
O maior desastre registrado no Brasil em
consequência de uma chuva extraordinária
ocorreu na Região Serrana do Rio de Janeiro
entre 11 e 12 de janeiro de 2011, com
processos concomitantes de deslizamentos
de terra, fluxo de detritos e enxurradas. 

Dez anos depois, rememoramos a
solidariedade diante da tragédia.
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As chuvas localizadas, ininterruptas por quatro a cinco horas, com
intensidade considerada fortíssima, deixaram um rastro de
destruição sem igual, com mais de 900 mortos e impressionantes
300 mil afetados em regiões de Teresópolis, Petrópolis, Nova
Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Sumidouro.

Questionamos até hoje a precisão do número exato de pessoas
envolvidas, contando com a surpreendente equipe de resgate e
pronto atendimento que se formou quase que de imediato, com
profissionais de quartéis de bombeiros, núcleos municipais de
defesa civil e voluntários de todas as áreas, orientados por
moradores ou conhecedores do local. 

Contudo, indiscutivelmente, o desastre de 2011 pautou diversas
mudanças em instituições de pesquisa, que passaram a intervir nos
modos de ocupação e de pesquisar o fenômeno em si ou formas e
medidas de prevenção. A Lei 12.608/2012, que estabelece a Política
de Proteção e Defesa Civil, e a criação do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden)
representaram avanços significativos para a redução de risco de
desastres no cenário nacional.
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O desastre de 2011 representa um marco fundamental na história dos
inúmeros desabrigados, profissionais da saúde e assistentes sociais que
atuaram, além daqueles que futuramente se voltaram para a
especialização no atendimento de sociedades vulneráveis. Funcionários e
voluntários do ICMBio, por hábito do ofício por demais humano, se
envolvem no resgate às vítimas. Mesmo que não atingindo áreas vitais de
proteção ambiental, somos todos vizinhos nesta região. 

Brigadista e voluntário do ICMBio, Marcus Vinicius Nunes Maciel,
morador de Santa Rita, área bastante afetada no município de
Teresópolis, perdeu a casa e cinco membros da família no desastre. Ele
destaca a atuação cotidiana do grupo do Parque Nacional da Serra dos
Órgãos (Parnaso), sempre preparado para ajudar no que e a quem
precisar, e recorda que o grupo ajudou diretamente os bombeiros, indo a
algumas casas para dar suporte e auxiliando resgates nos bairros de
Campo Grande, Salaco e Santa Rita. 

Por conhecer a região, o grupo do Parnaso levava alimentos e primeiros
socorros a pé, desbravando o terreno acidentado e guiando os bombeiros
a se localizarem em locais de difícil acesso, pois eles reconheciam a
topografia, mesmo que bastante modificada. “Chegamos em áreas onde
fomos os primeiros, para resgate e atendimento, facilitando o transporte
de pessoas para local apropriado, onde o helicóptero pudesse retirar as
vítimas ainda com vida”, conta.
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Ernesto Bastos Viveiros de Castro, chefe do Parnaso em 2011, rememora
que não houve nenhum dano significativo dentro do território do Parque,
mas que esforços para prestar atendimento aos desaparecidos e
desabrigados não foram poupados. Viaturas oficiais do Parque eram os
únicos veículos com tração para chegar em vários locais, e puderam
auxiliar desde a remoção de corpos, principalmente com o caminhão da
Brigada, até a entrega emergencial de alimentos às famílias isoladas. 

“Lembro de falarem que o caminhão do Parnaso removeu mais de 100
corpos de vítimas da tragédia. Participei de buscas no Campo Grande e foi
bem chocante. Lembro de uma casa que tinha ficado com apenas uma
parede de pé, e, junto a ela, uma estante com fotos da família intacta. A
única coisa que restou ali”, ressalta.

Em uma década, ainda fazemos perguntas: o que mudou para os que se
envolveram? O que efetivamente foi feito para prevenir novos desastres?
Quais medidas concretas foram tomadas para proteger a população mais
vulnerável? O que podemos preservar em termos de área ambiental?
Como ter a garantia de saúde ambiental integrada? Estamos preparados
para atender os casos de estresse pós-traumático? Os núcleos do ICMBio
do Mosaico Fluminense repensam sua participação na redução de risco de
desastres pela função primeira de proteção das áreas naturais?
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Por certo, nada se compara à memória daqueles que direta ou
indiretamente se envolveram, se sensibilizaram, dentro de suas ações no
ICMBio, como percebemos no depoimento do funcionário Breno Herrera,
feito há dez anos, em fevereiro de 2011:

