
 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 

2ª Assembleia Geral Ordinária 2019 

 
 

REUNIÃO: 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 28/06/2019 
LOCAL: CENTRO DE VISITANTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 14h30 
 

 
 
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 

Nilza M. Macário 
 
Alice Esteves 

nilza_macario@hotmail.com 
 
car@aedb.br 

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

 

Adriana dos Santos 
Souza 
Flávio Jacob 
 
 

adrianacrear@hotmail.com 
 
flaviojacobveterinario.med.br 
 

4) CBH – MPS Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 

 

5) CEIVAP – Comitê de 
Bacias do Vale do 
Paraíba 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

6) Centro Universitário 
Barra Mansa - UBM 

Rafael Cruz Rafael crooz@hotmail.com 

7) Indústrias Nucleares do 
Brasil - INB 

José Carlos Prado 
Peres 

peres@inb.gov.br 

8) Instituto Brasileiro de 
Pesquisas e Estudos 
Ambientais – ProNatura 

Marcelo de Andrade mcadoc@gmail.com 

 

mailto:costaschmitiz@hotmail.com
mailto:siesp.reu.pni@gmail.com
mailto:nilza_macario@hotmail.com
mailto:adriana.amar@yahoo.com.br
mailto:mcarmosilva28@yahoo.com
mailto:mcadoc@gmail.com
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9) Parque Nacional do 
Itatiaia ICMBio 

Gustavo W. Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
 

10) Parque Estadual da 
Pedra Selada - PEPS 

Nilton de Souza Aguiar coordguardaparquepeps@gmail.com 

11) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Valter Lúcio da Silva 
Eliana Regina Maia 
Gouvêa 
 
 

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

 
CONVIDADOS: 
 

1) Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br 

2) Daniel M. Fernandes Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro 

danielmf@jbrj.gov.br 

3) Eliana Fisher 
 

AEDB eliana.paviotti@aedb.br 

4) Elisabete Hulgado 
 

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

5) Flávia R. González 
  

Femesp comunicação@femesp.org 

6) Leonardo T.S. Cândido 
 

ICMBio – PNI leonardo.candido@icmbio.gov.br 

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)  Marli Pires  
 

Jardim Botânico mpires@jbrj.gov.br 

11)  Rubem Luiz Barbosa  
Gandres 

GEAN rubgan@gmail.com 

12)  Thamiris Diniz de 
Carvalho 

Projeto Primatas Thami.din.11@hotmail.com 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

2.1. BOAS VINDAS 

         Às 14h30 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 a tod@s. 

 

mailto:gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br
mailto:valterluciosilva@hotmail.com
mailto:cel.eng.mattos@uol.com.br
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2.2.       COORDENAÇÃO EXECUTIVA E SECRETARIA 

       

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

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

encaminhada anteriormente. 

 

TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

14h00 
 
 

1. Boas vindas 
Abertura da Reunião 

 

Gustavo Tomzhinski 

14h05 – 
14h30 

2. Secretaria: 
 
a. Aprovação da pauta da reunião; 
b. Aprovação da Ata de 30/03/2019; 
c. Apresentação da nova Instituição 

candidata a constituir o CCPNI  
Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

 

Secretaria  
 
 
 

14h30 – 
15h30 

3. Presidência do Conselho: 
 

a. Parceria Ambiental Público Privada 
Concessionária BR Parques 

b.  Consolidação Territorial 
c.  Termos de Referência com Furnas  
d.  Outros assuntos 
 

GustavoTomzhinski 

15h30 – 
15h50 

4. Coordenação de Uso Público 
 

Leonardo Cândido 

15h50 – 
16h10 

5. Câmara Temática de Montanhismo e 
Ecoturismo - CTME 
 

Eduardo Cotrim 

16h10 – 
16h30 

6. Gestão Socioambiental e Câmara Temática 
de Educação Ambiental – CTEA 
 

Elisabete e Célia Mattos 

16h30 – 
17h00 

7. Informes Conselheiros 
 

Conselheiros por 
inscrição 

17h00 8. Encerramento Gustavo 
 

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

realizada em 30 de março 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 
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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 a secretaria encaminhará uma informação a respeito às instituições com 

ausências, antes da próxima reunião a ser realizada em setembro de 2019, para 

manifestação do interesse em continuar ou não no CCPNI. 

