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REUNIÃO: 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 21/09/2019 
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 09h15 
 

 
 
PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski  
SUPLENTE DO PRESIDENTE:  
COORDENADOR EXECUTIVO: Felipe Guimarães Rodrigues 
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Elisabete Hulgado Holanda  
VICE-SECRETÁRIA EXECUTIVA: Maria Agostinho da Silva 

 

 
1. PARTICIPANTES 
 

1.1. PRESENTES 
 

Entidades 
 

Conselheiro Contato 

1) Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) 
Seção de Instrução 
Especial (SIEsp) 

 

Tenente Coronel Felipe 
Guimarães Rodrigues 
 

felipe.guimaraes@eb.mil.br 
siesp.reu.pni@gmail.com   

2) AEDB – Associação 
Educacional Dom Bosco 

 
Alice Esteves 

 
car@aedb.br 

3) AAI – Associação dos 
Amigos de Itatiaia 
 

Sérgio Kunio Yamagata 
 
Matheus Kenzo 

Sergio.kunio@yamagata.com.br 
 
matheussaito@tjtj.jus.br 

4) Associação de Artesãos 
Macaco Arteiro de 
Itatiaia 

Ivo P.Tavares Ivo.tavares@terra.com.br 

5) Agência do Meio 
Ambiente do Município 
de Resende – AMAR 

 

Adriana dos Santos 
Souza 
 
 

adrianacrear@hotmail.com 
 
 

6) Associação Turística e 
Comercial da Região de 
Visconde de Mauá – 
MAUATUR 

Júlio Buschinelli 
 

juliomb@uol.com.br 

7) BR Parques 
 

Roberto Costa roberto.costa@brparques.tur.br 

8) CBH – MPS Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 
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9) CDL - Câmara de 
Dirigentes Lojistas de 
Itatiaia - Resende 

Matheus Barros matheusrmbarros@hotmail.com 

10) CEIVAP – Comitê de 
Bacias do Vale do 
Paraíba 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

11) Centro Universitário 
Barra Mansa - UBM 

Rafael Cruz rafael crooz@hotmail.com 

12) Conselho Pastoral 
Regional Resende – 
CPR 

Wilson Duarte prof.wilsonduarte@gmail.com 

13) Grupo Voluntário de 
Busca e Salvamento 
Anjos da Montanha 

Inês M. Dalla Vecchia anjosdamontanha@gmail.com 

14) Indústrias Nucleares do 
Brasil – INB 

Flávia Cristina de A.C. 
Pires 

flaviapires@inb.gov.br 

15) INEA – Instituto 
Estadual do Ambiente 

Paulo César F. da Silva pcinea.rj@gmail.com 

16) IFRJ - Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de 
Janeiro - Campus 
Avançado Resende 

Silvério Balieiro silverio.balieiro@ifrj.edu.br 

17) Museu Nacional do Rio 
de Janeiro 

Sérgio Maia Vaz smvaz@mn.ufrj.br 

18) Parque Nacional do 
Itatiaia ICMBio 

Gustavo W. Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
 

19) Parque Estadual da 
Pedra Selada - PEPS 

Adriana Fontes pepedraselada@gmail.com 

20) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Valter Lúcio da Silva 
Eliana Regina Maia 
Gouvêa 
 
 

valterluciosilva@hotmail.com  
emaiagouvea@yahoo.com.br 
 

21) UFRJ – Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro 

Hélcio Carlos Gomes 
 
Eduardo Barros 

helcio@pu.ufrj.br 
 
npa.ufrj@gmail.com 

 
CONVIDADOS: 
 

1) Ana Clara Rebello 
 

Visitante anaclarascrebello@hotmail.com 

2) Ana Cristina Almeida União dos Escoteiros 
do Brasil - UEB 

ecotransmutacao@gmail.com 

3) Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br 
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4) Elaine Barros 
 

