
ICMBio aciona Samsung para que retire
equipamentos descartados irregularmente por
terceiros em zona de amortecimento da
Estação Ecológica da Guanabara

Durante uma atuação de rotina de
fiscalização e controle no âmbito da APA de
Guapi-Mirim e da Estação Ecológica (Esec) da
Guanabara – unidades de conservação
federais localizadas na Baía de Guanabara,
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
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agentes do ICMBio localizaram, em 16 de dezembro passado, um conjunto de
resíduos de eletroeletrônicos descartados irregularmente às margens da BR 493,
no município de Magé/RJ. Estimaram em cerca de 60 peças de computadores e
televisores antigos, com tubos e carcaças. Trata-se, provavelmente, de uma
conduta ainda muito comum de empresas de assistência técnica, que descartam os
equipamentos que não possuem mais serventia, a fim de esvaziar seus
estabelecimentos.

O descarte irregular de resíduos ocorre com esses tipos de aparelhos, mas também
com pneus, resíduos de construção civil e, eventualmente, até mesmo de produtos
perigosos que, expostos na natureza, podem afetar o meio ambiente com a diluição
de metais pesados e outros componentes que prejudicam o solo, o subsolo, os
lençóis freáticos, os corpos hídricos e, consequentemente, a fauna, a flora e a
saúde humana.

Esses descartes irregulares ocorrem geralmente em função dos custos da
destinação adequada, que envolve o devido armazenamento, o transporte e o
processamento desses materiais, exatamente para que não sejam despejados
livremente no meio ambiente. Até alguns anos atrás essa era uma questão de alta
complexidade para ser resolvida, tendo em vista que a ação conhecidamente ilegal 
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é realizada em horários nos quais os infratores têm a convicção de que o controle e
a fiscalização são menos eficientes. Nesse sentido, os órgãos públicos
responsáveis pelo controle ambiental, pela limpeza urbana e pela manutenção de
vias só tomam conhecimento dos fatos após sua ocorrência.
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A  s o c i a l i z a ç ã o  d o s  p r e j u í z o s  e  a  l o g í s t i c a  r e v e r s a
As indústrias em todo o mundo despejam no mercado uma infinidade de produtos
dispostos para o deleite e consumo humanos. Muitos desses produtos possuem
curtos ciclos de vida, seguindo uma lógica de lucros bem sucedida da chamada
obsolescência programada – que ordena a duração de um produto a fim de
assegurar uma permanente renovação das relações consumeristas com a
constante “necessidade” de consumir produtos e tecnologias mais atualizadas.

Entretanto, a alta quantidade de resíduos gerados por essa produção ficava fora
das planilhas das indústrias, eis que era considerada uma externalidade dos
processos produtivos. Com isso, os lucros da produção eram privados, enquanto
que os prejuízos eram socializados. Isto é, os ganhos da produção ficavam
exclusivamente com os detentores dos meios, enquanto que as consequências
negativas dos resíduos lançados na natureza e os custos operacionais do seu
recolhimento e da destinação final adequada ficavam nas mãos do poder público.
Ou seja, perpetuava-se uma relação que privatiza os lucros e socializa os prejuízos.
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A gestão de resíduos é uma ação constante e
permanente, que visa manter as condições de asseio
das cidades e o equilíbrio ecológico do meio ambiente
natural ou construído. Cada tipo de resíduo tem uma
destinação específica que envolve reuso, reciclagem,
reaproveitamento, reprocessamento, incineração,
dentre outras medidas voltadas a prolongar ou
finalizar o ciclo de vida de um produto, para que ele
não seja indevidamente descartado na natureza.

Essa gestão tem um custo expressivo, pois inclui
transporte, armazenamento, separação e destinação.
E a indústria, por muito tempo, conseguiu ficar livre
dessa obrigação, acumulando lucros e
proporcionando prejuízos socioambientais e
econômicos para toda a sociedade. 

Com vistas a promover um novo arranjo institucional
relacionado aos resíduos sólidos no Brasil e apontar
soluções para o drama da má gestão desses resíduos,
o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.305/10 –
que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e que, dentre outros mecanismos e
ferramentas, instituiu a chamada Logística Reversa.
Em seu art. 3º, XII, ela estabelece que Logística
reversa é o “instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada”.
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A partir da vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes ficaram obrigados com o recolhimento
dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema
de logística reversa.

