
 

REUNIÃO CONSELHO PNSB – 22 DE MARÇO DE 2022 

PRESENTES: 

1. Sylvia Chada – ICMBio 

2. Anderson Nascimento – ICMBio 

3. Carlos Felipe Abirached – ICMBio 

4. Augusto Pimentel – Secretaria de Agricultura São José do Barreiro 

5. Francisco Luis Franco – Instituto Butantã 

6. Thiago Rabello – ICMBio 

7. Sérgio Lutz Barbosa – Mosaico de RPPNs de São José do Barreiro 

8. Tiago Leite – Profauna Picinguaba 

9. Régis Lima – ICMBio 

10. Eduardo Godoy – ICMBio 

11. Toni Lotar – Fundação Darcy Ribeiro  

12. Graziela Moraes - ICMBio 

13. Talitha – ICMBio 

14. Pedro – ABAT 

15. Sílvia Peixoto – ICMBio 

16. Daniel Fernandes – UFRJ 

17. César Marcos Vieira – Associação Agroecológica de Produtores Orgânicos de Paraty 

18. Caio Penteado – COMTUR Cunha 

19. Eliane – Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mambucaba 

20. Dulce Vasconcellos – simpatizante Conselho  

21. Rosângela – FUNAI 

22. Gabriel Toledo – Piratii Associação de Guias e Turismólogos de Paraty 

23. Sérgio – SEDUR/Prefeitura Municipal de Paraty 

24. Rodrigo Pereira – Piratii Associação de Guias e Turismólogos de Paraty 

25. Otoniel Almeida – Associação dos Remanescentes dos Quilombos do Camburi 

A reunião foi realizada pela plataforma Google-meet, com abertura da sala às 

14:00 horas e início dos trabalhos às 14:15. A secretária executiva do conselho, Sylvia 

Chada, deu as boas vindas a todos. Anderson Nascimento retoma a apresentação do 

planejamento do NGI para 2022 destacando as agendas referentes ao Parque 

Nacional. Os maiores desafios estão nas agendas referentes à Trindade, tanto em 

relação aos conflitos territoriais no PNSB quanto aos projetos estruturantes previstos 

para execução em 2022. Em relação aos conflitos territoriais um bem emblemático é o 

relativo às ocupações tradicionais das famílias caiçaras na praia do Caixadaço, o direito 

das famílias de permanecerem nesse território, sendo esta a principal agenda relativa 

à gestão de conflitos no PNSB para este ano. Está avançando o debate institucional 



sobre esse tema no ICMBio, estabelecendo tranqüilidade para avançar com essa 

agenda internamente. Em relação às obras previstas, Sérgio Barbosa pergunta se é a 

mesma empresa a responsável pelas obras do Portal de Mambucaba e da Praça Dão. 

Anderson responde que não. Anderson espera que o conselho se envolva com o 

conjunto de ações da Unidade de Conservação, que tem uma agenda ampla no 

território, muita coisa acontecendo na Pedra da Macela, plano operativo da Paraty- 

Cunha em fase final.  

Caio Penteado, que integra o GT Pedra da Macela e é presidente do COMTUR 

de Cunha, lembra que não houve nenhuma reunião deste GT, e que é necessário 

formar esse grupo, com pessoas de Cunha e Paraty. Anderson pede para Caio 

Penteado resgatar essa memória. Thiago Rabello lembra que houve uma tentativa de 

botar esse GT para se reunir, que não foi formada a composição ideal, mas que 

informalmente foi estabelecida a composição. Aproveita para dar um informe sobre o 

andamento dos trabalhos na Pedra da Macela. Considera que estamos em uma fase 

bem interessante, com o projeto preliminar pronto e o projeto básico já contratado 

por FURNAS. Ele tem participado de várias reuniões com a empresa responsável e até 

junho/julho este projeto básico deverá estar concluído. As obras devem ser 

contratadas até o final do ano, com a previsão de estacionamento, receptivo, loja de 

conveniência, banheiros públicos, alojamento, pavimentação da estrada e mirantes. 

