
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi dade 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 
PARQUE 

LOCAL: Espaço Quinta do Tiê – Paraty

ASSUNTO: Apresentação das instituições conselheiras (PESM
Moradores de Ubatumirim; Prefeitura de Ubatuba) e Visita de Campo na Estrada Pararty
da Macela. 

OBJETIVOS: Disponibilizar mais informações aos conselheiros sobre o PNSB e área de entorno no 
município de Ubatuba e visita in loco
 

PARTICIPANTES:  
 

Francisco Livino – Chefe do PNSB; 
Maria Brasilicia  – Prefeitura de Paraty
Inocêncio Alves Junior  – Prefeitura de Ubatuba; 
– Eletronuclear; Francisco Luis Franco 
Picinguaba; Mirian Reis  – SAPE; Eliane Bragança
Ana Rosa dos Santos  e Evaldo Todão
Canela  – Assoc. Cairuçu; Fausto Campos
– Assoc. de Barqueiros de Trindade; 
Legaspe  – Fundação Florestal (APA Marinha LN)
de Turismo de Paraty; Silvia Salzmann
Herbert Serafim de Freitas  – USP / Instituto Butantan
ICMBio/sede; Norival da Silva Carneiro
 
 

PAUTA:  
• Apresentação das instituições conselheiras (Associação d

Estadual da Serra do Mar 

• Visita de campo na área do PNSB 
 

 

DISCUSSÕES DA PAUTA:  

a) Início da reunião  
A reunião iniciou às 10h05min com o presidente
dando boas vindas aos conselheiros
Quinta do Tiê. Ele falou sobre a intensa
agenda é necessária; e que no próximo ano pretende
realizando apenas as reuniões ordinárias e caso haja necessidade alguma extraordinária.
apresentação dos presentes, Francisco Livino fez dois informes: 
com os primeiros resultados do estudo sobre a viabilidade econômica do PNSB para realização de 
Parceria Público Privada – PPP; e 
Trindade. Em seguida, Maria Brasilícia fez 
Conselho Consultivo do PNSB, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes em ambas às 
reuniões. Após a leitura da memória foi questionado 
do PNSB no Sertão de Mambucaba, conforme encaminhamento. Livino informou que a reunião 
aconteceu sim e foi bem produtiva, além de discutirem as demandas fo
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Apresentação das instituições conselheiras (PESM- Núcleo Picinguaba; 
Moradores de Ubatumirim; Prefeitura de Ubatuba) e Visita de Campo na Estrada Pararty

Disponibilizar mais informações aos conselheiros sobre o PNSB e área de entorno no 
in loco na Estrada Paraty-Cunha e Pedra da Macela

Chefe do PNSB; Maristela Resende Resendes  - Analista Ambiental do PNSB
de Paraty; Rodrigo Leite Massiere – Prefeitura de Cunha;

Prefeitura de Ubatuba; Eduardo Godoy  – APA Cairuçu; 
Francisco Luis Franco – Instituto Butantan; Natália Bonfim Lossio 

Eliane Bragança  – Assoc. dos Produtores Rurais do Vale Mambucaba; 
Evaldo Todão  – Assoc. de Moradores de Ubatumirim; 

Fausto Campos  – Assoc. de Moradores de Trindade; 
ade; Sinei Martins  – Fórum de Populações Tradicionais de

Fundação Florestal (APA Marinha LN); Oscar Augusto Pombo Mendes
Silvia Salzmann  – Associação de Moradores da Ponte Branca e Paraty CVB

USP / Instituto Butantan; Carlos Felipe de Andrade Abirached
Norival da Silva Carneiro  – Associação de Moradores do Penha.

Apresentação das instituições conselheiras (Associação de Moradores do 
Serra do Mar – Núcleo Picinguaba; Prefeitura de Ubatuba

na área do PNSB na Estrada Paraty-Cunha e na Pedra da Macela

5min com o presidente do Conselho Consultivo do PNSB
boas vindas aos conselheiros e agradecendo a Silvia Salzmann a disponibilidade do Espaço 

intensa agenda do Conselho, mas que nesse primeiro momento essa 
; e que no próximo ano pretende-se diminuir bem a agenda do conselho 

realizando apenas as reuniões ordinárias e caso haja necessidade alguma extraordinária.
apresentação dos presentes, Francisco Livino fez dois informes: a ONG SEMEIA fez a

do estudo sobre a viabilidade econômica do PNSB para realização de 
; e falou sobre a ação judicial de retirada de bares da Praia do Meio em 

