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Considerando a impossibilidade de realização de reuniões presenciais como medida de 1 

enfrentamento à pandemia de COVID-19, às 14h00min do dia 11 do mês de dezembro de 2 

2020, reuniram-se em ambiente virtual os membros do Conselho Gestor da Área de Proteção 3 

Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe: Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Secretaria de 4 

Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco (SEMAS/PE) – Parque Estadual 5 

Dois irmãos (PEDI), Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 6 

(CONDEPE/FIDEM), Prefeitura da Cidade do Recife, Universidade Federal Rural de Pernambuco 7 

(UFRPE), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Associação 8 

dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Federação das Indústrias de Pernambuco 9 

(FIEPE), Fórum Socioambiental de Aldeia (FSA), Associação Águas do Nordeste (ANE) e Centro 10 

de Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN) e representantes da comunidade para 11 

debaterem sobre a seguinte pauta: a) Aprovação da ata da reunião anterior; b) Relato de 12 

encaminhamentos da Manifestação sobre o licenciamento ambiental da Usina Termelétrica 13 

Pau Ferro II; c) Relato de encaminhamentos do GT Restauração; d) Relato de 14 

encaminhamentos do GT Arco Viário; e) Apresentação sobre os desafios para a governança 15 

ambiental da APA Aldeia-Beberibe para o ano de 2021; f) Deliberação sobre o calendário de 16 

reuniões ordinárias do ano de 2021; e g) Informes gerais. Na função de gestora da APA e 17 

Presidente do Conselho Gestor, iniciei a sessão dando boas-vindas a todos e agradecendo a 18 

presença e as contribuições voluntárias ao longo de todo o ano de 2020 e pela compreensão 19 

pela necessidade da reunião virtual considerando a situação de pandemia em que estamos 20 

vivendo. Destaquei a presença do Sr. Antônio Bertotti, Secretário de Meio Ambiente e 21 

Sustentabilidade do Estado, que acompanhou a reunião. Em seguida entramos no primeiro 22 

ponto da pauta: a) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 29 de setembro de 23 

2020, que se deu após apreciação do texto pelos conselheiros presentes, por unanimidade. A 24 

seguir, passamos ao ponto: b) Relato de encaminhamentos da Manifestação sobre o 25 

licenciamento ambiental da Usina Termelétrica (UTE) Pau Ferro II; iniciei o relato 26 

contextualizando a situação da existência de usinas termelétricas movidas a óleo diesel no 27 

território da APA Aldeia-Beberibe, gerando impactos socioambientais diversos e relatando a 28 

recente contestação por parte deste Conselho Gestor do licenciamento da UTE Pau-Ferro II, a 29 

gás natural, diante de diversas falhas e inconsistências observadas. O documento elaborado foi 30 

encaminhado formalmente à CPRH (processo SEI nº 0031000088.001433/2020-36) e ao MPPE 31 

(enviado por e-mail ao CAOPMA após reunião técnica com a equipe em 29 de junho de 2020), 32 

mas até o momento não tivemos retorno desses órgãos. O secretário Bertotti se comprometeu 33 

a se inteirar da situação e cobrar da CPRH um posicionamento em relação à manifestação. 34 
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Passando ao próximo ponto: c) Relato de encaminhamentos do GT Restauração, fiz um 35 

resumo das últimas deliberações relacionadas ao viveiro-florestal de gestão compartilhada 36 

entre a APA Aldeia-Beberibe/CPRH e PEDI/SEMAS. Comentei sobre a impossibilidade da 37 

reativação efetiva do GT Restauração por conta da pandemia e da formação do GT Arco Viário, 38 

considerando que a maior parte das instituições que compõem o GT Restauração também faz 39 

parte do GT Arco Viário, e que a Plenária deliberou pela priorização deste considerando a 40 

urgência e a preocupação pelo impacto ambiental potencialmente irreversível envolvido. De 41 

toda forma, as instituições que constituem o GT Restauração se comprometeram a envidar 42 

esforços dentro de suas competências para prever possibilidades de atuação para promover o 43 

viveiro florestal e o Programa RestaurAção APA Aldeia-Beberibe. Eu, enquanto CPRH, tentarei 44 

estreitar o relacionamento com o PEDI e a SEMAS para estruturar procedimentos, viabilizar 45 

novas conversões de multa para as adequações e manutenções necessárias para retomada das 46 

atividades do viveiro e tentar destinar pessoal para a produção através de um programa de 47 

voluntariado. A conselheira Ana Carolina, da UFRPE, informou que está discutindo alternativas 48 

com o Instituto Ipê, daquela instituição, para verificar a possibilidade de firmar acordo de 49 

cooperação com CPRH/SEMAS/PEDI para operacionalizar o viveiro e utilizá-lo como estrutura 50 

de apoio à pesquisa científica. Comentei ainda que a SEMAS está planejando um grande 51 

projeto de restauração ecológica e que a APA pode ser um território piloto para sua 52 

implantação uma vez que já possui estudos e certa estrutura para colocá-lo em prática, 53 

inclusive áreas com potencial de sucesso, a exemplo da APP da Barragem de Botafogo, o que 54 

foi corroborado na ocasião pelo secretário Bertotti. A conselheira Ana Carolina, da UFRPE, 55 

sugeriu que convidemos atores da SEMAS envolvidos no projeto para participar das próximas 56 

reuniões do GT e tentar otimizar os esforços em torno dessa questão, o que foi acatado pelos 57 

presentes. A seguir, passamos ao item d) Relato de encaminhamentos do GT Arco Viário, 58 

criado na última reunião diante de informações acerca da retomada do projeto do Arco 59 