Thiago compartilhou com os presentes uma apresentação do projeto previsto para 

execução na Pedra da Macela. Thiago e Caio Penteado ficaram responsáveis por 

articular a primeira reunião do GT Pedra da Macela e ficou pré-agendada para o dia 27 

de abril a participação do ICMBio na Reunião do COMTUR de Cunha, às 20:00 horas, na 

Câmara Municipal, para apresentação do projeto da Pedra da Macela. Sérgio Barbosa 

destaca a importância dos Conselhos Municipais de Turismo, da importância do 

ICMBio se fazer presente, e informa que Dalton Branco agora é o Secretário de 

Turismo de São José do Barreiro.  

Passando para a agenda do GT Sertões, Anderson pergunta se o Sertão de 

Mambucaba também estaria inserido nesse GT. César explica que não e reforça a 

importância de retomar essa agenda, e que a mata nessa região está de pé graças aos 

moradores, que até agora não foram tratados com carinho. Lembra que foi feito uma 

cartilha. Graziela informa que a agenda será retomada junto com o Vaguinho, da 

Secretaria de Agricultura de Paraty, começando por São Gonçalo, onde deverá ter uma 

reunião ainda na primeira quinzena de abril. 

Eliane pergunta sobre a revisão do Plano de Manejo em Mambucaba. Anderson 

responde que está posta a necessidade de revisão de todo o Plano de Manejo, mas 

que a revisão do Caminho de Mambucaba é um processo mais rápido, mais 

circunscrito, e deve envolver as comunidades de baixo e de cima, de São José do 

Barreiro, é uma das áreas estratégicas. Thiago Rabello complementa, dizendo que o 



Plano de Manejo é muito restritivo, a idéia é simplificá-lo e adaptá-lo à realidade. 

Eliane pergunta também das regras de funcionamento do Portal de Mambucaba, 

foram feitas várias reuniões, mas sem um retorno para a comunidade. Thiago explica 

que foram mesmo muitas reuniões que chegaram a um consenso entre o grupo. Estas 

regras foram encaminhadas para a Procuradoria do ICMBio, que aprovou na íntegra, 

mas escrito de forma diferente. Que é preciso retomar e alocar dentro das prioridades 

essa agenda de Mambucaba. Anderson se compromete a checar com o SEINFRA a 

previsão de conclusão das obras no Sertão de Mambucaba, e além das regras do portal 

é preciso retomar a agenda de Turismo de Base Comunitária, existe um conjunto de 

oportunidades relacionadas ao desenvolvimento do turismo. Por fim Eliane pergunta 

se a gestão do Parque tem visitado o Sertão de Mambucaba. Anderson responde que a 

sua primeira atividade, ao assumir a chefia, foi fazer a trilha de São José do Barreiro 

até Mambucaba. 

Tiago Leite aborda a questão da concessão da BR 101 para a empresa CCR, 

considera que o conselho deve provocar a CCR para garantir condicionantes que 

mitiguem o impacto causado à fauna. Anderson lembra que a CCR está em vias de 

marcar uma reunião com o ICMBio, e que é importante envolver o conselho para 

acompanhar a questão da privatização e posteriormente o licenciamento para a 

duplicação da BR 101. Thiago Rabello lembra o Plano de Operação da Rodovia, 

integrante do TAC com o DER para a Paraty-Cunha, e da carência de profissionais com 

visão e conhecimento dessas questões e convida o Profauna a fazer parte desse grupo 

de trabalho. 

Quanto ao GT Trindade, ficou acordado que este será um GT institucionalizado 

no âmbito do Conselho Gestor da APA Cairuçu e do Conselho do PNSB, com 

representação de todas as associações da Trindade e a Prefeitura Municipal de Paraty. 

Dulce perguntou sobre o GT das Concessões. Em resposta, Thiago Rabello 

destacou a excelente experiência com a ABAT, da autorização para o transporte de 

turistas para a piscina do Caixadaço, e que tem uma série de coisas relacionadas para 

além das concessões, como o monitoramento das autorizações, o GT seria então 

Concessões e Autorizações.   