Em seguida, Maria Brasilícia fez a leitura da memória da reunião do dia 25 de maio do 
Conselho Consultivo do PNSB, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes em ambas às 
reuniões. Após a leitura da memória foi questionado ao presidente do conselho 

rtão de Mambucaba, conforme encaminhamento. Livino informou que a reunião 
e foi bem produtiva, além de discutirem as demandas foram realizada
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Núcleo Picinguaba; Associação de 
Moradores de Ubatumirim; Prefeitura de Ubatuba) e Visita de Campo na Estrada Pararty-Cunha e Pedra 

Disponibilizar mais informações aos conselheiros sobre o PNSB e área de entorno no 
Cunha e Pedra da Macela. 

Analista Ambiental do PNSB; 
Prefeitura de Cunha; Jorge 

APA Cairuçu; Flávia Cruz Esteves  
Natália Bonfim Lossio – PESM- Núcleo 

os Produtores Rurais do Vale Mambucaba; 
Moradores de Ubatumirim; Maria Bernadete 

Moradores de Trindade; Isaias da Apresentação  
Fórum de Populações Tradicionais de Paraty; Lara 

Oscar Augusto Pombo Mendes  – Assoc. de Guias 
ssociação de Moradores da Ponte Branca e Paraty CVB; 

Carlos Felipe de Andrade Abirached  – 
. 

ores do Ubatumirim; Parque 
Prefeitura de Ubatuba); 

Cunha e na Pedra da Macela. 

do Conselho Consultivo do PNSB, Francisco Livino, 
disponibilidade do Espaço 

, mas que nesse primeiro momento essa 
se diminuir bem a agenda do conselho 

realizando apenas as reuniões ordinárias e caso haja necessidade alguma extraordinária. Após a 
ONG SEMEIA fez a apresentação 

do estudo sobre a viabilidade econômica do PNSB para realização de 
sobre a ação judicial de retirada de bares da Praia do Meio em 

leitura da memória da reunião do dia 25 de maio do 
Conselho Consultivo do PNSB, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes em ambas às 

ao presidente do conselho se aconteceu a reunião 
rtão de Mambucaba, conforme encaminhamento. Livino informou que a reunião 

realizadas várias denuncias 
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que o PNSB já atendeu. Eliane Bragança complementou dizendo que a reunião foi produtiva e que já 
está tendo frutos. 

