
CONSEMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro 

Câmara Setorial Permanente de Áreas Verdes 

Ata da 45ª  Reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018 

 

Presentes:  

SECONSERMA/CAV e GUCA – Denise Wilches Monsores 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

FAM/RIO- Abilio Tozini  

APEFERJ- Luiz Octavio Lima Pedreira 

AMAJB- Ana Julieta Carneiro Lima 

FPJ- Flávio Teles 

 

Ausentes:  

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL (CI)  

COMLURB; SMUIH; FPJ 

 

Convidados: 

Alessandro Allegretti- Instituto Naturalis 

Jorge- Instituto Naturalis 

Jorge Pontes- Biólogo 

Victor Fico- Geógrafo 

 

Assuntos Discutidos:  

1- Neste dia houve a apresentação da palestra sobre aves dispersoras de sementes pelo 

professor Alessandro Allegretti, presidente do Clube de Observadores de Aves (COA-

RJ) e representante do Instituto Naturalis. A apresentação abordou temas tais como a 

diversidade de aves no Brasil e no Município do Rio de Janeiro, mencionando sites 

onde podemos encontrar listas de aves até espécies da flora que podem atrair as aves. 

Explicou como as aves são importantes para o reflorestamento, fornecendo exemplos 

tais como poleiros artificiais que aceleram, o processo nas áreas que vão ser 

reflorestadas. Citou várias espécies atrativas para as aves a seguir mencionadas. 

Mamica de Porca- Zanthoxylum rhoifolium; Grumixama (Eugenia brasilensis); 

Pitangueira (Eugenia uniflora) ; Pau de Viola (Citharexylum myrianthum) ; Guaçatonga 

(Casearia sylvestris); Copaíba ( Copaifera langsdorffie); Crindiuva (Trema micranta); 

Marianeira ou Fruta do Sabiá ; Figueiras (Ficus spp) (principalmente a Figueira 

vermelha); Camboatá (Matayba sp); Canela de velho ( Miconia albicans) ; Jacatirão 



(Miconia sp) ; Pindaíba vermelha ( Xylopia sp) ; Tamanqueira ou Pau de Tamanco 

(Aegiphila sp) (plantar em local mais úmido); Aroeira (Schinus terebenthifolia). Flávio 

Teles (FPJ) mencionou após o término da palestra sobre o que a FPJ está fazendo sobre 

a questão da aprovação de projetos que contenha mais adequação para o plantio de 

determinadas espécies vegetais. Luiz Octávio (APEFERJ) comentou sobre o 

planejamento de um calendário para o ano que vem junto ao COA sobre a saída para 

observações de aves. Neste ano já realizaram no MONA e no PNM Bosque da Barra. 

Luiz Octávio (APEFERJ) se colocou a disposição para fazer uma atualização dos 

componentes da CTAV (nomes e contatos) visando a criação de um google groups pela 

Ana Julieta (AMAJB). Luiz Edmundo (CTBT) comentou sobre o artigo do Prefeito no 

globo de 8/05/18 onde disse que vai fazer  quatro grandes parques (Maré, Irajá, 

Cidade de Deus e Campo Grande). Ana Julieta (AMAJB) informou que irá acontecer à 

noite uma reunião no Planetário sobre o Parque Sustentável da Gávea, 

empreendimento imobiliário com um grande parque no terreno nos moldes de 

Realengo Verde. Flávio Teles (FPJ) teve esta informação mas a FPJ não tem 

conhecimento oficial sobre este tema. Abilio Tozini (FAM-Rio) enfatiza a contradição 

do Prefeito na matéria do dia 8/05 já que ele afirma “queremos tornar a cidade mais 

saudável”. Ao mesmo tempo que quer criar quatro novos parques, quer destruir a área 

verde e fragmentos vegetais do Parque de Realengo Verde e Camboatá, colocando 

sobre esta última um impactante autódromo internacional. Á vista da coluna do 

prefeito sobre a informação da criação dos quatro parques, a CTAV pede que a 

SECONSERMA se manifeste a respeito. Caso existam projetos no âmbito da secretaria, 

um funcionário deverá ser designado para apresentar na próxima reunião da CTAV no 

dia 13 de junho. Caso a SECONSERMA também ignore o assunto, a CTAV levará à 

apreciação do CONSEMAC. 

 

2 – Pauta para a próxima Reunião: 

a- Apresentação pela BIOVERT sobre o Bosque dos Atletas; 

b- Informes sobre os 4 parques anunciados perlo Prefeito. 

 

Encerrada a reunião às 12:30 h. e eu, Denise Wilches Monsores elaborei a presente ata. 

Próxima reunião: 13/06/2018. 

 

 

 