“O cenário das áreas afetadas pelas chuvas que castigaram a região
serrana do Rio de Janeiro foi impactante: sobreviventes inconsolados,
filhos aflitos pelos pais, pais desesperados pelos filhos, corpos em meio
aos escombros, cães ganindo em vão à procura de suas famílias, bairros
inteiros soterrados, paisagens transfiguradas. Tristeza em forma de
lama. Nas mãos do ambientalista, os dedos anseiam em teclar sobre as
irregularidades na ocupação de áreas de risco e os eventos climáticos
extremos gerados pelas mudanças climáticas. São temas fundamentais,
mas nas linhas abaixo se propõe outra abordagem. Associada à
lamentação da tragédia, surgiu uma notável onda de solidariedade.
Muitos voluntários, das cidades atingidas e de longe, se somaram às
equipes oficiais de salvamento. Toneladas de donativos foram
empilhadas nos postos de coleta. Afluíram atos e palavras de consolo e
compaixão." 
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Herrera alertava para o risco de novos desastres, mas ainda assim
compartilhava esperança: 

"É importante nos acostumarmos à ideia de que as catástrofes ambientais
crescerão em quantidade e intensidade. O descuido acumulado em nossa
relação com a natureza agora se expõe em tragédias. Mais chuva, onde
antes garoava. Mais seca, onde antes estiava. Enxurradas, tempestades,
furacões, onde antes sequer se previa. E se antes afligiam centenas, agora
afetam milhões. Cada cidade afetada nas próximas tragédias ambientais
chorará seus mortos. Mas também acordará seus filhos da mudança.
Mundo afora, agricultores compartilharão o que lhes pouco sobrou.
Vizinhos que nunca se encontraram estenderão as mãos em consolo.
Pequenos atos de gentileza soarão magnificados, pois na carestia o pouco
em muito se forma. É este o paradoxo da mudança: se crescerá a tragédia,
também crescerá a solidariedade. Que despertem mais filhos da mudança.
Fraternidade é fermento da nova sociedade. Da partilha, construiremos
um novo mundo, sobre o qual será mais leve caminhar.”

Patrícia Ferreira de Souza Lima, historiadora - CBH Piabanha (Comitê de
Bacia Hidrográfica do Piabanha)
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O contato com as populações do entorno
das unidades do Parque Nacional da Serra
dos Órgãos (Parnaso) começou há muitas
décadas, através de atividades educativas
que sempre estiveram presentes em todas
as gestões, em maior ou menor grau. 

Em 2008, com a publicação da Portaria
ICMBio 45, um novo Plano de Manejo -
principal instrumento de planejamento e
gestão de uma Unidade de Conservação –
substituiu o plano de 1979, permitindo uma
organização mais sistematizada das
atividades de educação ambiental do
Parnaso. Foram então definidas duas linhas
principais – formal e não-formal -
identificadas por dois projetos.

O PARNASO E A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
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Visitas técnicas com jovens da E.M.Bernardo Delamare, do Caxambu, Petrópolis, sobre Mata
Atlântica, manejo do fogo e prevenção de incêndios florestais: excursão ao Alto do Ventania 

 Trilha Mozart Catão 



O primeiro é o Projeto Cenário Verde, que, com um perfil de educação
ambiental formal, recebe visitas escolares no Parque, constituindo, como
o nome já diz, um cenário verde para o desenvolvimento da dimensão
pedagógica da ecologia. Seu público-alvo são alunos do ensino
fundamental, e sua finalidade é a compreensão da importância e da
necessidade de a comunidade local preservar o meio ambiente e de os
visitantes terem um comportamento consciente perante a natureza, além
da capacitação de professores para trabalhar a temática ambiental nos
currículos escolares.

O segundo é Projeto Boa Vizinhança, que realiza atividades de educação
ambiental não formal, trabalhando com as populações no entorno do
Parque, a fim de desenvolver a gestão ambiental do território com essas
comunidades, interpretando-as como grandes guardiãs da biodiversidade
protegida pelo Parque. Esse projeto se dá, principalmente, através do
envolvimento das populações no Conselho Gestor da Unidade de
Conservação, onde são discutidas questões da gestão, tanto políticas,
quanto pedagógicas. 
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Teatro de Fantoches "Trupe do Parque" com crianças da E.M. Hilário Ribeiro,
Teresópolis, integrante do Projeto de Pesquisa-Ação com famílias do Jardim Serrano; 



Em Petrópolis deve ser destacado um projeto de longa data no qual
escolas das comunidades de Bonfim e Caxambu são recebidas uma vez
por semestre. Entre as atividades realizadas, é feita uma trilha de média
a longa duração com os alunos para conhecerem o parque vizinho às suas
residências. Além disso, no âmbito do Cenário Verde, existem projetos
específicos em algumas comunidades como a Quebra Frascos e o Jardim
Serrano. Junto a comunitários do Jardim Serrano, analistas do Parnaso
orientam projetos de pesquisas de graduação e pós-graduação para o
mapeamento participativo através de “mapas falados” e planos de ação
participativos. A atividade se desdobrou na garantia de alguns
equipamentos públicos que faltavam em certas áreas como, por exemplo,
coleta de lixo. 

Mariana Canutti Mariano Vicente, graduanda em Biologia e voluntária do
Programa de Voluntariado ICMBio Teresópolis, com a colaboração do
analista ambiental Marcus Machado
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Planejamento Participativo com agricultores familiares do Caxambu, Petrópolis. 