UFRJ elaine.barros01@yahoo.com.br 

5) Elisabete Hulgado 
 

ICMBio – PNI elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 

6) Kemily Toledo 
 

Voluntária - UERJ kemily.toledo@gmail.com 

7) Luiz Sérgio P. Sarahyba 
 

ICMBio – PNI luiz.sarahyba@icmbio.gov.br 

8)  Maria Agostinho da Silva 
 

ICMBio – PNI masagostinho@terra.com.br 

9)  Marcelo Brito 
 

Morador entorno marcelo.brito.rj@gmail.com 

10) Neusa Saito 
 

Visitante neusa.saito@gmail.com 

11) Ricardo Deutsch Júnior União dos Escoteiros 
do Brasil - UEB 

ricodeustscha@gmail.com 

12)  Susane Santos 
 

Visitante Susanesantos95@gmail.com 

13) Thiago Gonzalez 
 

Voluntário - UERJ thiagogonz@hotmail.com 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

2.1. BOAS VINDAS 

         Às 09h15 o Sr. Gustavo Tomzhinski, Chefe do Parque Nacional do Itatiaia, 

presidente deste Conselho Consultivo, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 

os conselheiros e convidados, desejando uma boa reunião. 

 

    

2.2.       COORDENAÇÃO EXECUTIVA E SECRETARIA 

       

O Sr. Felipe, Coordenador Executivo, Solicitou aos presentes uma breve 

apresentação e em seguida exibiu a pauta a ser trabalhada na reunião, conforme 

encaminhada anteriormente. 

 

TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

9h00 
 
 

1. Boas vindas 
Abertura da Reunião 
 

Gustavo Tomzhinski 

9h05 – 9h15 2. Informes da Secretaria: 
a. Aprovação da pauta da reunião; 
b. Aprovação da Ata de 28/06/2019; 
c. Quadro de Instituições – CCPNI 

 

Secretaria  
 
 
 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

3ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

9h15 – 10h05 3. Informes da Presidência do Conselho 
a. Parceria Ambiental Público Privada - 

Concessionária BR Parques 
b.  Consolidação Territorial 
c.  Termos de Referência com Furnas  
d.  Pesquisa 
 

Gustavo Tomzhinki 

10h05 – 10h30 4. Pesquisa: 
Febre amarela no PNI e entorno 

 

Léo Nascimento 
Médico Veterinário 

10h30 – 10h40 5. Uso Público 
 

Luiz S. Sarahyba 

10h40 – 10h50 6. Câmara Temática de Montanhismo e 
Ecoturismo 
 

Eduardo Cotrim 

10h50 – 11h00 7. Informes Conselheiros 
 

Conselheiros por 
inscrição 

11h00 – 11h10 8. Gestão Socioambiental e Câmara 
Temática de Educação Ambiental 
 

Célia Mattos e Elisabete 

11h10 – 12h00 9. Abertura da III Semana da 

Acessibilidade   
 

CTEA 
 

12h10 10.  Encerramento 
 

Gustavo Tomzhinski 

 

                     A Sra. Elisabete solicitou aos presentes a aprovação da última ata do CCPNI 

realizada em 28 de junho de 2019 e como não havia quórum suficiente para a aprovação 

da ata no momento, a mesma foi aprovada após 30 minutos, considerando não haver 

nenhuma proposta de retificação por parte dos conselheiros. Em seguida, falou sobre a 

importância da participação das Instituições Conselheiras às reuniões, ressaltando que o 

Regimento Interno prevê que a Instituição perderá a condição de membro quando deixar 

de comparecer a três assembleias ordinárias ou extraordinárias, dentro de um período de 

12 meses e que após a secretaria encaminhar informação a respeito às instituições com 

ausências, somente a Instituição AMA 10 – Associação de Moradores do Lote 10 de 

Visconde de Mauá – RJ, não manifestou interesse em continuar compondo o Conselho 

Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia – CCPNI e por isso, após cinco faltas 

consecutivas, perdeu a condição de membro, mediante ciência e aprovação de tod@s os 

conselheir@s presentes na Assembleia. 
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3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

Termos de Compromisso 

 

O Sr. Gustavo iniciou seus informes abordando sobre os Termos de Compromisso a 

serem firmados com a Comunidade de Serra Negra, Parte Alta do PNI. Informou que este 

é um projeto assumido praticamente desde o início da sua gestão, como chefe do PNI, há 

sete anos, e que vem avançando de acordo com as mudanças de gestão do ICMBio. 

