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DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS 

DIVISÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

23ª Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo da Área de Proteção 

Ambiental do Banhado Grande 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, reuniram os 

membros do Conselho Deliberativo da Área de Proteção Ambiental do 

Banhado Grande em segunda chamada, às quatorze horas para assembleia 

ordinária.  

Estavam presentes as seguintes entidades através de seus representantes: 

 APN VG – Sérgio Cardoso;  

 Associação dos Moradores do Banhado do Gravataí – Juarez 

Alberto Gomes;  

 Associação de Moradores do Assentamento Filhos de Sepé – André 

Oliveira da Luz; 

 Associação dos Moradores do Quilombo Cantão das Lombas João 

Paulo Silva; 

 FIERGS – Rafael Ferreira,  

 FIERGS – Marilene Conte,  

 FIERGS – Tiago Jose Pereira Neto; 

 FIERGS – Cristiano Corrêa Weber e Silvania Josicarla Zabolostky;  

 FZB/RS – Luisa Chomenko; 

 Grupo Maricá – Aurici da Rosa; 

 Instituto Curicaca – Jan Felix Karel Mahler Jr;  

 Legião da Boa Vonatde (LBV) – Charles Viana;  

 Prefeitura Municipal de Gravataí – Paulo Roberto Muller;  

 Prefeitura Municipal de Viamão – Ariane da Silva; 

 Secretaria do Meio Ambiente do Estado – Denise Mello Machado;  

 Sindicato Rural de Viamão – Pedro Silverio; 

 ICMBIO – Lisandro Signori 

 Comitê Gravatahy – Maurício Colombo 

 FARSUL – Ivo Lessa 
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Estiveram presentes, apoiando a logística da reunião, os servidores da 

SEMA, Cecília Nin, André Osório, Leonardo Felix Ribeiro , José Paulo Ribeiro, 

Susana Fastauer e Vanessa Pruch. A reunião contou com a presença de 

diversos visitantes, sendo eles: Laíz Martinez (prefeitura de Viamão), Marthin 

Zang (AAFISE), Manoel Marcos (CORSAN), Rogério Wallau (Enerplan), 

Priscilla Almeida (Bioimagens), Paula Schmitt (Bioimagens), Rafael Eckert 

(DRH/SEMA), Adilson Soares (Enerplan), Emerson Nogueira (Enerplan), 

Jaqueline Fagundes (Liberj Perícias), Eduardo Canergi (Liberj Perícias), Vanda 

Fonseca (Bioimagens), Israel Alberto Fick (Bioimagens) e Ronaldo Woyniok 

(IRGA). 

A Presidente do Conselho Sra. Denise deu início a assembleia 

agradecendo a presença de todos e o apoio dos colegas das Unidades de 

Conservação Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, Estação 

Ecológica Estadual Aratinga e Apa Rota do Sol.  

Pauta 1. Apresentação da Entidade Anfitriã: 

Então ela apresentou a entidade anfitriã desta assembleia, o Assentamento 

Filhos de Sepé, representada nesta ocasião por Marthin Zang. O Sr. Marthin 

realizou sua apresentação sobre a organização do Assentamento, sendo que 

estão assentadas 376 famílias, em torno de duas mil pessoas em uma área 

que inicialmente era de nove mil hectares e atualmente é de sete mil hectares 

pois dois mil hectares foram destinados ao Refúgio de Vida Silvestre Banhado 

dos Pachecos. O Assentamento está divido em quatro setores, sendo algumas 

áreas de moradia e outras produtivas. Ele ressalta que o Assentamento está 

totalmente dentro da área da APA do Banhado Grande, produzindo apenas 

produtos orgânicos e todo o seu sistema de uso da água é legalizado com 

outorgas. Marilene perguntou se o adubo é produzido na área.  Sr. Marthin 

respondeu que o assentamento ainda depende de insumos externos, não 

sendo ainda autossuficiente, mas que sua produção é totalmente orgânica, 

utilizando o regime hídrico para controle de pragas.  