A PNRS impõe, ainda, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos
lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista; e, produtos eletroeletrônicos e seus componentes,
que tenham seus sistemas de logística reversa.

Com isso, o Brasil começou a determinar novos procedimentos para minimizar os
efeitos negativos de um descarte descontrolado de resíduos país afora. Mas a lei não
é a panaceia dos problemas brasileiros, portanto há ainda uma distância entre a sua
vigência e seus efeitos concretos na dura realidade dos descartes inadequados de
resíduos sólidos.
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OPERAÇÃO PASSAGEM
Além de fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e
conservação da biodiversidade, exercendo o poder de polícia ambiental para a
proteção das Unidades de Conservação federais, cabe também ao Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) executar as ações do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, podendo então propor, implantar,
gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União, de forma a
averiguar toda denúncia ou solicitação de apuração de infração ambiental e,
constatado o ilícito, autuar em processo administrativo próprio.

Assim sendo, de 10 a 15 de março de 2021 foi realizada a Operação Passagem pelo
NGI Teresópolis e contou com a participação de equipe externa. Tal atividade da
fiscalização teve como objetivo principal coibir a prática de off road em trilhas e
pequenas vias internas das Unidades de Proteção Integral pertencentes ao Núcleo
de Gestão Integrada ICMBio Teresópolis, onde tal prática é proibida, todavia com
abertura para atuar em outras frentes, procurando atender processos represados
nas UCs durante o período de pandemia. 



Desta forma, outras infrações também foram evidenciadas e devidamente
autuadas no decorrer da Operação.
Ressaltamos que atividades esportivas de off road dentro de Unidades de
Conservação acarretam danos diretos, impactando a paisagem, prejudicando a
vegetação nativa, compactando e/ou intensificando processos erosivos do solo
(como a abertura de valas e o assoreamento tão danoso aos cursos d’água),
poluindo através do vazamento de combustível, da emissão de gases tóxicos e da
produção de ruídos que afugentam a fauna local. Este conjunto de fatores citados
repercute em um impedimento da regeneração natural das áreas atingidas.
.
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Por infringir o Artigo 90 do Decreto Federal 6514/08 (Realizar quaisquer atividades
ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o
seu plano de manejo e regulamentos), foram lavrados sete autos, sendo sete por
atividades de off road dentro da Rebio do Tinguá, acarretando multa e apreensão.
Como dos 7 motociclistas autuados, 6 apresentaram documentação da
motocicleta, optou-se por deixá-los como fiel depositários do bem, todavia o 7º
infrator teve sua motocicleta conduzida à sede do ICMBio Teresópolis por não ter
apresentado documento no momento da ação fiscalizatória. A motocicleta foi
devolvida ao seu proprietário mediante a apresentação da documentação
referente em data posterior.

Ainda dentro do Artigo 90, foi lavrado um outro auto por acesso não autorizado ao
Complexo Dedo de Deus, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A entrada foi
feita sem agendamento prévio, sem preenchimento do Termo de Conhecimento de
Riscos e Normas e ainda com o agravante de ultrapassar a capacidade de suporte
estabelecida pelas restrições sanitárias vigentes para o local. A montanhista
infratora foi multada pela prática irregular.

Por infringir o Artigo 24 do Decreto Federal 6514/08 (Matar, perseguir, caçar,
apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida) foram lavrados sete autos relativos a
21 pássaros em cativeiro em Área de Proteção Ambiental (APA Petrópolis),
acarretando em advertência, multa, apreensão dos pássaros e material
relacionado (alçapão, gaiola, rede de captura e transporte para aves), bem como a
destruição das respectivas gaiolas. Foi realizado juntamente o enquadramento no
Artigo 93, que prevê a aplicação da multa em dobro quando o crime é cometido
dentro de Unidades de Conservação.

PÁGINA 8FOLHA ICMBIO TERESÓPOLIS

 ABRIL DE 2021BOLETIM MENSAL - NÚMERO 4



De acordo com a avaliação médica veterinária, foi constatado que todos os animais
estavam em condições bravias e poderiam ser devolvidos a natureza, de forma que
foi realizada a soltura de 9 chanchões (Sporophila frontalis), 6 coleiros (Sporophila
caerulescens), 1 tiziu (Volatinia jacarina) e 5 pássaros ainda sem identificação de
espécie.