                     Dando sequência aos informes da secretaria, a Sra. Elisabete                   

informou que conforme votação favorável dos conselheiros, na última assembleia 

realizada em 30 de março de 2019, foram abertas duas vagas no Setor de Pesquisa, 1 

(uma) para o Setor Governamental e 1 (uma) para o setor privado, ficando a o Setor 

Público a ser preenchida pela Instituição Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a do Setor 

privado a ser preenchida futuramente. Para tanto, a Sra. Marli Pires do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, fez uma breve apresentação da Instituição e do interesse em retornar a 

compor o quadro de instituições do CCPNI.  

 

 

A Sra. Marli explanou sobre a relação do 

Instituto Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, com o Parque Nacional do 

Itatiaia. Relação que data desde 1914, 

quando ainda estava n categoria de 

Reserva Florestal de Itatiaia e depois 

entre os anos de 1927 a 1932, Estação 

Ecológica do Itatiaia, a Unidade de 

Conservação era subordinada ao Jardim 

Botânico. Ressaltou que essa relação 

não foi somente de subordinação, mas 

da ligação de vários botânicos, em 

determinadas fases, que atuaram e vieram para o PNI, citando três referências no campo 

da botânica, como Campos Porto, Brade e Dr. Wanderbilt, que foi diretor do Itatiaia. Citou 

as inúmeras publicações já realizadas e as atuais, sendo essa relação de extrema 

importância para a pesquisa. Falou sobre a lista on-line de espécies de plantas do Itatiaia, 

lançada pelo JBRJ, lista on-line com aproximadamente 2.800 espécies e com metodologia 

de alimentação de informações. Informou que o Itatiaia é a primeira unidade de 

Conservação a ter essa lista, devendo ser contemplados, na sequência, o Parque 

Nacional do Caparaó e a Floresta Nacional do Rio Preto. 

 

                    Após sua apresentação, a Instituição Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi 

aceita, por unanimidade, a compor a cadeira de Ensino, Pesquisa e Extensão, do 

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia. 
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 Quadro atual: 

 

III. Ensino, Pesquisa e Extensão;       Público                                    Sociedade Civil 

 

1 Museu Nacional - MN/UFRJ 1 
Associação Educacional 

Dom Bosco - AEDB 

1 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – IFRJ (Titular) / UFRJ 

– Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (Suplente) 

1 

UBM – Centro 

Universitário de Barra 

Mansa 

 1 
Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro 
1 Vaga 

 

 

3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

O Sr. Gustavo ressaltou a importância da contribuição da lista de espécies de 

plantas do Itatiaia, pelo Jardim Botânico, mencionando que o link para acesso se encontra 

no site do PNI. 

 

Serviços de Concessão – BR Parques 

 

Sobre a concessão de serviços pela BR Parques, informou que o início das 

operações se deu em 1° de abril de 2019. Relatou que teve um período de adaptação e 

que hoje as atividades de rotina já estão funcionando mais perto da normalidade, tendo 

como uma das primeiras medidas adotada, a modernização no sistema de vendas e de 

controle de serviços, como a opção de pagamento através de cartão de crédito/débito, na 

parte baixa. Falou que está sendo efetuado um balanço, uma avaliação dos itens 

constantes no edital a serem apontados à concessionária para ajustes, pela comissão de 

fiscalização, e solicitou apoio dos conselheiros neste acompanhamento, por se tratar de 

um contrato bastante complexo. 

Informou que há um cronograma a ser cumprido, estabelecido no edital, porém há 

prazos já expirados. Ao ser questionado, mencionou não ser esta a primeira concessão 

dentro do ICMBio, citando as concessões de sucesso nos parque nacionais do Iguaçu, 

Tijuca e Fernando de Noronha, que mesmo tendo êxito, os ajustes sempre são feitos. 
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Dentro do cronograma está previsto o início do sistema e reservas on-line em julho 

e até agosto/2019, a empresa terá que apresentar os projetos executivos ref. aos projetos 

referenciais do edital de concessão, onde possivelmente passarão por adequações 

técnicas das obras, bem ousadas, que farão o Itatiaia, dar um pulo no patamar de 

qualidade dos serviços prestados ao visitante e na visibilidade da unidade de 

conservação. 