Pauta 2. Aprovação da Ata da Assembleia Anterior (07 de outubro de 2013): 

Sra. Denise perguntou se todos representantes presentes na Assembleia 

anterior haviam recebido e estavam de acordo com a ata. Não havendo 

nenhuma consideração a ser feita a ata foi aprovada.  

Pauta 3. Relatório de Gestão referente ao ano de 2013 e perspectivas e 

encaminhamentos para 2014: 
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Sra. Denise dei início a início aos relatos referentes a gestão da Unidade de 

Conservação do ano de dois mil e treze (apresentação em anexo), o relatório 

foi dividido em sete tópicos, sendo : estruturação da UC, Educação Ambiental e 

Divulgação, Pesquisa e Monitoramento, Proteção, Conselho Gestor, Erosão. 

Por uma questão de ordem o representante da APNVG, Sérgio Cardoso, 

Sugeriu que os encaminhamentos referentes a cada tema sejam tratados no 

final da apresentação. 

Assim, deu início a apresentação referente ao relatório de gestão de 2013. A 

respeito da estruturação da UC relatou-se sobre o atual quadro de servidores 

que teve a saída de uma técnica ambiental e de uma guarda-parque. No 

momento, a APABG conta com duas técnicas sendo que uma está em gozo da 

Licença Maternidade e a outra técnica ambiental e responsável pela UC 

também estrará em Licença Maternidade em seguida. Além disso, a unidade 

de conservação possui um servidor guarda-parque. Com relação ao servidor 

administrativo, que faria o papel de secretário executivo do conselho, Denise 

relata que vem sendo solicitado tal cargo para a APABG ainda sem respostas 

quanto o recebimento deste servidor. Ela informa que existe um concurso ainda 

válido da SARH do estado, o qual foi chamado alguns agentes administrativos 

para a SEMA, não contemplando a APABG.  

No que diz respeito a patrimônio e recursos: a UC passou a contar com 

notebook e um aparelho de navegação GPS oriundo de Termos de 

Ajustamento de Conduta do Ministério Público. Através de Medida 

Compensatória REFAP foi destinado um veículo L200 e aparelho de 

audiovisual Data Show. Com relação a condicionante de Licença da 

TRANSPETRO, a qual se destinará a sede, ainda está faltando a assinatura do 

Termo de Compromisso por parte da empresa. Havia-se uma expectativa de 

utilizar a Casa de Pedra, porém houve interesse das mulheres do 

Assentamento da Casa e então a Gestão da UC entendeu que seria importante 

para esta Associação. Quanto a capacitação dos servidores, a Técnica 

Ambiental participou de uma Oficina de Educação Ambiental e o Guarda-

Parque participou do primeiro módulo do curso de guardas-parque da SEMA. 

Para o ano 2014 tem-se a expectativa de conseguir mais servidores para a 

UC, sendo que existe um concurso que ainda está vigorando que originalmente 

da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), que poderia 

prover a vaga de agente administrativo. Com relação ao concurso da SEMA, 

tinha uma expectativa de suprir algumas vagas através de um novo concurso 

da SARH para várias secretarias, mas que ainda sem respostas oficiais de 
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vagas para a SEMA. Sr.Lizandro manifestou preocupação quanto à falta de 

expectativa de um concurso especifico da Secretaria.  

Com relação ao Patrimônio foi enviada uma lista atualizada das necessidades 

de materiais e equipamentos junto ao Ministério Público e está se buscando 

junto ao DA a possibilidade de doação proveniente das apreensões da Receita 

Federal. Além disso, foi escrito um Projeto de Conservação dos Banhados, em 

conjunto com o RVS Banhado dos Pachecos, para apresentação a Câmara 

Estadual de Compensação Ambiental (CECA). 

Para este ano tem-se a expectativa de capacitação para todos servidores, 

sendo a segunda fase do curso de guarda-parque e cursos inseridos no Projeto 

RS Biodiversidade para os demais servidores. 

