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FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL:
FUNDAMENTAL PARA A
PRESERVAÇÃO DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Incêndios criminosos, captura e tráfico de
aves,
caça
de
animais
silvestres,
desmatamento, retirada ilegal de produtos
madeireiros e não madeireiros, ocupação
irregular, impedimento à regeneração natural
da mata por novas construções e invasão
para a realização de atividades nãoautorizadas são ações humanas que vêm
dilapidando
o
patrimônio
ambiental
legalmente preservado nas Unidades de
Conservação (UCs). Todas essas atividades
ilegais precisam ser coibidas através de
fiscalização ambiental.
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O Decreto Federal 10.282/2020 caracteriza a fiscalização ambiental como
atividade essencial, a ser realizada mesmo durante a pandemia da Covid19. Em 15 de junho teve início a integração dos servidores/fiscais do
recém-criado Núcleo de Gestão Integrada (NGI ICMBio Teresópolis) para a
realização de ações de fiscalização ambiental no território das unidades
de conservação que compõem o núcleo - APA Guapi-Mirim, Esec
Guanabara, APA de Petrópolis, Parque Nacional da Serra dos Órgãos e
Rebio do Tinguá. A equipe atua também no combate a crimes ambientais
que, mesmo cometidos fora da unidade de conservação, possam afetar a
sua biota. Os principais crimes que ocorrem nos territórios são captura de
animais silvestres, construções irregulares e uso indiscriminado do fogo,
entre outros.
De junho ao fim de agosto, 18 dias foram dedicados ao monitoramento
ostensivo no território do NGI, sendo três ainda em junho, 11 em julho e
quatro em agosto. Em média, cinco fiscais participaram de cada ação. Em
agosto, parte da equipe de fiscais do NGI foi enviada à operação contra
incêndio na BR 163, para proteção do bioma amazônico, o que fez o
número de ações ser menor em relação ao mês anterior. Porém, foi
realizado um sobrevoo nos limites da Rebio do Tinguá, com objetivo de
mapear ilícitos ambientais. Neste sobrevoo foram identificados alguns
ranchos de caça, que foram alvos da Operação de fiscalização Mavic 2, a
ser abordada com mais detalhes no próximo relatório trimestral da
Coordenação de Proteção Ambiental do NGI.
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Foram lavrados neste período 28 autos de infração, totalizando R$
7.766.300,00. A infração de maior valor em multa aplicada foi por um
incêndio criminoso que atingiu cerca de 583 hectares de vegetação de
Mata Atlântica. O fogo começou no interior da APA Petrópolis e chegou a
uma unidade de conservação estadual, a Rebio Araras, ambas no interior
da Zona de Amortecimento da Rebio do Tinguá em Petrópolis.
Apesar do esforço de toda a equipe proteção e prevenção de combate a
incêndios florestais, o número de servidores é insuficiente para fazer
frente à expansão das atividades irregulares em andamento. Essa
deficiência é ainda maior no que tange a questões de combate a
incêndios florestais, considerando que o território de atuação da brigada,
com a criação do NGI Teresópolis, ficou quatro vezes maior, porém o
número de brigadistas se manteve o mesmo. Além disso, parte das
demandas de fiscalização é para atendimento noturno (caça) e aos fins
de semana (invasões para atividade de off road, circuitos de ciclistas,
caminhadas e outras atividades de uso público irregular). Este é,
portanto, um gargalo das ações de fiscalização, pois além do território
enorme, o número de servidores em campo está bastante reduzido devido
à pandemia.
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várias trilhas e clareiras e
afugentam a fauna nativa local,
devido ao grande barulho que
fazem.

Em termos de frequência, a
infração
mais
recorrente
no
período foi o descumprimento da
restrição de acesso à Rebio do
Tinguá para a realização de
atividades religiosas de origens
neopentecostais na localidade
conhecida como Boa Esperança,
em Nova Iguaçu, sendo 17 destes
autos referentes a flagrantes
ocorridos nos dias 17 e 18 de julho
à noite ou de madrugada, quando
esse tipo de prática mais ocorre.
Nestes casos, também foram
descumpridos
os
decretos
estadual e municipal que proíbem
aglomeração na pandemia de
Covid-19. Os religiosos, além de
penetrarem
na
unidade
de
conservação para a realização de
suas atividades, o que não é
permitido, deixam lixo, abrem
várias
FOLHA ICMBIO TERESÓPOLIS