b) Apresentação das Instituições conselheiras  

A primeira apresentação, anexo 1, foi do Parque Estadual da Serra da Mar – Núcleo Picinguaba 
realizada por Lara Legaspe e Natália Lossio; a apresentação foi dividida em duas partes, sendo a 
primeira com dados gerais: região, bioma, fauna, flora; e a segunda com dados específicos do PESM - 
Núcleo Picinguaba. A segunda apresentação foi da Associação de Moradores do Sertão de 
Ubatumirim, Evaldo Todão e Ana Rosa fizeram a apresentação, que também foi dividida em duas 
partes: questões culturais e antropológica; e uma parte mais objetiva. Evaldo iniciou com uma leitura 
sobre o histórico do Sertão de Ubatumirim, anexo 2, em seguida leu partes de duas monografias (Uso 
dos recursos naturais em Unidade de Conservação de Proteção Integral: o caso do Sertão de 
Ubatumirim – escrita por Danilo Santos da Silva pela Universidade Estadual Paulista; e Aspectos 
positivos e negativos da instituição PESM no município de Ubatuba – escrita por Denise Silva Luiz pela 
UNITAU) e de uma tese de doutorado (O dilema das decisões sobre populações humanas em Parques: 
Jogo compartilhado entre técnicos e residentes no Núcleo Picinguaba – escrita por Eliane Simões pela 
UNICAMP) todas sobre a área em questão. Ana Rosa falou sobre a necessidade do desembargo da 
marcenaria de Ubatumirim embargada em 2011. Evaldo informou que a associação produziu 5 mil kg 
de polpa de juçara nesse ano, através do Projeto Juçara; ele encerrou a apresentação da Associação 
de Moradores de Ubatumirim declamando um poema, anexo 3. Jorge Alves Junior fez a apresentação 
da Prefeitura de Ubatuba iniciando pelo histórico do município e dos trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos pela Regional Norte, como estudos antropológicos e ambientais, além de enfatizar que 
na região há muito a ser feito e que há grande potencial de pesquisas com fauna e flora. Disse que na 
região há conflito de décadas e que aos poucos a prefeitura vem trabalhando para se aproximar das 
comunidades rurais buscando o desenvolvimento dessas comunidades, através de agregação de 
valores aos produtos caiçaras (a prefeitura cedeu espaço para a Associação de Ubatumirim construir 
um local para beneficiamento da juçara e as comunidades estão fornecendo sua produção para a 
merenda escolar), forma de diminuir a presença de atravessadores na área. Informou que a produção 
caiçara é livre de produtos químicos e a forma de produção é através do manejo do solo, com pousio, 
sem a utilização de máquinas agrícolas. Após as apresentações das três instituições, Francisco Livino 
parabenizou todos os apresentadores dizendo que superaram as expectativas; ele fez dois 
comentários: se remeteu ao slide sobre a Mata Atlântica, apresentado pelo PESM-Núcleo Pincinguaba, 
dizendo que dos 8% restante de floresta apenas 2% é Unidade de Conservação, ressaltando a 
importância e responsabilidade das UCs na preservação da Mata Atlântica. Falou também que acredita 
que essa é uma região mais preservada não só por causa das populações tradicionais locais e das 
UCs existentes, mas principalmente por não ter acontecido grandes investimentos na região até o 
momento, porém, devemos estar preparados que a pressão econômica está chegando, principalmente 
por causa do pré sal. Com relação ao desembargo da marcenaria do Ubatumirim, Livino disse que não 
está sobre governabilidade nem do Parque Estadual da Serra da Mar nem do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina; o desembargo depende agora da CETESB; complementou que ambas as Unidade 
de Conservação estão dispostas a realizar o desembargo. Isaias da Apresentação sugeriu que o PNSB 
envie um ofício a presidência da CETESB informando sobre a realidade da marcenaria e a boa vontade 
do Parque em realizar o desembargo. Livino aceitou a sugestão e se comprometeu em fazer o ofício e 
mandar com cópia para a Associação de Moradores de Ubatumirim. Em seguida, Carlos Felipe 
Abirached que trabalha na Coordenação de Gestão e Conflitos e Conflitos Territoriais – COGCOT do 
ICMBio sede, falou sobre a situação do Sertão de Ubatumirim: a importância de ser construído um 
documento conciliador (Termo de Compromisso) entre ICMBio, Fundação Florestal e comunidade; 
falou também da marcenaria, ratificando as informações do Livino. Informou que no dia anterior, dia 05 
de julho, ICMBio e Fundação Florestal fizeram uma reunião específica para discutir as questões do 
Ubatumirim e do Cambury, enfatizou que há muito interesse de ambas as instituições em trabalhar 
junto a essas comunidades visando resolver os impasses existentes nessas áreas. Sinei Martins 
perguntou se haverá fomento no Cambury e como é o trabalho que se quer desenvolve na área. Carlos 
Felipe disse que primeiro deve-se estabelecer os limites da área de Quilombo e em seguida construir 
junto com a comunidade um Termo de Compromisso para as roças e manejo florestal, complementou 
dizendo que o ICMBio irá apoiar o Quilombo na busca de fomento para a área. Fausto Campos 
perguntou ao chefe do PNSB se há por parte do Parque restrições de limpeza e acesso ao cemitério de 
Trindade localizado no interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Francisco Livino solicitou que 
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ficasse registrado nos encaminhamentos desta memória de reunião que tanto o acesso ao cemitério, 
assim como sua limpeza de manutenção está garantida, não havendo nenhuma restrição a esse 
respeito.  

c) Finalização das apresentações  

Às 13h30min, Francisco Livino encerrou a primeira parte da Reunião Extraordinária (apresentações das 
instituições conselheiras) convidando a todos para o almoço e em seguida a visita de campo na 
Estrada Paraty-Cunha e na Pedra da Macela.  

d) Segunda parte da Reunião Extraordinária – Visita de  campo na Estrada Paraty- Cunha e 
Pedra da Macela  