A respeito do Plano de Manejo a presidente do conselho apresentou um breve 

resgate histórico, sendo que este processo teve início em dois mil e nove. 

Diante da falta de respostas da SEMA com relação ao convênio com a FZB 

para a elaboração do plano, houve uma mobilização deste colegiado, através 

de faixa explicativa em evento como Sr. Governador Tarso Genro. A partir 

deste momento e diante das mudanças que ocorreram na SEMA após a 

operação da Polícia Federal, voltou-se a tratar da questão internamente. Foi 

feito uma oficina interna das equipes técnicas da APABG e RVSBP e 

posteriormente um seminário com a FZB para adequação do Plano de 

Trabalho. A FZB Já enviou o Plano de Trabalho revisado, que já foi 

tecnicamente aprovado, aguardando aprovação financeira para que o convênio 

seja firmado. Sr. Manuel (Corsan) perguntou se existe recurso para o Plano de 

Manejo. Sra. Denise respondeu que sim, através da Medida Compensatória da 

REFAP.  

Na questão Educação Ambiental e Divulgação Denise informa que na 

semana do meio ambiente foi realizado, juntamente com o RVSBP, um 

trabalho com a Escola do Assentamento e com a Escola do Chico Lomã. A 

equipe da Unidade organizou evento comemorativo aos quinze anos da 

APABG, o qual realizou-se apenas a Canoata. A exposição comemorativa dos 

15 anos da APABG, não contou com muitos adeptos, mas ainda tem 

expectativas de ser lançada neste ano pela FZB. Ainda temos como 

expectativas para a divulgação da APABG neste ano o andamento dos 

trabalhos, juntamente com o RVS Banhado dos Pachecos, com o 

Assentamento. 
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Sobre o desenvolvimento de Pesquisa a presidente informa que foi realizado 

trabalhos junto ao PROCERVO (Programa de Conservação do Cervo do 

Pantanal) e que a espécie também foi registrada no Banhado das Caturritas, 

dentro do Assentamento. Além disso, existem pesquisadores da UFRGS 

trabalhando na questão da Erosão do Banhado. 

No item Proteção, Sra. Denise salientou a questão do raio de dez quilômetros, 

sendo que é necessário que UC de autorização para todos empreendimento 

que ocorrem no raio de dez quilômetros da Unidade de Conservação gerando 

uma grande demanda para equipe técnica da Unidade. Sr. Tiago perguntou se 

era necessário que a gestão da Unidade autorizasse. Sra. Denise respondeu 

que todas as atividades, obras ou empreendimentos no entorno (10Km) da 

APABG precisam de autorização para o licenciamento ambiental. No entanto, 

segundo ela, para o interior da unidade de conservação é preciso apenas 

ciência, exceto nos casos de EIA/RIMA.  

Sra. Denise também ressaltou que a Categoria APA não possui zona de 

amortecimento e já é uma categoria de unidade de conservação de uso 

sustentável com uma área bastante abrangente com diferentes tipos de uso do 

solo. Assim, não haveria justificativa técnica para a autorização no entorno da 

APABG, porém existe uma obrigação legal de fazê-lo. Essas autorizações no 

entorno da APABG envolvem 13 municípios da região metropolitana de porto 

alegre, incluindo metade do território da capital, geralmente são 

empreendimentos de pequeno impacto em zona urbana e distritos industriais já 

licenciados. Dessa forma, a demanda de análise de processos gerada por esse 

entorno é significativa. 

A presidente informa que com relação aos processos de Licenciamento de 

Significativo Impacto Ambiental, que possuem EIA/RIMA, tivemos no ano de 

2013 apenas um processo referente a pavimentação da ERS 118. Como 

nesses casos é preciso, segundo o regimento interno do conselho, a 

manifestação desse fórum a respeito do empreendimento, Denise sugere que 

seja um ponto de encaminhamento do conselho. 