Finalmente foi gerada uma última versão, onde foram incorporadas as últimas sugestões 

da Comunidade de Serra Negra. A proposta final foi aprovada pela Procuradoria 

Especializada, pela Coordenação Geral e finalmente em agosto, pelo Comitê Gestor do 

ICMBio, formado pelos 4 diretores e pelo presidente. Informou que neste momento, a 

equipe do PNI está retornando à comunidade para verificar quais famílias irão aderir aos 

termos. Na semana passada, esteve em um primeiro núcleo familiar, com três ou quatro 

famílias, que foram favoráveis a assinatura e já disponibilizaram seus documentos. A 

equipe voltará a visitar outros núcleos para após realizarem uma reunião mais abrangente, 

buscando a adesão dos familiares. 

Informou que o termo prevê o estabelecimento de uma Câmara Temática (CT), no 

âmbito do conselho, de acompanhamento e monitoramento  da implementação e dos 

resultados do termo de compromisso, sob a coordenação do ICMBio, que contará com 

representantes da comunidade da Serra Negra e que seria importante ter a participação 

de conselheiros, sendo também aberta a outras entidades e pessoas que queiram 

participar. Neste momento, o Conselho deu o de acordo com a criação da nova Câmara 

Temática e o Sr. Gustavo mencionou ser muito desejável a participação de conselheiros 

no processo. 

Com relação ao prazo da nova Câmara Temática, o Sr. Gustavo informou que os 

Termos de Compromisso terão duração de pelo menos 6 (seis) anos, que poderão ser 

prorrogados, desde que que o ICMBio apresente uma proposta de solução definitiva para 

a questão até o final do quinto ano. Então, teoricamente a Câmara Temática terá duração 

de 6 (seis) anos, mas ela será rotativa e com relação as atribuições, informou que o 

planejamento e o acompanhamento periódico dos termos de todas as famílias, será a 

principal missão do grupo. Mencionou que a prefeitura de Itamonte/MG será um dos 

membros e que será importante sua participação, pois ajudará na questão da adesão dos 

moradores. É desejável também que órgãos de pesquisa e extensão participem da 

câmara, com a formulação de alternativas de atividades para os moradores, por exemplo. 

Informou que todas as contribuições serão bem-vindas, sejam elas por e-mail ou outro 

meio de comunicação, mas que a presença às reuniões será fundamental, assim como 

ocorre nas outras câmaras temáticas, que são braços do conselho no apoio a gestão do 

parque. Com relação à periodicidade e locais das reuniões, o Sr. Gustavo informou que 

deverão ser mensais e realizadas em Serra Negra, Itamonte/MG e no PNI. 
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Informou que os Termos de Compromisso serão assinados pelo Presidente do 

ICMBio e pelos comunitários e que estabelecem normas, permissões e restrições aos 

moradores da comunidade dentro do PNI. Relatou que o Ministério Público Federal 

caracterizou-os como população tradicional e o SNUC prevê assegurar às populações 

tradicionais as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades 

materiais, sociais e culturais. 

 

Em seguida, apresentou uma síntese do Termo: 

Das permissões, fica permitida aos moradores compromissários a realização das 

seguintes atividades na sua propriedade inserida no PNI, de acordo com legislação 

vigente, respeitando as boas práticas de conservação do solo as áreas de uso 

agropecuário: 

I. Continuidade da agricultura familiar de subsistência, com utilização das 

áreas destinadas à roça ou ao pasto; 

II. Queima controlada, mediante plano de queima, em conformidade com as 

práticas adotadas pelo ICMBio; 

III. Estocagem e uso de até 20 m3 (vinte metros cúbicos) de madeira nativa a 

cada 03 (três) anos na própria propriedade rural de origem; 

IV. A prática de silvicultura, em caráter de subsistência, que consiste no plantio e 

exploração de espécies nativas; 

V. Construção e implantação de estruturas relacionadas ao turismo de base 

comunitária; 