Mencionou que as obras a serem realizadas na parte baixa são a construção de 

uma passarela ao redor do Mirante do Último Adeus, se possível uma parte de vidro, 

elevando o atrativo a nível internacional; construção de uma tirolesa do Centro de 

Visitantes ao Mirante; reforma da Praça do Maromba, melhoria das estruturas do Lago 

Azul, lanchonete no Centro de Visitantes, camping e hospedagem. Já na parte alta, está 

prevista uma reforma e ampliação do Abrigo Rebouças, a implementação de um glamping 

e melhorias na estrutura do camping. Informou que o edital de concessão consta no site 

do ICMBio.  

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 

Tempatica de Montanhismo e Ecoturismo (CTME). 

 

 

Áreas adquiridas – Consolidação Territorial 
 
Com relação à Consolidação Territorial, o Sr. Gustavo informou que não houve 

nenhuma nova assinatura de escritura, desde as informações prestadas na última reunião 

do Conselho em março/19. Informou que o quadro continua o mesmo, porém, como foi 

anunciado no aniversário do parque, questões burocráticas ref. a 3 processos estão sendo 

resolvidas e com isso será adquirido 1.075 hectares, o que elevará a um patamar histórico 

de 60% de área adquirida. O novo presidente do ICMBio informou que a consolidação 

territorial continuará sendo uma das prioridades do ICMBio, determinação do Ministério do 

Meio Ambiente.  

 
 

Termo de Compromisso com Furnas 

 

Informou que Furnas ainda está em fase de contratação, que os processos são 

demorados em virtude da nova lei de licitações das empresas públicas e de economia 

mista, mas que o PNI recebeu no seu aniversário, mais folderes, cuja reprodução é parte 

do Termo com Furnas. 
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Pesquisa 

  

O Sr. Gustavo informou que a pesquisa no PNI continua em primeiro lugar no 

ranking do SISBio e que neste primeiro semestre de 2019, tivemos 27 instituições com 

735 participantes em atividades acadêmicas e 25 instituições estão realizando pesquisa 

no parque, todas devidamente autorizadas pelo SISBio Comentou que o boletim n° 30, 

cujo título “Com as plantas de altitude enfrentam a seca? Desvendando a importância da 

diversidade funcional e dos eventos de neblina” – Ilaíne Silveira atos e Bruno Pimentel 

Rosado – UERJ, foi lançado em 07 de junho de 2019. 

 

Finalizou seus informes, agradecendo a equipe do PNI e os Conselheiros pelo êxito 

da comemoração dos 82 anos do Parque, realizado no dia 14 de junho.  

 

 

4. INFORMES COORDENAÇÃO DE USO PÚBLICO 

 

O Sr. Leonardo informou que a concessionária BR Parques iniciará a cobrança de 

estacionamento para os visitantes no mês de julho de 2019, após adequações de 

sinalização de trânsito, vagas de estacionamento e controle de trânsito, próximas aos 

atrativos da parte baixa e portaria da parte alta; sendo esta medida mais uma fonte de 

arrecadação para darem andamento aos próximos passos previstos em edital.        

Apresentou a tabela dos valores do estacionamento: 

 

Tipo de Veículo Tarifa 

Motocicletas R$   9,00 

Carros R$ 16,00 

Transporte Escolar Isento 

Ônibus e Microônibus R$ 32,00 

 

 

Em seguida, mencionou sobre a contratação de brigadistas pelo ICMBio, com 

alguns contratos que passaram  a ser de 1 ano e com possibilidade de renovação de mais 

um ano – anteriormente o contrato era de 6 meses, no período de seca - Novo formato 

agora previsto em Lei. Mencionou que com esta medida, as atribuições dos brigadistas 

foram expandidas para ações no campo e na pesquisa, como manutenção de trilhas (uso 

público) – limpeza da trilha Ruy Braga, Três Picos, trilha das Borboletas, travessia da 

Serra Negra e outras áreas que necessitam de manutenção – Monitoramento e controle 

de espécies exóticas (pesquisa). 
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Com relação ao exercício da AMAN, que fazem todos os anos na parte alta do parque, 

desde 1954, o Sr. Leonardo informou que neste ano o exercício ocorreu, como sempre, de 

acordo com as regras de uso militar estabelecidas pelo PNI junto a Câmara Temática de 

Montanhismo e Ecoturismo. Informou que em contrapartida a AMAN executa a limpeza 

das fossas do Abrigo Rebouças e do Posto Marcão. Mencionou também que o calendário 

de atividades previstas para o ano que vem (2020),  já está pronto e que irão disponibilizar 

também para as federações. Informou que as regras sempre são revistas e aprimoradas 

de acordo com mudanças necessárias. 