Quanto a fiscalização, sabe-se que a Unidade conta com uma área bastante 

grande sendo que não é possível atende-la no todo, sendo então priorizado os 

pontos críticos onde a Secretaria conta com o apoio de outros órgãos. O 

Guarda-Parque, Leonardo Felix, articulou essas parcerias para otimizar a 

fiscalização nesse território e foi quem registrou a presença de uma fêmea de 

Cervo do Pantanal no Banhado das Caturritas.  
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Quanto ao Conselho Gestor houve mudança de composição, propondo na 

reunião anterior a justificativa das 4 vagas da FIERGS, a ser elaborada pela 

APNVG e pela UFRGS, ainda sem resposta. O Conselheiro Sérgio Cardoso 

informou que a Tânia, que tinha ficado responsável em fazer tal trabalho, teve 

um problema de saúde e precisou se afastar. Denise pediu então apoio da 

instituição para que auxilie o prof Campani na elaboração desse histórico do 

Conselho, uma vez que o processo de criação do mesmo não possui essa 

informação. Além disso, a presidente expõe que foi sugerido o contato com a 

CORSAN, com o DRH/SEMA e com a FEPAGRO para verificar o interesse em 

compor o conselho, minimizando a falta de paridade entre os setores 

Governamental e Não-governamental.  

A respeito da Erosão também foi apresentado resgate histórico. Sr. Lisandro 

perguntou a respeito do canal. Sra Denise apresentou no mapa da APABG 

elaborado pela FZB a localização do Canal e os impactos decorrentes dele. A 

presidente informou que existe um projeto da Metroplan que busca evitar 

desastres naturais, mas que ela vem buscando contato com a instituição sem 

obter sucesso. O Sr. Maurício Colombo informa que o Comitê também buscou 

esse diálogo com a Metroplan e conseguiu recentemente. Segundo o 

representante do comitê Gravataí, a Metroplan irá apresentar o andamento dos 

projetos na próxima reunião do Comitê. Sr. Rafael (DRH) perguntou sobre a 

obra se não poderia buscar recurso do Fundo de Recursos Hídricos. Manuel 

(da CORSAN) não concorda com a tentativa, pois segundo ele não seria viável 

o acesso aos fundos. Sra. Denise disse a Metroplan tem recurso, mas que é 

preciso o diálogo com a APABG para que o projeto leve em consideração os 

objetivos desta unidade de conservação. Sr.Lisandro perguntou se não seria 

interessante que o canal fosse fechado. Sra. Denise respondeu que a questão 

envolve um impacto social grande, uma vez que poderia correr o alagamento 

de vastas áreas na região. Jan (Instituto Curicaca) acrescentou que o cervo 

poderia se extinguir no Estado. Aurici ressaltou o impacto social de uma obra 

na região, tendo em vista que existem muitas moradias. Denise acrescente que 

existem também comunidades quilombolas na região e deu inicio aos 

encaminhamentos. 

Encaminhamentos: 

 no quis respeito a Erosão este colegiado optou por esperar a 

manifestação da Metroplan no Comitê Gravatahy. Porém, documentar a 

Metroplan sobre a importância da questão. 
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 Laís perguntou a respeito das autorizações para licenciamento, se 

seria necessária autorização mesmo para atividades de baixo impacto. 

Sra. Denise respondeu que sim. Laís perguntou sobre os limites da 

Unidade. Sra. Denise comprometeu-se a encaminhar à conselheira a 

poligonal da UC, bem como o parecer da DUC sobre o assunto.  

 Na questão do Conselho Gestor Sra. Denise explicou que a questão 

das quatro vagas da FIERGS será justificada. Denise informa que a 

consulta a instituições governamentais solicitada pelo conselho foi feita e 

a CORSAN e o DRH manifestaram interesse em compor o conselho, 

estando os potenciais representantes presentes na reunião. Ela 

questiona a plenária se todos concordam com a inclusão destas vagas 

no Conselho e fica aprovado o ingresso destas instituições no Conselho 

Deliberativo da APABG.  

