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Papel da Consultoria
- Facilitar o diálogo entre as comunidades e o INEA – não
tem poder de decisão
- Levantar os interesses dos atores envolvidos e tentar
compatibilizar numa proposta

AREA DE ESTUDO:

Ponto de partida
- A lei obriga o Estado a recategorizar a REJ e AELPM
- Proteger os remanescentes de Mata Atlântica
- Reduzir conflitos existentes, em especial com as comunidades
- Reconhecer os direitos das comunidades tradicionais
- Participação efetiva das comunidades no processo e na decisão

Como se deu o trabalho
Em etapas:
- Apresentação do plano de trabalho e identificação
dos interesses e necessidades de cada ator para ter
como resultado da recategorização
- Levantamento e organização de informações
socioeconômicas de cada comunidade da REJ em
campo
- Levantamento e organização de informações
existentes socioeconômicas, fundiárias e ambientais
- Devolução deste retrato da REJ para as
comunidades e para o INEA e APA Cairuçu
- Construção de propostas preliminares de cenários
- Apresentação para o INEA
- Detalhamento com o INEA de uma das propostas
preliminar de cenário
- Apresentação desta proposta para as comunidades
- HOJE: reunião das comunidades

De que forma:
- reuniões com as lideranças das
comunidades mais organizadas e Fórum das
Comunidades Tradicionais da região
- reuniões nas comunidades
- conversas com as famílias nas
comunidades - individuais ou em pequenos
grupos
- rádio comunitária – no Sono
- sempre contando com apoio dos monitores
comunitários e lideranças
- 2 reuniões com a Prefeitura
- 1 reunião com a Comissão de Meio
Ambiente da Câmara de Vereadores
- reuniões com as equipes da REJ e APA
Cairuçu
- reuniões com o INEA Rio – Diretoria de
Biodiversidade e Áreas Protegidas

Caracterização Ambiental
- Dois terços da área de estudo é
coberta por florestas em estágio médio
ou avançado de sucessão ecológica.
- Há mais de 17% de florestas em
estágio inicial
- Existe cerca de 84% de ecossistemas
florestais
- Nos últimos 10 anos – aumentou
quase 1000 hectares de florestas
(estágio médio ou avançado de
sucessão) - 5% da área de estudo

Caracterização Fundiária REJ:
- população caiçara está na região há cerca de 300 anos
- o domínio das terras pelos caiçaras é na sua maioria na forma de posses – poucas escrituras
- alguns particulares têm escrituras registradas em Cartório de extensas áreas, na sua maioria
sobrepostas a áreas ocupadas por comunidades caiçaras.
- existem três grandes conflitos fundiários - envolvendo as comunidades caiçaras e dois
particulares: praia do Sono/fundo do Mamanguá, Martim e Sá e Praia Grande da Cajaíba;
- não existem terras públicas ou devolutas (INCRA e ITERJ).

Caracterização Fundiária AELPM:
- Estado desapropriou Fazendas Patrimônio e Paraty Mirim em 1969 para reforma agrária
- Cria Parque estadual do Paraty Mirim – gestão para FLUMITUR (1972)
- O Parque muda de nome – Área Especial de Lazer do Paraty Mirim (1976)
- A unidade de conservação não foi implantada

1.430 moradores nativos
482 famílias
780 homens (54,6%)
650 mulheres (45,4%)

921 edificações
Atividades Econômicas:
Pesca e Turismo,
Agricultura, Extrativismo,
Artesanato
335 entrevistados

8 comunidades e 12 núcleos de moradores da região da REJ

Mesmo com o turismo, os caiçaras ainda dependem majoritariamente das atividades
de pesca consorciadas com outras atividades complementares.
Existem 45 cercos no entorno da REJ.

-A geografia e as condições ambientais são os fatores que limitam a ocupação
humana, e determinam as especificidades de cada comunidade

-Ao longo dos últimos anos a população de moradores apresentou limitado
crescimento populacional.

-A criação da Reserva Ecológica da Juatinga contribuiu para limitar a especulação
imobiliária e o desenvolvimento de grandes empreendimentos turísticos, e para o
reflorestamento da região.

A Area Estadual de Lazer de Paraty Mirim
abriga 10 núcleos populacionais:
Paraty Mirim; Pedras Azuis; Córrego dos Micos
Novo Horizonte; Indepedencia; Forquilha;
Patrimonio.
Terras Indígenas Guarani Araponga
e Parati Mirim
Quilombo do Campinho

A população desta região tem como atividades econômicas principais:
construção civil; turismo/caseiro; aluguel de barcos; artesanato;
agricultura; pecuária; pesca; comércio (Ibama, 2005).

