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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião conjunta da Câmara Técnica de Educação Ambiental e 

Comunicação e Subcomitê do Rio Una” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 224/2020 de 09 de outubro de 2020 

Data: 22/10/2020      

Hora: 14h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Dalva Mansur (IPEDS); Gilton Souza (STTR-CF); Pedro Paulo (Ass. Raízes); 

Emídio Fernandes (Ass. Raízes); Priscila Amaro (Ass. Raízes); Sandra Bárbara (IPEDS); Victor 

Carvalho (FIPERJ); Luiz Carlos Teixeira (P.M.C.F); Franciene Bartolomeu da Mata (P.M.C.F); 

Eloah Soares (P.M.I.G); Vinícius Santos (P.M.A.C); Renato Gullo (CAJ); Nathalia Bragança 

(CAJ); Gabriela Coutinho (PROLAGOS); Amanda Bulhões (PROLAGOS); Franciene Mello 

(PROLAGOS); Dulce Tupy (Colônia Z-29/Saquarema). 

 

Convidados: Fábio Mostacato (INEA); Vinícius Lameira (Promotor de Meio Ambiente de 

Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios); Andrea Regina (ouvinte); Luís Fernando 

Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ) 

Pauta:  

 

1 – Aprovação das minutas de Sinopse de Reunião da CTEACOM (29/10/2019 e 

11/11/2019) e do Subcomitê do Rio Una (20/08/2020); 

2 – Apresentação da Florística e estrutura da vegetação da Ilha dos Macacos (São Pedro 

da Aldeia/RJ) como apoio a criação de unidade de conservação, do Sr. Fabio Mostacato 

Bastos; 

3 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
A Coordenadora da CTEACOM, Sra. Dalva Mansur, e o Diretor do Subcomitê do Rio Una, Sr. 

Gilton Souza, iniciaram a reunião agradecendo a presença de todos. A Sra. Dalva Mansur 

solicitou a inclusão da pauta "projeto de elaboração de vídeos que relacionam UC’s e recursos 

hídricos no âmbito do CBHLSJ”. Não havendo manifestações contrárias a solicitação por parte 

dos membros, a inclusão de pauta foi aceita. Em seguida, passou-se para a aprovação das 

minutas de sinopse de reunião da CTEACOM, realizadas em 29/10/2019 e 11/11/2019, e do 

Subcomitê do Rio Una, realizada em 20/08/2020. Todas foram aprovadas, pelos membros 

presentes. A Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, ponderou que estas deveriam ser revisadas antes 

de publica-las no site do CBHLSJ, para correção de erros ortográficos/gramática. Avançou-se 

para o segundo item, sobre a apresentação da Florística e estrutura da vegetação da Ilha dos 

Macacos. O Sr. Fábio Mostacato, do INEA, explanou que a ideia partiu da sugestão da Sra. 

Dalva Mansur. Informou que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia estava pleiteando a 

criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral na área, porém, era necessário ter 

registros de estudos sobre a biodiversidade do local, para executar tal ação. Visto isso, seu 

estudo tinha como finalidade a caracterização da diversidade da vegetação da Ilha, a partir do 

levantamento florístico e fitossociológico, e assim, subsidiar a criação de uma Unidade de 
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Conservação de Proteção Integral, no local. Informou que, até o momento, no que tange a 

refinamento taxonômico, foram amostradas 216 espécies. No estudo de fitossociologia foram 

medidas 414 indivíduos, entre eles, 14 eram trepadeiras lenhosas. Somente no estudo de 

estruturas foram amostrados 106 espécimes no nível de espécie, 74 no nível de gênero e 37 no 

nível de família. No estudo de florísticas foram amostrados 110 espécimes no nível de espécie, 