 No item proteção foi destacada a recomendação do Ministério Público 

que todos s processo de licenciamento de mineração passassem por 

este colegiado. Sr. Tiago perguntou se seria para aprovação do 

Conselho. Denise informou que o conselho deveria se manifestar 

aprovando ou não. Sr. Lisandro ressaltou que seria apenas para ciência. 

Denise esclarece que os processos de mineração dentro da APA são de 

fato para ciência, mas que o conselho e a gestão da unidade de 

conservação podem expor algumas condicionantes. Isso porque mesmo 

que o empreendimento não dependa da autorização da gestão da 

APABG ele precisa estar de acordo com seus objetivos. Sérgio 

(APNVG) diz que isso não é papel do conselho e que geraria uma 

grande demanda desnecessária para esse fórum que tem questões 

coletivas importantes a serem discutidas. Assim, Denise questiona se o 

conselho acata a recomendação do MP. Luisa (FZB) sugere que alguns 

processos que a gestão da APABG julgar importantes podem ser 

levados ao conselho para manifestação. O conselho define que não será 

acatada a recomendação do MP, mas que em alguns processos mais 

complicados, a critério da gestão Técnica da APABG, podem ser 

levados ao conselho para manifestação. 

 Ainda no item Proteção ficou definido o estabelecimento de uma 

Câmara Temática para análise do processo de pavimentação da ERS 

118. 

 Sobre o Plano de Manejo o colegiado entende que deve ser retomado o 

Grupo de Trabalho devido à importância do assunto, sendo necessária a 

revisão da composição desse grupo. Paulo (pref. Gravataí) ressalta que 
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é importante reforçar junto a SEMA da urgência desse Plano e os 

demais concordam. Outro ponto levantado foi da necessidade de 

Publicitar ao conselho o conteúdo do Plano de Trabalho da Fundação 

Zoobotânica. 

 Quanto a estrutura a APABG o colegiado entende que seria importante 

um posicionamento oficial a respeito de um novo concurso, mas também 

definiu que deve ser recomendado a SEMA que destine servidores do 

concurso da SARH de 2010 para a APABG. 

 

 

Pauta 4. Apresentação da Linha de Transmissão a ser instalada na APA 

do Banhado Grande: 

Dados encaminhamentos gerais sobre a gestão da APABG, Sra. Denise 

apresentou a empresa para apresentar proposta de Linha de Transmissão na 

APABG para manifestação do colegiado conforme parecer nº 02/2013 – 

APABG. Os representantes da empresa de consultoria Bioimagens (Israel e 

Vanda) fazem suas considerações, conforme apresentação em anexo. O 

colegiado mostrou-se bastante preocupado com o mesmo despertando muitas 

dúvidas entre os conselheiros que gostariam de ser consultados a respeito do 

projeto anteriormente. Sra. Denise explicou que durante a autorização do 

mesmo, a gestora na ocasião colocou entre as condicionantes que fosse dado 

publicidade ao Conselho da APA, sendo esta apresentação para este 

colegiado.  Sr. Sérgio (APNVG) solicitou que houvesse mais clareza sobre o 

papel do conselho diante desta apresentação. Sra. Denise salientou que a 

intenção desta apresentação seria apenas torna-lo público, colhendo a 

manifestação do conselho, sendo esse o conteúdo do Parecer da APABG. Sr. 