Na aldeia indígena de Paraty
Mirim vivem 38 famílias
(108 pessoas)
Na aldeia Araponga vivem 7
famílias (33 pessoas)

Diretrizes que orientaram a delimitação e a composição dos cenários preliminares
1 – Legitimar e regularizar as ocupações caiçaras
2 – Os limites da UC de uso sustentável deve considerar as atuais áreas ocupadas com as casas,
seu entorno, as áreas de uso - roça, extrativismo, apoio a pesca, turismo, e as futuras áreas a serem
ocupadas pelo crescimento populacional da comunidade;
3 - Proteção integral onde não há ocupações caiçaras adensadas, e onde os moradores nativos não
utilizem e dependam tradicionalmente dos recursos naturais para sua sobrevivência e manutenção
cultural;
4 – A área de proteção integral deve abranger o máximo possível de vegetação primária e em
estágio avançado de regeneração;
5 – A área de proteção integral deve abranger o máximo possível de praias e áreas costeiras, sem
prejuízo às práticas de pesca artesanal e de turismo de base comunitária, mantendo as áreas para
uso público;
6 – As ocupações não-caiçaras (veranistas) regulares que se encontrem no interior das
comunidades caiçaras poderão ser mantidas, caso o Conselho Deliberativo da RDS assim delibere;
7 – Não ampliar a restrição de usos em áreas com ocupação consolidada e que já estão dentro da
APA Cairuçu - lado oeste do Saco do Mamanguá, núcleos rurais e urbano sobrepostos à AELPM;
9 – A inclusão de ambientes marinhos só deve ocorrer no caso de UC de uso sustentável.
10 - As demais áreas protegidas, como Território Indígena e Quilombola, estão fora das novas UC.

Propostas Preliminares de Cenários
Cenário 1 - Uma grande RDS na área da REJ, nas áreas altas da AELPM e
de conexão entre REJ e AELPM, e APA no resto do território.
Cenário 2 - Um Parque nas áreas mais altas e em pontos específicos de
contato com a zona costeira, RDS descontínua na zona costeira e APA no
restante do território
Cenário 3 - Um Parque nas áreas mais altas da REJ e AELPM e em pontos
específicos de contato com a zona costeira e o restante (REJ+AELPM)
continua APA Cairuçu.
Destes a direção do INEA defende o cenário contemplando um Parque e uma
RDS para a reclassificação da área da REJ e AELPM.

CENARIO 2 – PROPOSTA DE RDS e PARQUE
RDS descontínua, pegando todas as comunidades
e alguns núcleos caiçaras divididas em bolsões

PORQUE UMA RDS
Reconhece o territorio caiçara e regulariza o seu
modo de vida – roça, pesca artesanal,
extrativismo vegetal e fortalece o turismo
comunitário.
Acaba com a pressão fundiária, famílias poderão ter
título que garante o uso das áreas

Tem Conselho Deliberativo que decide regras da
RDS. A maioria dos representantes do Conselho é
das comunidades.

CENARIO 2 – PROPOSTA DE RDS e PARQUE
PARQUE nas áreas mais altas, nas costeiras e praias
onde não tem caiçara ou onde tem ameaça de
grandes empreendimentos

PORQUE UM PARQUE
Política do INEA é ampliar áreas de
parques - organizar e desenvolver turismo.

Domínio publico, sem novas construções,
com uso público da área
O Estado consegue recursos financeiros de
compensação ambiental para implantar o
Parque e a RDS, inclusive para
desapropriações
Impede os grandes empreendimentos e a
especulação imobiliária

PONTOS DISCUTIDOS E ACORDADOS COM O INEA ATÉ 22/06
1 - Posse das terras:
- RDS e Parque são de domínio público - as terras são do Estado.
- Na área da RDS, o Estado repassa um título de uso da terra - Concessão Direito Real de
Uso (CDRU) para as famílias caiçaras. Este título passa para as gerações futuras com a
morte do titular.
2 – Limites da RDS
- Inclui as áreas de roça e extrativismo vegetal mais frequentes (mata, caixetal e
manguezal).
- Os limites da RDS devem ser feitos em função do uso real pelas comunidades.
3 – Expansão das vilas caiçaras na RDS
- Será previsto o crescimento de casas caiçaras, dentro de limites definidos pelo
Conselho Deliberativo e plano de manejo da RDS.
4 – Atividades permitidas no Parque
- Áreas abertas a visitação turística.
- As comunidades tem acesso livre nas áreas do Parque, e poderão manter áreas como
apoio a pesca artesanal.
- Em áreas do Parque será permitida a retirada de madeira para canoa, retirada de cipós
e outras plantas, para uso eventual e quando não existe na área da RDS, sempre com
autorização do INEA.