A passagem pela Estrada Paraty-Cunha foi rápida e objetiva teve apenas uma parada estratégica no 
local onde será construído um mirante e as futuras instalações da sede do PNSB. Na visita a Pedra da 
Macela foi utilizado mais tempo, onde todos puderam apreciar de vários pontos a bela vista 
proporcionada pelas características da região além da composição harmônica da topografia com mar. 
Antes do retorno a Paraty, foi realizada uma roda de conversa para que os conselheiros pudessem tirar 
suas dúvidas e expor suas impressões sobre a área. 

e) Encaminhamentos  
1. O PNSB enviará até dia 13 de julho um ofício à presidência da CETESB informando sobre a 

realidade da marcenaria de Ubatumirim e a boa vontade do Parque em realizar o desembargo 
da mesma. O ofício será enviado com cópia para a Associação de Moradores de Ubatumirim. 

2. O acesso ao cemitério, localizado em Trindade no interior do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, assim como sua limpeza de manutenção está garantida, não havendo nenhuma 
restrição a esse respeito por parte da gestão da Unidade de Conservação. 

Considerando que todas as principais discussões foram relatadas e, nada mais havendo a lavrar, encerro 
a presente Memória de Reunião com 12 (doze) páginas, sendo que dessas, 7 (sete) páginas 
correspondem aos Anexos 01, 02 e 03; e 2 (duas) páginas com arquivo fotográfico da reunião e visita de 
campo, todas numeradas e rubricadas. Redigiu a presente Memória de Reunião a Secretária Executiva 
do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina, Maristela Resende Resendes. 
 

_______________________________                                       _______________________________ 
          Maristela Resende Resendes                                                                   Francisco Livino 
Secretária Executiva do Conselho Consultivo                                                Presidente do Conselho Consultivo 
     Parque Nacional da Serra da Bocaina                                                    Parque Nacional da Serra da Bocaina 
 
 

Assinatura dos conselheiros participantes da reunião: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1: CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR – 

NÚCLEO PICINGUABA  

        
 

      
 

      
 

    



 
 

5 

      
 

    
 

     
 

     
 
 



 
 

6 

   
 

   
 

        
 

     
 

        
 



 
 

7 

             
 

            
 

      
 

        
 

          
  



 
 

8 

ANEXO 2: HISTÓRICO DA APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SERTÃO DE 

UBATUMIRIM . 
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ANEXO 3: POEMA DECLAMADO PELO EVALDO TODÃO AO FINAL DA APRESENTAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SERTÃO DE UBATUMIRIM  
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ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO 
PNSB REALIZADA NO ESPAÇO QUINTA DO TIÊ – PARATY /RJ E DA VISITA DE CAMPO NA 

ESTRADA PARATY-CUNHA E PEDRA DA MACELA  
06 DE JULHO DE 2012 

 

         
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Foto 01: Abertura da Reunião Extraordinária do 
Conselho Consultivo do PNSB realizada pelo 
presidente do conselho, Francisco Livino. 

Foto 03: Apresentação do Parque Estadual da 
Serra do Mar – Núcleo Picinguaba, realizada por 
Natália Lossio e Lara Legaspe. 

Foto 05: Apresentação da Prefeitura de Ubatuba – 
Regional Norte, realizada pelo Jorge Alves Junior. 

Foto 02: Conselheira Maria Brasilícia fazendo a 
leitura da Memória da Reunião Extraordinária do 
dia 25 de maio para aprovação em planária. 

Foto 04: Apresentação da Associação de 
Moradores do Sertão de Ubatumirim, realizadas 
pelos conselheiros Ana Rosa e Evaldo Todão. 

Foto 06: Carlos Felipe Abirached da 
Coordenação de Gestão e Conflitos e Conflitos 
Territoriais do ICMBio sede. 
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Fotos 07 e 08: Visita de campo na Estrada Paraty-Cunha, parada no local onde será construído um mirante.  

Foto 09: Vista da Baia da Ilha Grande em direção a Angra dos Reis, observada da Pedra da Macela, interior do 
PNSB. Ao fundo observa-se a Ilha Grande. 

Foto 10: Vista da Baia da Ilha Grande em direção a Paraty, observada da Pedra da Macela, interior do PNSB. 
No canto inferior direito da foto, destaca-se o centro histórico de Paraty. 

Foto 11: Parte dos conselheiros que participaram 
da visita de campo. 

Foto 12: Fase final da visita de campo, conversa 
entre os conselheiros para avaliação e 
esclarecimento de dúvidas. 