Rafael Ferreira (FIERGS) perguntou a respeito das condicionantes. Sra. Denise 

explicou que entre outros itens estava apresenta-lo para sociedade antes de 

sua instalação. Rafael (DRH) perguntou se existira estudo continuado. O 

representante da empresa Bioimagens respondeu que sim, focando 

especialmente nas espécies ameaçadas. Lizandro (ICMBIO) ressalta que 

mesmo que as medidas mitigadoras estejam sendo realizadas, sempre haverá 

um impacto e que ele será contínuo, e questiona se não caberia uma 

compensação a unidade de conservação. O representante da empresa 

esclarece que as Linhas de Transmissão não são consideradas de Significativo 

Impacto Ambiental, não possuindo EIA/RIMA, não requerem, portanto, a 

compensação prevista na lei. Denise esclarece que já houveram casos, como o 



____________________________________________________________________ 

 

CONSELHO DELIBERATIVO DA APA DO BANHADO GRANDE 
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 261, 10° andar – Porto Alegre/RS – CEP 90020-021 

E-mail: conselho-banhadogrande@sema.rs.gov.br 
Telefone: (51) 3288-8101 

9/11 

 
 

da Transpetro, que mesmo sem EIA/RIMA a FEPAM definiu uma condicionante 

de Licença, considerando o impacto direto e contínuo a APABG. Manuel 

questiona o momento em que isso seria definido, tendo em vista que a 

empresa já possui Licença Prévia. Luisa (FZB) reitera que terão impactos sobre 

a biodiversidade e Lizandro propõe que o conselho solicite que a FEPAM 

considere a questão. 

Encaminhamentos: Denise questiona a plenária sobre a proposta de 

encaminhar uma manifestação a FEPAM para que a mesma considere os 

impactos diretos e contínuos do empreendimento a unidade de conservação, 

podendo estabelecer formas de compensação destes danos. 

 

Pauta 5. Assuntos Gerais: 

Nos assuntos gerais sobre o Calendário de reuniões, Denise questiona a 

plenária as reuniões se mantém na 1ª segunda do mês com ocorrência 

bimensal. A plenária Concorda e ficam aprovadas as datas de 7 abril, 2 junho, 

4 agosto, 6 outubro e 1 dezembro. Ainda nos assuntos gerais, Denise 

informa que as prefeituras (Gravataí e Glorinha) foram oficiadas sobre a 

Reserva Ecológica do Banhado Grande, não havendo resposta das mesmas. 

O representante da prefeitura de Gravataí não se encontrava mais no local e o 

tema não teve encaminhamento. Denise Informa ainda que a apresentação da 

CORSAN sobre os investimentos na região da APABG ficou para a próxima 

reunião, tendo em vista a quantidade de pautas para a atual reunião. 

O representante da APNGV (Sérgio Cardoso) fala sobre o Projeto de educação 

ambiental que a ONG captou recursos da Petrobrás para sua execução, o 

Projeto Rio Limpo. Informa que a instituição está aguardando o 

encaminhamento burocrático da questão para publicitar sobre o projeto. 

O representante da FARSUL expõe a situação da gestão dos recursos hídricos 

na região e questiona o recebimento de multas por proprietários da região, 

informando que esse proprietário tem interesse em fazer a gestão desses 

recursos junto ao Assentamento. Marthin (AAFISE) questiona a questão e pede 

esclarecimentos sobre o PIUMA/TIUMA. Sérgio (APNVG) sugere que o tema 

seja pautado na próxima reunião o conselho. Fica definida uma das pautas da 

próxima reunião como a apresentação sobre o PIUMA/TIUMA. 
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Não Havendo mais nada para o momento, a presidente do conselho, Sra. 

Denise Mello Machado encerrou a assembleia e eu Vanessa Pruch Castro 

Oliveira lavrei a seguinte ata. 

 

Segue em anexo a foto dos encaminhamentos da reunião anotados no quadro 

negro para melhor definição das decisões coletivas. Além disso, é componente 

desta ata, as apresentações da presidente do conselho referente ao relatório 

de gestão 2013 e a apresentação da empresa Bioimagens referente a linha de 

transmissão a ser implantada na APA do Banhado Grande. 
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Figura 1. Imagem do quadro negro com os encaminhamentos da 23ª reunião do Conselho Deliberativo da APA do 
Banhado Grande, realizada no dia 03 de fevereiro de 2014, no Assentamento Filhos de Sepé. 