Metropolitano da RMR. Informei que em outubro do ano corrente tomamos ciência de um 60 

novo edital para contratação de um conjunto de estudos para implantação do 61 

empreendimento mencionando traçado cortando a APA Aldeia-Beberibe, já descartado em 62 

análise ambiental da CPRH e com processo impugnado pelo Fórum Socioambiental de Aldeia, o 63 

que nos motivou a analisar toda a documentação e histórico disponíveis e elaborar minuta de 64 

consulta à ADDiper sobre pontos preocupantes acerca do processo licitatório. Tal documento 65 

foi então apresentado e submetido à aprovação da Plenária que, após discussão do conteúdo e 66 

alguns ajustes, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Considerando o 67 

prazo para impugnações do processo destacado pelo conselheiro Herbert, do FSA, me 68 
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comprometi a enviar a consulta do Conselho Gestor da APA Aldeia-Beberibe ainda na presente 69 

data à ADDiper, via e-mail como indica o edital do processo licitatório. Finalizando essa 70 

discussão, passamos ao ponto e) Apresentação sobre os desafios para a governança 71 

ambiental da APA Aldeia-Beberibe para o ano de 2021, momento em que discorri sobre a 72 

importância da conservação dos atributos naturais da UC, a composição do Conselho Gestor e 73 

as atividades desempenhadas buscando a governança ambiental no território, zoneamento e 74 

plano de manejo, corredores ecológicos e UC de proteção integral inseridos no território, 75 

projetos já implementados etc., destacando a falta de recursos humanos e infraestrutura para 76 

a gestão. Neste ponto, em específico, a conselheira Ludmila, do FSA, reclamou da falta de 77 

combustível da CPRH para fiscalização, que se sobrepõe à falta de pessoal para atendimento às 78 

denúncias de incêndios que tem ocorrido diariamente nessa época do ano e que se somam aos 79 

desmatamentos corriqueiros; o secretário Bertotti respondeu que essa situação do 80 

combustível se deu por um equívoco e que estava sendo resolvida junto à Secretaria de 81 

Administração do Estado e que mesmo com todas as limitações a gestão tem feito esforços 82 

para combater a degradação da UC. Após ponderações e reflexões dos presentes em relação 83 

aos temas tratados na apresentação, passamos ao ponto de pauta seguinte: f) Deliberação 84 

sobre o calendário de reuniões ordinárias do ano de 2021. Seguindo a sistematização dos 85 

últimos anos, propus reuniões na primeira quarta-feira de cada trimestre (com exceção do mês 86 

de junho por conta da semana do meio ambiente), ou seja, nos dias 03 de março, 09 de junho, 87 

1º de setembro e 1º de dezembro de 2021, a serem confirmadas oportuna e tempestivamente 88 

de acordo com o que dispõe o Regimento Interno do Conselho, o que foi acatado pela 89 

Plenária. Finalizando a pauta de discussão, passamos então ao último item: g) Informes Gerais, 90 

no qual fiz agradecimento aos participantes da IV Semana das UC, organizada pela CPRH e 91 

realizada no último mês de novembro. Remeti agradecimento especial ao conselheiro Herbert, 92 

do FSA, por ter participado da live sobre a importância da sociedade civil na gestão das UC, e a 93 

FIEPE, Sindaçúcar e AFCP, que foram nossos patrocinadores e doaram as premiações que 94 

viabilizaram o I Concurso de Fotografias Unidades de Conservação No Meu Caminho, que foi 95 

um grande sucesso. Outro informe é relacionado aos pequenos mas importantes passos que 96 

estamos dando em direção à implementação do Corredor Ecológico da APA, com a notícia de 97 

que a Usina Petribú adquiriu máquinas que possibilitam a colheita da cana sem queima da 98 

palha, diminuindo drasticamente o impacto da atividade sobre a biodiversidade e a qualidade 99 

de vida da população do entorno. Informei também que nos próximos dias eu estarei focada 100 

no preenchimento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, do ICMBio, 101 

que visa avaliar o cumprimento da política pública relacionada à conservação da 102 
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biodiversidade, por meio das Unidades de Conservação, de forma rápida e com resultados 103 

imediatos. Considerando ser um sistema com várias etapas a serem preenchidas e apenas eu 104 

para fazê-lo, me dedicarei para conseguir atender ao prazo estabelecido. Comentei que 105 

inclusive existe a possibilidade de preenchimento pelo Conselho Gestor, o que podemos 106 

avaliar no próximo ano, já que os envolvidos precisariam realizar o curso de capacitação do 107 

sistema. A conselheira Luciane, da FIEPE, pediu um espaço para falar da problemática do 108 

descontrole populacional de animais domésticos na APA, sobretudo gatos e cachorros, que 109 

colocam a fauna silvestre em risco devido ao seus instintos de caça; desse modo, propôs que o 110 

Conselho pense em formas de viabilizar a castração desses animais domésticos. Nada mais 111 

havendo a tratar, às 17h00min declarei encerrada a reunião ordinária do Conselho Gestor da 112 

APA Aldeia-Beberibe. Por não haver mais nada a declarar, eu, Cinthia Renata Vieira de Lima, 113 

Presidente do Conselho Gestor, lavro esta Ata que, lida e aprovada, será validada pelos 114 

conselheiros presentes na reunião, conforme registros em anexo. Recife, 11 de dezembro de 115 

2020. 116 