A
segunda
infração
mais
recorrente de junho a agosto foi ao
artigo 24 do decreto lei nº
6.514/2008, sobre o tráfico de
animais silvestres, fruto da ação
de
fiscalização
denominada
Pássaro no Ar na APA Petrópolis,
nos dias 15 e 18 de junho. Além de
lavrar sete autos de infração, a
equipe
do
NGI
Teresópolis
apreendeu 99 aves capturadas da
fauna silvestre. Parte delas, após
tratamento e reabilitação, serão
devolvidas à natureza.
No
trimestre
seguinte,
de
setembro a novembro, foram
realizadas 13 ações na Rebio do
Tinguá, três no Parnaso e oito na
APA Petrópolis, sendo lavrados 20
autos de infração e emitidas
multas ambientais num total de
cerca de R$ 100 mil.
Em dezembro, as ações de
fiscalização ficaram focadas no
atendimento
a
uma
decisão
judicial de cercamento de uma
comunidade localizada no interior
da Rebio, tema de outra matéria
neste boletim. Além disso, tivemos
ações de patrulhamento marítimo
na APA Guapi-Mirim e Esec
Guanabara.
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Chefe do ICMBio Teresópolis, Leandro Goulart afirma que a criação do
Núcleo de Gestão Integrado de Teresópolis irá fortalecer muito as ações
de proteção ambiental no território das unidades de conservação
abrangidas, porém tal impacto ainda não pode ser mensurado com
precisão devido ao afastamento de servidores que possuem
comorbidades, mas mesmo com mais de 70% dos servidores em
teletrabalho, já se observa um grande fortalecimento do setor de
fiscalização ambiental.
Neste momento de pandemia, a fiscalização tem focado no atendimento
a denúncias, e normalmente é realizada por um grupo de no mínimo três
fiscais ambientais, considerando o Regimento Interno do Instituto. O
meio de locomoção depende do objeto da ação fiscalizatória: pode ser a
pé, por trilhas, para a identificação de ranchos de caça; com apoio de
drones e helicópteros; com viatura oficial; ou embarcado, no caso de
fiscalização de pesca irregular, na APA Guapimirim e Esec Guanabara.
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A Constituição federal imputa ao poder público e à coletividade a
obrigação de zelar pelo meio ambiente. O ideal, segundo Goulart, seria
que todos percebessem a importância das unidades de conservação para
a manutenção do equilíbrio ecológico e colaborassem com a sua
proteção, porém ainda estamos muito aquém de atingirmos esse objetivo,
e as ações de fiscalização ainda precisam ser frequentes. Por isso,
defende que a sensibilização da população através da promoção de ações
de educação ambiental deve ser uma estratégia a ser priorizada na
gestão do ICMBio Teresópolis.
Por: Gisele Medeiros (analista ambiental e ponto focal da proteção) e
Leandro Goulart (Chefe do NGI Teresópolis)
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MANGUEZAIS E MUITO MAIS: AS RIQUEZAS DA
APA DE GUAPI-MIRIM E DA ESEC DA GUANABARA
Manguezais são ecossistemas que ocorrem em áreas com influência de
maré nas zonas tropicais e subtropicais do planeta, onde as condições
topográficas e físicas favorecem o seu desenvolvimento. Ocorrem em
áreas onde há mistura de águas doces e salgadas, principalmente
estuários, baías e lagoas costeiras.
Um dos ecossistemas mais complexos e biodiversos do planeta, os
manguezais têm enorme importância ecológica e econômica, devido aos
variados serviços ambientais que desempenham. Por seus altos teores
de salinidade, possuem fauna e flora características e servem como
berçários de inúmeras espécies. Na costa do território brasileiro,
abrangem quase 14 mil km², percorrendo desde o estado do Amapá até a
cidade de Laguna, em Santa Catarina.
No passado, grande parte do entorno da baía de Guanabara era coberto
por manguezais. Hoje, em seu recôncavo, encontra-se ainda um
exuberante bosque de mangue com cerca de 6 mil hectares protegidos,
graças à existência de duas unidades de conservação federais geridas
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio):
a Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim (APA de Guapi-Mirim) e a
Estação Ecológica da Guanabara (Esec da Guanabara).
Estas unidades de conservação têm por principal objetivo proteger os
remanescentes de manguezais da Baía de Guanabara, sua flora e fauna
associadas, e também assegurar a permanência e sobrevivência das
comunidades locais que dependem dos recursos naturais deste
ecossistema, buscando manter as características tradicionais do
ambiente. Sob a proteção delas encontra-se o maior fragmento contínuo
de manguezal do estado do Rio de Janeiro.
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A APA de Guapi-Mirim foi criada em 1984 e abrange 14 mil hectares
distribuídos pelos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e
Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É em grande parte
composta por manguezais, além de outras fitofisionomias de transição
(aspectos da vegetação entre diferentes locais) e de parte do espelho
d’água do fundo da Baía de Guanabara.
Já a Esec da Guanabara foi criada em 2006 com o objetivo de ampliar o
grau de proteção sobre parte deste grande fragmento de manguezal.
Abrangendo 2 mil hectares, fica localizada no coração da APA de GuapiMirim e protege a porção mais preservada deste manguezal. Há ainda
uma zona de amortecimento (área ao redor de uma unidade de
conservação) de 218 km² que visa disciplinar a ocupação no entorno e
proteger o manguezal.