VI. Construção e ampliação de novas estruturas avaliadas como indispensáveis 

à permanência digna; 

VII. Extrativismo vegetal não madeireiro, em caráter de subsistência; 

VIII. Criação de gado bovino, em altitude inferior a 1.800 metros, em propriedade 

particular pertencente ao signatário do termo; 

IX. Aquicultura de subsistência, se previamente existente, a qual terá prazo de 1 

(um) ano, para adequar-se às boas práticas; 

X. Criação de espécies domésticas de pequeno porte, preferencialmente em 

cercados adequados, de acordo com a legislação aplicável; 

XI. Apicultura com abelha exótica, quando previamente existente, a uma 

distância mínima de 30 metros de trilhas e estradas; 

XII. Abertura de pequenas vias, mediante solicitação justificada, análise e 

autorização do PNI; 

XIII. Manutenção das atividades tradicionais de tropeirismo; 

XIV. Extração mineral de emprego direto (cascalho, areia, pedra) para uso local, 

sem fins comerciais. 
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Das Restrições, fica proibida a realização das seguintes atividades: 

 

I. Corte de espécies de vegetação nativa sem autorização do PNI; 

II. Criação, comércio, domesticação e caça de espécies de animais silvestres; 

III. Criação, comércio e domesticação de Javali e de seus híbridos; 

IV. Manejo de Javali e de seus híbridos sem autorização do PNI; 

V. Realização de qualquer tipo de barramento ou desvio de curso hídrico; 

VI. Despejo direto de qualquer tipo de resíduo sólido ou efluentes de maneira 

geral; 

VII. Constituição de novas pastagens com capim exótico; 

VIII. Construção de edificações sem autorização do PNI; 

IX. Vender terrenos menores que a fração mínima de parcelamento - 03 (três) 

hectares (parcelamento irregular do solo); 

X. Construção ou ampliação de novos tanques para truticultura; 

XI. Em caso de decisão espontânea do compromissário pela venda de seu 

imóvel rural, na totalidade ou em parte, a preferência de compra deverá ser 

dada ao ICMBio. 

 

 

Concessão de Serviços – BR Parques 

 

Informou que neste mês de setembro, entrou no ar o novo site do parque – Guia do 

Visitante. Um site mais dinâmico, sendo possível ser acessado pelo celular. Dentro do 

cronograma está previsto o início do sistema e reservas on-line até outubro/2019, e a 

apresentação de projetos executivos ref. aos projetos referenciais do edital de concessão, 

para os próximos meses. Por fim, o Sr. Gustavo comentou que a empresa tem prazos a 

serem cumpridos e que os funcionários do PNI/ ICMBio, como o Conselho e a Sociedade 

serão os fiscais, ressaltando que muitos assuntos a serem discutidos deverão ter como 

fórum a Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo (CTME). 

 

 

Áreas adquiridas – Consolidação Territorial 
 
Com relação à Consolidação Territorial do PNI, o Sr. Gustavo apresentou a lista de 

todas as propriedades já adquiridas, sendo ao total de 40. Duas dessas propriedades, 

informou que ainda não tem escritura e por isso não entram na lista oficial, no momento. 

Informou sobre as novas aquisições, uma propriedade do lote 90, que será oferecida à 

concessionária, sendo uma das opções para hospedagem e a outra propriedade o Hotel 

Cabanas, através da participação do parque num leilão judicial, em julho deste ano, 

mediante autorização do ICMBio.  
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Comentou que essa nova aquisição traz um novo desafio, sendo que o edital de 

concessão nos permite oferecer esse hotel à concessionária, para alguma estrutura. 

Talvez o hotel não tenha mais vocação para hospedagem, mas há possibilidades do uso 

da estrutura para turismo de aventura, apoio ao uso público, área de estacionamento, 

devido ter uma localização estratégica. Caso a concessionária não se interesse, 

voltaremos discutir a sua utilização e para isso, faremos um procedimento de 

manifestação de interesse aberto a vários projetos, em conjugação com outras atividades, 

como hotel escola, ou centro de formação da biodiversidade, por exemplo, visando à 

viabilidade econômica, devido ao patamar de visitação do parque hoje. 