PONTOS DISCUTIDOS E ACORDADOS COM O INEA ATÉ 22/06
5– Núcleos isolados
- Núcleos com mais de cinco famílias ficam em RDS.
- Famílias isoladas que ficarem no Parque, continuam fazendo suas atividades, assinando um
Termo de Compromisso com o Estado – Caso Martim de Sá, Rombuda, Sumaca.
- Se essa família quiser pode se mudar para outra área na RDS.
6- Veranistas
- Em situação irregular – construídos após criação da REJ ou em desacordo com a legislação
ambiental – não permanecem na área de RDS ou Parque.
– Os que estiverem misturados na comunidade (como Ponta Negra, Pouso, Sono): Conselho
Deliberativo da RDS decide.
– Para edificações isoladas: incluir, sempre que der no Parque.
– Novas edificações não são permitidas.
7 - Projeto de Lei para recategorização
– Um único projeto de lei alterando a REJ e AELPM para Parque e RDS, ao mesmo tempo
e casados. No projeto de lei estará escrito os acordos feitos entre Inea e comunidades.
- Para a criação da RDS precisa ter abaixo assinado com assinaturas dos moradores das
comunidades envolvidas.

Como as comunidades viram esta proposta?
Sono:
- Manifestação de desejo de alguns de tirar os veranistas de lá
Ponta Negra:
- O abaixo assinado para a criação da RDS deve ser feito sobre um documento
com todos os pontos que queremos.
- Como o Estado vai exigir que ninguém possa vender a terra?
- Como será feita na prática a gestão dessas UC recortadas?
- Com a RDS, queremos que o Estado nos ajude na conquista de nossos direitos
em educação e geração de renda
- Limites devem incluir as roças pro lado do Saco Grande
Juatinga:
- Ampliar limites da RDS para a região do Pagarês (incluir roça tradicional)

Como as comunidades viram esta proposta?
Pouso / Cairuçu / Praia Grande / Martim de Sá:
- O INEA precisa vir conhecer e conversar diretamente com as comunidades,
para assumir o compromisso.
- Dúvidas sobre as condições do Contrato de Direito Real de Uso – prazo,
segurança.
- O Estado vai permitir que cada família continue com as casas e estruturas que
ela já tem?
- Ampliar os limites da RDS no canto da praia do Pouso até a Ponta da Mesa –
caiçaras tem escritura dessa área e no alto incluindo roça Raul.
- Martim: precisa ter um instrumento que garanta e dê tranquilidade para as
famílias permanecerem lá, mantendo seu modo de vida por gerações.
Calhaus:
- Preocupação com não poder vender as terras
- Pouco contato com questões relativas a reservas (UC)

Como as comunidades viram esta proposta?
Mamanguá:
- Preocupação na manutenção dos empregos nas casas de veranistas
- As casas de veranistas existentes devem permanecer
- A RDS pode até ser boa, mas não junto com um Parque
- Preocupação na questão do direito de vender as terras
- As áreas de roça e caixetal do Baixio precisam estar sem as restrições atuais
(REJ e APA)

Como as comunidades viram esta proposta?
Outros mais gerais:
- Acordo em relação a proibição de construção de novas casas de veranistas
- Dúvidas e inquietações sobre a questão das terras:
- perder o direito de venda
- ficar na mão da burocracia do Estado
- tem que ter a garantia de que as famílias caiçaras terão documento que assegure sua
permanência e das gerações futuras
- caiçara que tem escritura será desapropriado pelo Estado?
- o Estado ser dono das terras

- Parque:
- como garantir essas condições mais abertas na área do parque?
- indicam áreas que estão dentro do parque que fazem uso para retirada tradicional de cipó e
madeira (por exemplo: alto da Sumaca, alto do Cairuçu, Antigos e Antiguinhos, sertão da Praia Grande).

- Manejo de sapê e caça para subsistência precisam ser incluídos – isto é tradicional.
- O projeto de lei que recategoriza a REJ deve ser único e conter todos os pontos que
queremos.