38 no nível de gênero e 47 no nível de família. Além disso, foram contabilizados 20 espécimes 

conservacionistas, que incluíam espécies ameaçadas, endêmicas, pouco representadas nos 

herbários, e etc. Logo depois, elencou as espécies que mais se destacaram no estudo, entre elas, 

a Pradosia kuhlmannii, muito utilizada na comercialização de madeira, e considerada uma 

espécie em perigo, segundo o Livro Vermelho da Flora Brasileira; Actinostemon verticillatus, 

espécie mais abundante no local; Jacaratia spinosa; Peltogyne discolor, espécie endêmica do 

estado do Rio de Janeiro; Exostyles venusta, espécie considerada rara, segundo alguns 

pesquisadores; Ocotea prolifera, com uma única exsicata no Herbário RB; Cariniana legalis, 

em perigo; Passiflora farneyi, espécie endêmica no estado do Rio de Janeiro; entre outros. 

Acrescentou que foi identificada, também, na pesquisa de campo, a presença de uma pequena 

população de Bugios Vermelhos. Como conclusão, o estudo foi suficiente para mostrar a 

existência de espécies de interesse conservacionistas, comprovando a importância de converter 

o local em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Por fim, informou que assim que 

os estudos fossem publicados, os interessados poderiam ver na integra os resultados da sua 

pesquisa. A Sra. Dalva Mansur agradeceu ao Sr. Fábio Mostacato, pela apresentação, e 

exprimiu sobre a importância da preservação daquela área. Dando continuidade a reunião, 

abordou-se o terceiro item de pauta, sobre a elaboração de vídeos educativos. A Sra. Dalva 

Mansur contextualizou que havia um montante de R$126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), 

oriundas da rubrica “Educação Ambiental”, referente ao ônus de 2020, disponíveis para 

aplicação. Com isso, foi proposto utilizar esse recurso para a elaboração de vídeos educativos 

relacionados às UC’s e recursos hídricos no âmbito do CBHLSJ. A Sra. Sandra Bárbara, do 

IPEDS, sugeriu que esses vídeos, depois de elaborados, fossem divulgados em todas as mídias 

sociais. A Sra. Dalva Mansur corroborou com a fala da Sra. Sandra Barbara. Seguidamente, foi 

apresentada a minuta de resolução que aprovava a aplicação de recurso do CBHLSJ para a 

produção destes vídeos, para apreciação dos membros presentes. O Sr. Luís Fernando Faulstich, 

do CILSJ, dispôs-se enviar a minuta de resolução a todos os membros, ressaltando que a mesma 

seria apreciada pelos membros da CTIL, e consecutivamente, apresentada na Plenária, para 

aprovação. A Sra. Dalva Mansur solicitou aos membros presentes que se manifestassem sobre a 

aprovação da proposta de projeto. A mesma foi aprovada, sem ressalvas. Avançando para 

“Assuntos Gerais”, a Sra. Dalva Mansur questionou se o Sr. Vinícius Lameira, Promotor de 

Justiça de Meio Ambiente, teria alguma comiseração a fazer sobre a reunião. O Sr. Vinícius 

Lameira elucidou que, daqui em diante, estaria participando das reuniões do CBHLSJ, para 

acompanhar toda a movimentação do comitê, com o objetivo de alinhamento das investigações 

do Ministério Público com as prioridades determinadas pela órgão. Em seguida, o Sr. Pedro 

Paulo, da Associação Raízes, solicitou que fosse incluído na pauta da próxima reunião da 

CTEACOM, a apresentação da proposta do Plano de Comunicação e Ações da Assessoria do 

CBHLSJ. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. Dalva Mansur e o Sr. Gilton 

Souza agradeceram a participação de todos e finalizaram a reunião.  



Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios 

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

    
       

Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Fernando Faulstich (CILSJ); 

Data da elaboração: 20/11/2020 

Data da aprovação: 25/02/2022 

 DALVA ROSA MANSUR  

Coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação 

CBHLSJ 

GILTON SOUZA DE LUNA  

Diretor do Subcomitê Rio Una 

CBHLSJ 