 

Apresentou quadro das áreas regularizadas no parque: 
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Quadro Resumo de todos os nossos processos, sempre visando à questão da 

oportunidade e dos processos estarem instruídos para darmos andamento. 

 

 
 

Informou que quando o processo de consolidação territorial iniciou no PNI, 48% da 

área de posse e domínio público e que atualmente, 57% já está regularizada, e que dando 

continuidade aos processos, estima-se que entre este ano e o que vem, 65% das áreas 

serão do parque. Mencionou que para as áreas adquiridas foi utilizado recurso de 

compensação ambiental, sendo apenas algumas aquisições com recursos do orçamento. 

Nova modelagem de um fundo do ICMBio na Caixa Econômica Federal, será aplicada no 

próximo ano. 

Finalizou sua fala com referência a este item que o contrato com a empresa 

Toposat, que estava parado há quase um ano, por questões administrativas, retornará 

com suas atividades de mapeamento das propriedades, o que facilitará os processos. 

 
 

Termo de Compromisso com Furnas 

 

Com relação ao Termo de Compromisso com Furnas, o Sr. Gustavo informou que 

em agosto de 2018 foi assinado o termo aditivo para execução direta. Os termos de 

referência já encaminhados estão em fase de análise e adequação e que receberemos 

nosso sistema de rádios e estruturas de monitoramento de incêndio em processo final de 

aquisição. 

 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

3ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

 

Pesquisa 

  

Informou que o Parque retomou a frente em 1º lugar no ranking do SISBIO em 

agosto de 2019, que nosso site já conta com 334 notas de pesquisa e que há estatísticas 

gerais na nota 334 sobre o número de instituições e pesquisas. 

 

Apresentou dados atualizados entre as unidades comparando com o Parque 

Nacional Serra dos Órgãos, que é o segundo colocado. Ressaltou que o Itatiaia é uma das 

poucas unidades com 100% de pontualidade nos pareceres e que nesse ano já temos 99 

pesquisas homologadas.  

 

 
 

Por fim, informou que teremos no final de novembro de 2019, a realização do 

tradicional Sarau de Pesquisa e cultura realizado pelo PNI. 

 

4. FEBRE AMARELA NO PNI E ENTORNO 

 

O analista ambiental e médico veterinário Sr. Leo Nascimento, responsável pela 

pesquisa do PNI iniciou seus informes sobre a febre amarela no parque e no entorno. 

Abordou sobre o vírus, a transmissão, os sintomas e as espécies de primatas, não 

humanos, afetadas com a doença na unidade de conservação. 

Relatou sobre o primeiro macaco morto pelo vírus da 

febre amarela, macaco prego – Sapajus nigritus, 

encontrado no parque, em fevereiro de 2018, e sobre as 

medidas tomadas mediante protocolo estabelecido pelo 

Ministério do Meio Ambiente. Ressaltou a importância da 

vacina contra a febre amarela para humanos, sendo um 

dever do cidadão, evitando-se assim uma epidemia e mais 

casos de morte no entorno do PNI. Informou que imagens, 

laudos e notas sobre o tema se encontra no site do parque, no link pesquisa. 
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5. INFORMES USO PÚBLICO 

 

O Sr. Sérgio Sarahyba, da Coordenação do Uso Público do Parque iniciou sua fala 

a respeito da visitação nos meses de janeiro a agosto de 2019, ressaltando que no mês de 

julho, a visitação na Parte Alta superou a da Parte baixa, em virtude da temporada de 

inverno. Informou que em julho deu-se início a cobrança de estacionamento, pela 

concessionária, fator que não impactou a visita, até o momento. Aproveitou para informar 

que em 1º de novembro, haverá aumento dos valores dos ingressos de entrada, mediante 

portaria estabelecida pelo ICMBio, índice do IPCA. 

