dentre os temas prioritários, também foi lembrada a 
questão do defeso do camarão e do robalo, a serem tratados na Câmara Temática, já 
formada, de Aquicultura e Pesca. A questão do Setor de Mergulho também foi levantada e 
se propôs a criação de uma Câmara Temática de Turismo. Por fim, o Sr. João Victal 
lembrou o Projeto de Educação Ambiental já em andamento na UC e foi proposta também a 
criação da Câmara Temática de Educação Ambiental no âmbito do Conselho para tratar 
deste projeto e outras ações concernentes ao tema. Assim, foram criadas as seguintes 
Câmaras Temáticas, indicadas suas composições e os coordenadores responsáveis para a 
convocação das primeiras reuniões de suas respectivas CTs: 

 Câmara Temática de Pesquisa (UERJ, IACV, SAPE, IED-BIG, AMBIG, Sec. 
Pesca de Angra dos Reis, BIOMA/BEMAR, APA TAMOIOS, ESEC TAMOIOS) – 
Coordenador: ESEC Tamoios; 

 Câmara Temática de Turismo (AMAPAR, IACV, BIOMA/BEMAR, DELEGACIA 
CAPITANIA DOS PORTOS DE ANGRA DOS REIS; CAPITANIA DOS PORTOS DE 
PARATY; SETOR DE MERGULHO, AEMTUR; ESEC Tamoios) – Coordenador: 
AMAPAR; 

 Câmara Temática de Educação Ambiental (BIOMA/BEMAR; APA DE 
CAIRUÇU; IED-BIG; SAPE; UERJ; IACV; ESEC TAMOIOS) – Coordenador: 
BIOMA/BEMAR e ESEC Tamoios 

Por fim, foi acertado o calendário das reuniões ordinárias do Conselho em 2008: 

 13 de fevereiro de 2008 – VII Reunião Ordinária do Conselho Consultivo; 

 14 de maio de 2008 – VIII Reunião Ordinária do Conselho Consultivo; 

 13 de agosto de 2008 – IX Reunião Ordinária do Conselho Consultivo; 

 12 de novembro de 2008 – X Reunião Ordinária do Conselho Consultivo.  
 
Assina esta ata, eu, Adriana Nascimento Gomes e os demais presentes. 

 Capitão de Corveta Newton Lopes Junior (Delegacia da Capitania de Portos e 
Costas de Angra dos Reis) 
 

Capitão-Tenente Rildo Florentino Romão Soares (Agência da Capitania de Portos e Costas 
de Paraty) 
 

Stainer Peixoto Braga (Instituto Ambiental da Costa Verde) 
 

Almir dos Remédios (Associação de Moradores da Ilha do Araújo) 
 

Stainer Peixoto Braga (Instituto Ambiental da Costa Verde) 
 

César Romero Stanisce Dutra (Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente/Paraty) 
 

Jorge Paulo Ramiro (Colônia de Pesca Z 18/Paraty) 
 

Aldo de Bulhões Lara (Associação de Moradores de Tarituba – AMOT) 
 

Joel Creed (UERJ) 
 

Mônica de Mesquita Nemer (APA Tamoios/IEF) 
 

Julio César Avelar (AMBIG) 
 

Luciano O. Vidal (AMAPAR) 
 

José Rafael Ribeiro (SAPE) 
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Ney Pinto França (APA de Cairuçu/ICMBio) 
 

João Luiz Victal (Bioma/Bemar) 
 

Sylvia de Souza Chada (ESEC Tamoios)  
 

Adriana Nascimento Gomes (ESEC Tamoios) 
 

 