Após a fecundação, que ocorre nos
meses de verão, os ovos ficam
agrupados em forma de cachos
nos apêndices abdominais
(pleópodos) da fêmea. Nos
estágios iniciais, esses ovos têm
uma coloração vinho, e nos
estágios finais, uma coloração
marrom-clara, perdurando cerca
de 18 dias. Posteriormente ocorre
a eclosão das larvas, passando por
seis estágios zoea e um megalopa,
entre 40 a 60 dias.

Para proteger o seu período
reprodutivo, em todo o Sudeste do
Brasil esses caranguejos não
podem ser capturados nos meses
de outubro e novembro. 

UMA FÊMEA DE CARANGUEJO-UÇÁ PÕE EM
MÉDIA 200 MIL OVOS EM UMA ÚNICA DESOVA!

V O C Ê  S A B I A ?
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O período de defeso se estende
para as fêmeas até dezembro,
quando ocorre a reprodução da
espécie, crucial para a sua
conservação. Nos três meses
posteriores, ocorre, em alguns
dias, o fenômeno chamado de
“andada”, no qual muitos
caranguejos são vistos andando
pelo manguezal para realizarem
novas fecundações. Este também é
o período em que as fêmeas
realizam a chamada “lavagem da
ova”, liberando as larvas na água
do rio. Nesses dias, é proibida a
captura na Área de Proteção
Ambiental de Guapi-Mirim.

O ciclo de vida do caranguejo-uçá
é lento e longo, podendo chegar a
mais de dez anos. Geralmente a
maturidade sexual é atingida no
terceiro ano de vida. A espécie é
um dos principais recursos
pesqueiros na Baía de Guanabara.
Logo, para se manter o sustento
dos pescadores amanhã é
necessário cuidar da sua
conservação hoje. 

Karina Maciel, voluntária do
Programa de Voluntariado ICMBio
Teresópolis APA Guapi-Mirim, aluna
PIBIC 2018-2019 Apa Guapi-Mirim
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A periferia vem mostrando caminhos
para enfrentar a crise ambiental,
principalmente durante a pandemia. 

Há tempos os projetos de coleta
seletiva de lixo e de horta
comunitária já estavam na pauta da
Associação de Moradores e Amigos
de Santa Cecília (Amasc), em
Teresópolis, mas não havia uma
perspectiva clara para a sua
realização devido a dificuldades de
mobilização e à falta de apoio dos
governantes.

A pandemia de Covid-19 acendeu um
sinal de alerta à Direção da Amasc,
pois uma crise sanitária e social
estava por vir, ampliando problemas
crônicos da comunidade, como a
dificuldade de acesso ao sistema de
saúde, a falta de emprego e o
comprometimento alimentar -
realidade de muitas famílias pobres
daquele bairro.

Além desses motivos imediatos, a
Amasc vê na educação e nas práticas
ambientais sustentáveis formas de
transformar a realidade do bairro e
xxx

COLETA SELETIVA E HORTA COMUNITÁRIA
INSEREM DEBATE AMBIENTAL NO BAIRRO DE
SANTA CECÍLIA, EM TERESÓPOLIS
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T E R R I T Ó R I O  E M  A Ç Ã O

contribuir para o fortalecimento
identitário dos moradores com a sua
Associação. 

Assim, os projetos de coleta seletiva e
horta comunitária representam uma
alternativa para mitigar e atenuar os
efeitos da pandemia para as famílias
mais vulneráveis do bairro.
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A coleta seletiva está numa fase mais adiantada: foi construído
um galpão onde é realizado o trabalho, e são utilizadas redes
sociais e panfletos para divulgar a iniciativa e seus resultados.
Nos últimos dois meses - dezembro e janeiro -,  atingimos a meta
de reciclar mais de uma tonelada de resíduos por mês! E com a
renda de dezembro, organizamos a entrega de brinquedos para as
crianças da comunidade.

A horta comunitária está em fase inicial,  pois,  apesar de já terem
sido realizadas intervenções no local,  o terreno demanda ação da
Prefeitura para a sua preparação. Ali ,  queremos produzir
hortaliças e leguminosas, que serão distribuídas gratuitamente
aos moradores, além de plantar espécies de árvores nativas da
mata atlântica para a proteção do solo e da biodiversidade local.

Queremos promover a integração desses dois projetos no dia a dia da
comunidade. A escola municipal, por exemplo, poderá fazer visitas de
campo, colocando os alunos em contato com iniciativas que talvez só
vissem similares em livros didáticos ou reportagens de televisão.
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É necessário inserir a discussão ambiental
nas comunidades principalmente porque
são áreas mais suscetíveis aos efeitos da
degradação socioambiental. 
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Esses dois projetos podem servir de ponte para que a classe popular
tenha condições de debater e intervir nas políticas ambientais, deixando
de ser um sujeito passivo ante a crise ambiental.

A cada dois anos, a Amasc realiza eleições para eleger seus moradores
representantes. A gestão 2019-2021 é formada por Jorge Cotoman
(presidente), Valdeci do Nascimento (vice) e conta com 12 diretores.

Rodrigo da Silva Melo, primeiro secretário da Amasc
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