 

Número de visitantes do PNI 

 

PARTE BAIXA jan fev mar abr mai jun jul ago 

2019 12.085 2.903 6.731 5.607 4.603 8.532 11.896 5.217 

 

PARTE ALTA jan fev mar abr mai jun jul ago 

2019 1.836 897 2.031 2.890 5.010 9.325 8.707 4.505 

 

Com referência ao desconto entorno, informou que o mesmo ocorre todos os dias 

do ano, com exceção de feriados e finais de semana prolongados, e período de férias de 

verão. Não há desconto estacionamento para moradores do entorno, informou o Sr. 

Sarahyba, sendo a lógica do desconto, o estímulo aos moradores do entorno de conhecer 

a unidade de conservação. 

 

6. INFORMES CÂMARA TEMÁTICA DE MONTANHISMO ECOTURISMO - CTME 

 

Não houve informes da Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo – CTME, 

nesta data, em virtude da ausência justificada do Sr. Eduardo Cotrim – Coordenador. 

 

7. INFORMES CONSELHEIROS 

 

O Sr. Roberto da BR Parques se apresentou como conselheiro do CCPNI e se 

colocou à disposição para esclarecimentos sobre os serviços da concessionária, deixando 

seu contato e informando que dá expediente na UC. Ressaltou sobre a importância da 

venda de ingressos e reservas on-line que se dará até outubro de 2019, o que facilitará 

muito o ordenamento da visitação principalmente na parte alta do parque. 

 

A Sra. Adriana Fontes, do Parque Estadual da Pedra Selada, convidou a tod@s os 

presentes para o Evento Passarinhar, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro 

de 2019, ref. a observação de aves. Já no dia13 de outubro, haverá um movimento do 

projeto ’Vem Pedalar’, trabalho de educação ambiental, promovido pela unidade de 

conservação/INEA. 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

3ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

A Sra. Ana Cristina, dos Escoteiros informou que está de volta como conselheira, e 

se coloca à disposição para colaborar em ações prol Parque. 

 

A Sra. Vera Lúcia, da CEIVAP falou sobre o Encontro Nacional de Bacias a se 

realizar em outubro de 2019, onde estão tod@s convidados. Ressaltou que no site do 

Comitê de Bacias, há edital aberto para programa de pagamento de serviços ambientais, 

para quem tiver interesse. 

 

A Sra. Maria do Carmo do Comitê Médio Paraíba do Sul, falou sobre às inscrições 

abertas para seleção de concessão de auxílio financeiro para alguns projeto de educação, 

no site da agevap. 

 

A Sra. Flávia Pires da INB, mencionou sobre curso Multiplicadores em Educação 

Ambiental, ministrado pela instituição, com visitas às usinas nucleares em Angra do 

Reis/RJ e que teve muito êxito, sendo previsto uma segunda edição para 2020.  

 

O Sr. Sérgio Vaz, do Museu Nacional informou que como funcionário do Museu e 

com larga experiência em primatas, tem conhecimento sobre as espécies de primatas, não 

humanos, que tem no PNI e quais foram afetadas com o vírus da febre amarela. 

Comentou que sua intenção foi a de complementar as informações da palestra do Sr. Leo 

Nascimento, o que gerou conflito ao fazê-lo no momento. 

Por fim, informou que o tema febre amarela será uma apresentação sua em um 

congresso que se realizará em outubro, em Teresópolis/RJ.  

 

O Sr. Rafael, da UBM se pronunciou ser solidário ao Sr. Sérgio Vaz, como 

representante de instituição de ensino quanto ao posicionamento deselegante do Sr. Leo 

Nascimento e sugeriu uma advertência quanto ao assunto, o que o Sr. Gustavo 

mencionou que situações conflitantes sempre houveram em reuniões e que isso faz parte 

para o crescimento de tod@s. Fez uma retração em nome da sua equipe a todos os 

presentes e aos envolvidos na discussão.  