Por infringir o Artigo 80 do Decreto Federal 6514/08 (Deixar de atender a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela
autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental),
o Posto Garrafão - localizado na BR-116 em área do Parque Nacional da Serra dos
Órgãos - foi autuado com consequente embargo de suas atividades de comércio de
combustível por não possuir licença para operar nos limites da Unidade de
Conservação, sendo também notificado a apresentar, no prazo de 120 dias, uma
solicitação de descomissionamento junto ao órgão ambiental competente. As
bombas foram lacradas pelos técnicos da ANP e ICMBio. 

No ano de 2018, o posto já havia sido autuado por operar sem licença (após a queda
de uma liminar que permitia o funcionamento do estabelecimento), porém não
vinha cumprindo a suspensão imposta pelo Poder Público.
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Durante a vistoria no estabelecimento ainda foi observado o lançamento de esgoto
in natura no terreno localizado atrás do estabelecimento, ocasionando dano à
Unidade de Conservação por infringir o Artigo 91 do Decreto 6514/08. A autuação
foi reincidente considerando que também no ano de 2018 o Posto Garrafão foi
multado pelo mesmo motivo, o posto Garrafão impetrou liminar de urgência para
reabertura do posto e o ICMBio está recorrendo via PFE a fim de reverter a decisão.

A Operação Passagem contou com coordenação e participação de analistas
ambientais ICMBio, brigadistas lotados no NGI Teresópolis, apoio da Unidade de
Polícia Ambiental - UPAm e de técnicos da Agência Nacional do Petróleo – ANP. O
valor total das multas nestes 5 dias de Operação somou R$131.090,00.

Sara Martins da Silva – Bióloga / Educadora Ambiental / Voluntária ICMBio
Teresópolis com a colaboração dos analistas ambientais Leandro do Nascimento
Goulart e Gisele Medeiros
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marrom claro. O quati possui uma dieta
composta por frutos, bromélias,
invertebrados e pequenos vertebrados.

São animais que vivem em grupos de
até 30 indivíduos, compostos por
fêmeas e juvenis. Machos com mais de
dois anos são solitários, mas reúnem-
se aos grupos no período do
acasalamento, que ocorre entre os
meses de julho e agosto na Mata
Atlântica. As fêmeas prenhas afastam-
se dos grupos no final da gestação,
que dura entre 74 a 77 dias. No fim do
mês de outubro e no início de
novembro dão à luz de dois a sete
filhotes em ninhos construídos em
árvores. Em dezembro, as mães e os
filhotes, com cerca de um mês de vida,
deixam o ninho para reunirem-se em
grupos.

Os quatis podem ser vistos com muita
facilidade no Parque Nacional da Serra
dos Órgãos e acabam chamando
atenção dos visitantes, principalmente
por possuírem uma aparência que os
seres humanos classificam como
“fofa”, principalmente os filhotes. Mas
infelizmente muitas pessoas
aproximam-se desses animais para
oferecer alimentos.

O quati é um mamífero de porte médio
que está presente em todos os biomas
brasileiros (Cerrado, Amazônia,
Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e
Pampa). Ele pesa entre 2,5 e 10 kg,
mede 40 a 65 cm de comprimento e
apresenta uma cauda de
aproximadamente 50 cm. Sua
coloração básica é alaranjada ou
avermelhada para marrom-escuro,
seguindo com o amarelo. O focinho é
castanho escuro a preto, com a frente
com mais pelos amarelos, dando assim
um padrão grisalho. As patas são de
marrom escuro a preto. A cauda
apresenta anéis, com coloração marrom
escuro ou avermelhado, intercalada
com amarelo ou 

QUE OS QUATIS VIVEM EM GRUPOS DE ATÉ 30
INDIVÍDUOS?

V O C Ê  S A B I A ?
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Esse hábito de alimentar os quatis
pode desequilibrar sua dieta natural e
trazer graves problemas de saúde,
como obesidade e diabetes, além de
causar nesses animais uma
domesticação indireta. 