 

Outras informações: 

 

 Aproveitou para informar que no último feriado de Corpus Christi (20 de junho) o 

parque teve uma considerável visitação, tanto na parte baixa, quanto na parte alta, 

em torno de 4 mil visitantes e que não houve incidentes. 

 

 Mencionou que o Abrigo Água Branca está interditado por apresentar problemas 

com a captação de água e que passará por reparos; porém o uso da Travessia Ruy 

Braga ocorre normalmente. 

 

 Apresentou dados gerais da visitação no primeiro semestre de 2019, comparando 

com os dados de 2018:  

Visitação 2018 Visitação 2019 

Jan – 9.888 Jan – 13.921 

Fev – 7.675 Fev – 3.800 

Mar – 6.622 Mar – 8.762 

Abri – 10.390 Abri – 8.497 

Mai – 10.522 Mai – 9.613  

P. Baixa – 4.603 e P. Alta 5.010 – A visitação da parte 

alta ultrapassou a da parte baixa 

Jun – 9.598 Jun – 17.855 

 

 Informou que a Casa de Pedra, localizada na parte alta do parque, base que 

hospeda pesquisadores, voluntários e brigadistas, foi saqueada, infelizmente e que 

a concessionária deverá repor o que foi roubado, para voltar a ser reativada.  

 

 Por último, informou que o Conselho Regional de Turismo que compreende os 

municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis, está ativo e o PNI é membro, 

onde discutem questões de melhoria para o turismo local. 
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O Sr. Gustavo deu um informe sobre a reparação das estradas da parte baixa e da 

parte alta. Informou que 3 km de estrada na parte baixa necessitam de reparos e que o 

DNIT começará a fazer a reparação brevemente. Com relação aos 14 km da estrada da 

parte alta, informou que o DNIT passou a gerência da estrada para o DER e que 

informaram que não tem condições de reparos no momento. O Sr. Gustavo mencionou 

que através das parcerias do Parque com outras instituições, pretendem resolver essa 

questão. A Prefeitura de Itamonte já ofereceu maquinários e a Prefeitura de Itatiaia 

oferecerá material para recomposição da estrada, assim como a AMAN. Mencionou que 

quem tiver contato com instituições ou proposição de alternativas para a reparação da 

estrada, fazer contato. Finalizou dizendo que a estrada ruim acaba impactando a visitação. 

 

5. INFORMES CÂMARA TEMÁTICA DE MONTANHISMO ECOTURISMO - CTME 

 

O Sr. Leonardo informou que a CTME fez a revisão de normas como a abertura e 

manutenção de vias de escalada, tornando-a menos sugestiva e mais normativa. Discutiu 

as regras para uso da Parte Alta por Unidades Militares e Grupos Especiais e sobre o 

equipamento mínimo para ascensão do cume sul das Agulhas Negras. 

Finalizou informando que membros da CTME estão realizando monitoramento e 

vistorias de trilhas, da parte alta e parte baixa. 

 

7 - INFORMES DA CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

          

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

Temática de Educação Ambiental e da Socioambiental, apresentaram as ações de 

educação, interpretação ambiental e gestão participativa, desenvolvidas no último 

semestre de 2019, conforme relataram a seguir: 
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Ações: 
 

1) Programa de Acessibilidade – Comunicacional 

 

1.1. Incentivo às pesquisas na área de Acessibilidade e Inclusão 

O Parque ofereceu incentivos a pesquisas acadêmico-científicas no âmbito da      
Acessibilidade e Inclusão e resultou em dois trabalhos de conclusão de curso de 
graduação, a publicação de um livro e, em breve, um projeto de mestrado. 

 

1.2. II Semana da Acessibilidade 

           A segunda edição da Semana da Acessibilidade ocorreu em setembro de 2018 
e contou com a presença de diversas instituições da Educação Especial, com 
exposição de trabalhos e visitação à Trilha Sensorial. 
 