 

 

 

8 - INFORMES CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

          

 

          A Sra. Célia Mattos, a Sra. Elisabete e a Sra. Maria Agostinho da Câmara 

Temática de Educação Ambiental e da socioambiental do PNI apresentaram as ações de 

educação, interpretação ambiental e gestão participativa, desenvolvidas no último 

trimestre de 2019, conforme relataram a seguir: 

 

 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

3ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

 

Ações: 

 Programa de Voluntariado de 18 a 25 de julho 

 Participação na Campanha Nacional #UmDiaNoParque 

 Programa de Visita Orientada – 2° Semestre 

 Participações em Eventos 

 Realização da III Semana da Acessibilidade – 21 a 29 de setembro 

 

 
Figuras 1 e 2: Atividades realizadas no dia 21 de julho – #UmDiaNoParque 

 

O Programa de voluntariado do PNI recebeu, em imersão de 8 dias, no período de 

18 a 25 de julho, 8 voluntários de regiões diferentes do Brasil, para atuarem nas linhas 

temáticas de Uso Público & Negócios e Gestão Socioambiental, onde após a capacitação 

com servidores do PNI, os voluntários atuaram frente aos visitantes no período de férias. 

 

O Parque Nacional do Itatiaia participou da Campanha Nacional #UmDiaNoParque, 

no dia 21 de julho, com atividades sensoriais propostas ao público. Neste dia, houve um 

encontro entre o público constituído por famílias, amigos, pessoas inspiradoras, 

voluntários e funcionários do parque, com a Natureza.  No Jardim Sensorial, foram 

aplicadas dinâmicas que despertavam a provocação dos sentidos através de elementos 

naturais e acessíveis. Dentre as atividades propostas, houve brincadeiras para que 

focassem a escuta ativa, as caminhadas cegas e surdas, jogos de tato e pinturas no chão, 

com elementos da natureza. Pela exposição interpretativa, no Centro de Visitantes, o 

público pode enxergar através dos ouvidos, imagens dos atrativos naturais, de formações 

geológicas, da fauna e flora, do parque, através da audiodescrição disponível. Contamos 

com a participação de voluntários que conduziram o visitante às atividades, sempre 

contextualizando a importância da preservação dos recursos naturais na Unidade de 

Conservação, a importância dos serviços que a natureza nos presta, como a reserva da 

vida, a produção de água e outros benefícios. 

 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

3ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

 

Programa de Visita Monitorada 

A visita monitorada compreende a condução dos visitantes pela exposição 

interpretativa e jardim sensorial do Centro de Visitantes, sendo que as informações 

prestadas são adaptadas conforme o público específico da visita, ou seja, se são alunos 

de educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio, permitindo assim o 

desenvolvimento de atividades variadas, como aula práticas, dinâmicas, utilização de 

vídeos, atividades na floresta etc. O Programa recebeu até setembro de 2019, 7.350 

alunos e 1.012 professores, totalizando 8.362 pessoas. 

 

Participação em Eventos 

 Evento no CSMW – Centro Sargento Max Wolf – Parceria Institucional em 

projetos de Educação Ambiental, 20 de agosto de 2019. 

 II Seminário de Educação Especial e Inclusiva de Resende – nos dias 29 e 20 

de agosto de 2019, participação em oficinas e palestras. 

 

9 – ABERTURA DA III SEMANA DA ACESSIBILIDADE NO PNI 

 

III Edição da Semana da Acessibilidade de 21 a 29 de setembro de 2019 

O PNI, através da CTEA realizará a III Semana da Acessibilidade, 

onde contará com a presença de diversas instituições de educação 

inclusiva da região. Acontecerão oficinas, atividades, palestras e uma 

mesa redonda pautada em estabelecer uma agenda de atuação em 

parceria institucional em prol da inclusão de pessoas com deficiência em 

espaços públicos e privados. 

       Neste momento, deu-se início à Semana, com vídeo de sensibilização 

sobre a inclusão de pessoas com deficiência e uma dinâmica de campo, com o 

conselheiro Rafael Cruz, contextualizando a importância dos recursos naturais da UC. 

 

 

10 – ENCERRAMENTO 

 

O Sr. Gustavo agradeceu a participação, a colaboração e a disponibilidade de 

tod@s os presentes, encerrando a reunião. Eu, Elisabete Hulgado, secretária executiva 

deste conselho, lavro a presente ata. 

 

 