Eliane informou que Associação de Produtores Rurais do Vale do Mambucaba 

está com um trator trabalhando em áreas agrícolas dos produtores, em áreas 

sobrepostas às áreas do PNSB. Anderson afirma que ela está agindo corretamente, são 

áreas com um passivo de regularização fundiária, em áreas com posses mansas e 

pacíficas que não geram um impacto adicional, que o ICMBio não impede que as 

pessoas mantenham o uso nessas ocupações consolidadas. Mas que não temos uma 

formalidade por enquanto, é uma permissão tácita. Graziela considera bem 

preocupante trator dentro da Unidade de Conservação. Vê a necessidade de realização 

de um mapeamento, com o georreferenciamento das áreas, o ICMBio precisa estar 



presente no processo, compartilhando responsabilidade com a Associação. Thiago 

lembra que dentro das normativas do Portal, haverá a necessidade de cadastro dos 

moradores. Vagno Martins abordou também a necessidade da realização de um 

diagnóstico das áreas agrícolas sobrepostas às UCs em Paraty, com identificação das 

APPs, sugerindo a marcação de visita de campo entre Prefeitura de Paraty e ICMBio. 

Informou também que o trator da Prefeitura de Paraty estará em breve no Chapéu do 

sol. Eliane informou que o trator da Associação tem lâmina também, para consertar a 

estrada e que ela faz questão de estar à frente quando do uso do trator e que está 

aberta ao diálogo com o ICMBio. 

Já se aproximando de 3 horas de reunião virtual, Sylvia lista com o conselho os 

encaminhamentos surgidos até o momento: 

1. Participação do ICMBio na reunião do COMTUR de Cunha no dia 27 de 

abril, na Câmara Municipal. Apresentar projetos da Pedra da Macela, rearticular o GT 

Pedra da Macela. Responsáveis: Caio Penteado, Thiago Rabello e Anderson 

2. ICMBio procurar estar mais presente nas reuniões dos COMTUR nas 

cidades do Vale, é um importante parlamento! 

3. Reativação do GT Sertões a partir de reunião agendada para a primeira 

quinzena de abril em São Gonçalo. Responsáveis: César, Graziela e Vagno 

4. Sertão de Mambucaba: Anderson verificar com SEINFRA prazo previsto 

para conclusão da obra do Portal. 

5. Incluir o Profauna (Tiago) no Grupo de Trabalho junto com o DER-RJ 

para discussão do Plano de Operação da Paraty-Cunha. Responsáveis: Thiago Rabello e 

Tiago Leite. 

6. Conselho do PNSB acompanhar o licenciamento ambiental das obras da 

CCR na Rio-Santos agora que a concessão foi firmada. ICMBio manter o conselho 

informado. 

7. Estabelecer interlocução e agenda de trabalho com a Associação de 

Produtores Rurais do Vale do Mambucaba para cadastro dos agricultores que estão na 

área do PNSB, mapeamento das áreas agrícolas, ICMBio compartilhar responsabilidade 

com a Associação sobre o uso do trator nessas áreas. Responsáveis: Anderson, 

Graziela, Eliane, Thiago Rabello. 

8. Agendar visita técnica conjunta Prefeitura de Paraty e ICMBio para 

diagnóstico das áreas agrícolas de Paraty com interface com as áreas protegidas. 

Responsáveis: Vagno Martins e Paim. 



9.           GT Trindade institucionalizado no âmbito dos Conselhos do PNSB e do 

CONAPA, com representação de todas as associações da Trindade, Prefeitura e ICMBio 

para tratar das pautas referentes à comunidade. 

As próximas reuniões ordinárias do Conselho foram marcadas para a semana 

de 8 a 12 de agosto, a ser realizada à princípio na parte alta do PNSB, e para a semana 

de 28 de novembro a 02 de dezembro, à princípio na parte baixa, o que já permitiria o 

intercâmbio sugerido na última reunião do ano passado. Anderson agradece a 

presença de todos e a reunião foi encerrada por volta das 17:00 horas. 

Memória registrada por Sylvia Chada 

 

 

 



 