Vale ainda pontuar que o contato com
animais silvestres possibilita a
transmissão de doenças para os
humanos. 

PÁGINA 12

Geralmente, os animais têm reações mais
instintivas, podendo morder quando se
sentem ameaçados, sendo sua mordida um
veículo para a transmissão de bactérias
e/ou vírus. Além disso, essa interação
humano-quati provoca mudança em todo o
ciclo de vida natural desses animais,
principalmente na dispersão de sementes,
deixando de fazer a renovação da mata da
floresta.

Se avistar um quati no Parnaso não o
alimente - fotografe e envie para a
plataforma SISS-Geo
(https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br)
. Assim você estará colaborando para a
conservação desses animais e do meio
ambiente.

Úlyma Ramos Hentz Pinto – Bacharela em
Ciências Biológicas - UNIFESO/Voluntariada
ICMBio Teresópolis
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https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/


Em 2019, surgiu em Guapimirim um
coletivo feminino inicialmente
formado por alunas da Faetec da
cidade interessadas em atuar no
território. Com o objetivo de
estimular a população a fazer ações
voluntárias para transformar
Guapimirim num local mais colorido e
ambientalmente acessível, Luciana
Gonçalves iniciou o projeto com
outros alunos do curso de Agentes
Socioambientais. O grupo começou
confeccionando placas para pontos
turísticos e cachoeiras. 

A configuração do grupo mudou ao
longo de 2019 e seguiu como um trio,
com a adesão de Débora de Souza e
Daniele Alves. Surgia então a AGS -
Amigos para uma Guapimirim
Sustentável.
Para fortalecer mais o ambiente, as
amigas buscaram focar sua força de
transformação num campo
específico de atuação: o
reflorestamento. 
xxx

AMIGOS PARA UMA GUAPIMIRIM
SUSTENTÁVEL
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T E R R I T Ó R I O  E M  A Ç Ã O

Entraram em contato com a
Secretaria do Ambiente e
Sustentabilidade de Guapimirim
e formaram uma parceria de
voluntariado com o servidor
Fernando Martins. 
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Escolhida a área inicial de atuação - Barreirinha, no centro da cidade -,
começaram o trabalho de limpeza e coveamento, visando a recuperação de
uma calha de rio que secou por conta do desmatamento. Com o sonho de
vê-lo “vivo” de novo, elas plantaram 200 mudas de árvores nativas no seu
entorno, mas um incêndio destruiu em torno de 60% do plantio.

“Inicialmente nos desesperamos, mas contamos com o incentivo e a
orientação de Sandra Arruda, educadora e técnica ambiental,  que sucedeu
a Martins. Contabilizamos 40 mudas sobreviventes e iniciamos o plantio de
mais 300. Hoje, em nossas vistorias de manutenção, contabilizamos 169
mudas em pleno desenvolvimento”, calculam as jovens. 
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Elas contam que, nos períodos em que não conseguiam ir ao local, usavam como
base a Secretaria do Ambiente, onde Sandra ministrava oficinas de identificação
botânica e lhes passava conceitos sobre ações de reflorestamento. Foram
apresentadas ao Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e ao Plano Municipal
da Mata Atlântica, ferramentas que as enriqueceram de informações e
embasamentos técnicos teóricos. Como integrantes da sociedade civil, estão
participando do Conselho de Meio Ambiente para fortalecer as ações e se
engajando mais nas políticas públicas para auxiliar o município.
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“Reflorestar Guapimirim, que é o nosso território, é a nossa contribuição para
todas as gerações que virão e aos jovens que aqui estão, pois os serviços
ecossistêmicos tão falados hoje em dia têm por finalidade melhorar nossa
qualidade de vida. Falar de reflorestar, para nós, é um ato romântico pelo nosso
município. Nossa contribuição nos orgulha. Hoje somos três, já fomos mais, mas
nosso intuito é convocar sempre mais gente para que juntos possamos crescer e
nos tornar centenas”, explicam.

Sandra Helena Arruda da Silva - Técnica Ambiental /Graduando em Geografia
(Uerj/CEDERJ/Polo Nova Friburgo) / funcionária pública da Secretaria Municipal do
Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim e Membro da CTEA - Câmara
Temática de Educação Ambiental
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