1.3. Busca de parcerias 

             No intuito de estreitar laços com instituições que são referência na área de 
acessibilidade e inclusão, o PNI enviou ofícios solicitando visita técnica para as instituições 
Instituto Benjamin Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos, porém, por 
limitações por parte das instituições, as visitas foram inviabilizadas. 
 

1.4. Audiodescrição do material imagético do Centro de Visitantes 

      Na busca de elementos de tecnologia assistiva que contemplassem a 
acessibilidade cultural das exposições do Centro de Visitantes, a equipe da Acessibilidade 
e Inclusão buscou profissionais do ramo da audiodescrição, tornando-o acessível a 
pessoas cegas ou com baixa visão. Foram entregues em junho/19, 02 vídeos sobre o 
parque que são exibidos no auditório do Centro de Visitantes (audiodescrição e Libras) e 
05 itens da exposição interpretativa sobre a fauna, a flora e a geologia com 
audiodescrição. 
 

1.5. Validação dos produtos acessíveis por pessoas com deficiência 

      Em face do estreito relacionamento com a comunidade local com deficiência, o 
PNI realizou a validação dos produtos acessíveis com dois tipos de públicos: pessoas com 
deficiência visual (CEDEVIR e Gente Eficiente) e pessoas com deficiência auditiva 
(Rompendo o Silêncio), que emitiriam suas opiniões gravadas sob a devida autorização. 
 

1.6. Treinamento para atendimento ao público de PcD 

                  No empenho de capacita pessoas com deficiência (PcD) no atendimento ao 
público visitante, realizou-se um treinamento com um deficiente visual no Centro de 
Visitantes para atendimento ao público. 
 

1.7. Aniversário de 82 anos do PNI: Acessibilidade em foco 

          O Centro de Visitantes contou com a 1ª Mostra de Desenhos e Textos do PNI, 
cujo tema foi “Acessibilidade e os Serviços da Biodiversidade”. A exposição contou 
com desenhos e textos de alunos (da Pré-Escola ao Ensino Médio) que visitaram o 
Parque nos meses de maio e junho e/ou receberam uma visita da equipe do Parque. A 
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temática acessibilidade foi abordada na visitação com o objetivo do conhecimento e do 
respeito à cidadania. 
 
 
2) Formação Continuada 

 
2.1. Promoção de Capacitação com funcionários do PNI 
 

  Capacitação realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2019, sobre temas específicos 
mediante perfil e demanda do PNI. Ocorreu a capacitação de funcionários terceirizados 
com a abordagem de recepção dos visitantes, relações interpessoais e cordialidade. 

   
2.2. Promoção do Curso Básico de Educação Ambiental para a Guarda Municipal 

Ambiental de Itatiaia. 
 
 Realizado entre os dias 18 e 19 de junho de 2019, no PNI, mediante solicitação de 

apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia. O curso estabeleceu uma relação cordial e 
transparente entre a Prefeitura e as Instituições parceiras na busca pela preservação 
ambiental; além de incentivar a construção coletiva do conhecimento acerca da 
preservação do patrimônio socioambiental. 

 
 
3) Plano de Comunicação Social – PMIF 

A equipe da gestão socioambiental do PNI, composta por servidores e a conselheira 

Flávia Pires da INB, realizou visita à Comunidade de Campo Redondo – MG, entorno 

do Parque, no final de maio de 2019, com o objetivo de integrar os objetivos de manejo 

da unidade e as necessidades socioeconômicas e culturais quanto ao uso do fogo. 

 

4) Participações em Eventos 
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   Nos meses de abril, maio e junho de 2019, a equipe teve participação em eventos 

cuja temática foi educação e interpretação ambiental, e, acessibilidade e inclusão. 

Ministrou curso de princípios básicos em Interpretação Ambiental para funcionários da 

Concessionária que gerencia a visitação nos Morros da Urca e Pão de Açúcar, no RJ; 

apresentou artigo Acessibilidade do Tangível ao Intangível, em Conferência 

Internacional e por último, participou da Semana do Meio Ambiente, nas faculdades 

Dom Bosco – AEDB, com palestra sobre a importância da promoção da acessibilidade 

e inclusão no PNI. 

 

5) Programa de Voluntariado 

     O programa contou no primeiro semestre de 2019, com a participação de 40 

voluntários atuando nas linhas temáticas da Gestão Socioambiental e Uso Público, 

totalizado 2.216 horas trabalhadas.  

 

6) Programa de Visita Monitorada 
 

          O Programa de Visita Monitorada busca a sensibilização ambiental, através de 
atividades de educação e interpretação ambiental, no que se refere ao reconhecimento da 
importância da preservação da fauna, flora e dos recursos naturais e culturais da unidade 
de conservação.  Essa sensibilização busca mudanças de atitudes e comportamentos em 
relação ao meio ambiente, sendo a educação ambiental um dos processos de 
reconhecimento de valores e conceitos, que objetiva o desenvolvimento de habilidades 
para a modificação de atitudes.  

  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. 
            As atividades do programa datam desde a década de 1990 e continuam até os 
dias de hoje. São atividades desenvolvidas por funcionários do parque e por membros da 
Câmara Temática de Educação Ambiental, que recebem alunos e professores e/outros 
visitantes de várias localidades dos estados do Brasil, sendo mais visitado por alunos de 
SP, MG e RJ. 
 
Número de participações da sociedade em ações de educação e sensibilização ambiental 

Escolas de Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Quantidade de escolas: 108 

 

Visita Monitorada 
1° Semestre de 2019 

  

 
Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Total 
Geral 

Alunos 141 365 518 1964 1614 4602 

Professores 22 35 47 241 211 556 

Total 163 400 565 2205 1825 5.158 
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Para finalizar, a equipe divulgou a Campanha Nacional Visite um Parque Nacional a 

ser realizada no dia 21 de julho, contando com o apoio de tod@s. 

 

6. INFORMES CONSELHEIROS 

 

A Sra. Vera da CEIVAP informou que está aberto edital CEIVAP para financiamento de 

projetos de tratamento de esgoto para os municípios. Mencionou que gostaria de 

conversar com a chefia do PNI para as adequações das instalações do parque. O Sr. 

Gustavo informou que está sendo realizado o levantamento de todas as edificações do 

parque que necessitam de adequações de esgoto e que aguarda data para agendar 

reunião com a equipe da CEIVAP. 

 

O Sr. Rafael, da UBM manifestou interesse em participar da Câmara Temática de 

Educação Ambiental, bem como propor atividades para o dia 21 de julho – Campanha 

Nacional – Visite um Parque Nacional, com o projeto Educação pela Natureza – Um 

processo que oferece às crianças, jovens e adultos oportunidades para alcançar e 

desenvolver confiança e autoestima por meio de experiência práticas de aprendizagem 

pela natureza. 

 

O Sr. Valter, da Prefeitura de Itatiaia, agradeceu ao Sr. Gustavo pela parceria com o 

parque ref. a capacitação da Guarda Ambiental do Município do Itatiaia, informando que o 

segundo módulo – Princípios Básicos de Educação Ambiental ocorreu em junho com a 

equipe da CTEA, sendo muito positivo e que esperam dar continuidade com outros 

módulos.  

Convidou o PNI a integral o Conselho de Meio Ambiente de Itatiaia para mantermos 

proximidade entre as instituições. 

 

O Sr. Nilton do PEPS informou que está ocorrendo na sede do Parque um encontro 

com proprietários de RPPNs e técnicos do INEA, para tratar de questões de fiscalização, 

cujo objetivo é traçar metas para sanar problemas da área de fiscalização ambiental. 

Convidou a tod@s a participarem do evento que acontecerá também no dia 29 de junho, 

das 9h às 16h, na sede do PEPS.  

 

A Sra. Marli do JBRJ comentou sobre os programas de pós-graduação profissional 

pelo Jardim Botânico, que podem ser em qualquer tema, porém tem um requisito 

fundamental que deverá ser voltado diretamente a alguma Unidade de Conservação.  

 

A Professora Nilza Macário, representante da AEDB, comentou sobre o projeto Praça e 

Cultura que tem como objetivo retomar uma praça em Itatiaia para a sociedade. Informou 

que as atividades realizadas são com as escolas e com a comunidade local, onde várias 

atividades comemorativas ao dia 5 de junho, dia internacional do Meio Ambiente, foram 

realizadas e que o PNI esteve presente. 
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7. 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. 

 

 