Túnel formado pelas árvores do manguezal na APA Guapi-Mirim
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Juntas, a APA de Guapi-Mirim e a Esec da Guanabara protegem a porção
mais conservada de toda Baía de Guanabara, que apresenta
características ecológicas e biológicas compatíveis com os manguezais
isentos de intervenção humana agressiva.
Esta área contém grande biodiversidade, incluindo mais de 240
espécies de aves devidamente registradas, algumas ameaçadas de
extinção no estado do Rio de Janeiro, como a marreca-caneleira
(Dendrocygna bicolor) e a biguatingua (Anhinga anhinga), além de servir
de refúgio para diversas aves migratórias. Uma grande diversidade de
outras espécies de peixes, crustáceos e mamíferos também encontra
abrigo, áreas de reprodução e habitat na área destas UCs.

Pássaro Colhereiro, uma das espécies encontradas na área de proteção
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Como forma de conservar o ambiente e melhorar a renda dos moradores
da APA Guapi-Mirim, nos últimos anos tem-se apoiado o
desenvolvimento do turismo de base comunitária, que consiste em uma
rede de colaboradores locais que fornecem serviços de hospedagem,
artesanato, passeios de barco e caiaque, gastronomia e trilhas guiadas.
Os passeios de barco e caiaque percorrem os rios da região e também a
parte do fundo da Baía de Guanabara, em geral pouco conhecida.
Durante o passeio é possível contemplar uma diversidade de aves e
plantas, conhecer o trabalho dos pescadores da região e fazer
observação de botos-cinza (Sotalia guianensis), uma das espécies mais
ameaçadas de extinção na região.

Passeio de barco atrai cada vez mais visitantes
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Diversos pequenos operadores locais oferecem os passeios de barco.
Um deles é a Cooperativa Manguezal Fluminense, organização formada
por pescadoras e pescadores da região. A cooperativa conta com 26
colaboradores cadastrados e uma outra parcela terceirizada. Além
disso, a Cooperativa Manguezal Fluminense faz parte da Rede Nós da
Guanabara, responsável pelos outros serviços, como passeios de
caiaque.
Os passeios de barco e caiaque são bastante diferentes, principalmente
no que diz respeito às rotas percorridas. Adaildo Malafaia, presidente
da Cooperativa, comenta que, por sua velocidade, os barcos
motorizados possibilitam contato com mais áreas da APA. Já os
caiaques, mais lentos e silenciosos, permitem um contato mais íntimo
entre os visitantes e a natureza.

O passeio de caiaque nos manguezais é um grande atrativo, com maior contato com a natureza

Para saber mais sobre roteiros, atividades e outras informações acesse
o site da Rede Nós da Guanabara (www.redenosdaguanabara.com.br).
Para mais informações sobre a APA de Guapi-Mirim e a Esec da
Guanabara visite www.icmbio.gov.br/apaguapimirim.
Por: Kilton Vieira Senra - Analista Ambiental Chefe BAV Guapimirim - ICMBio
Teresópolis e Simon Balbo da Rocha - Voluntário ICMBio Teresópolis
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Duarte da Silveira - Petrópolis/RJ

CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO
E DEMARCAÇÃO DA REBIO
TINGUÁ
Nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2020 a equipe de proteção do
Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio –
Teresópolis (NGI), com o importante apoio
de brigadistas, percorreu todo o perímetro
da Rebio Tinguá com o objetivo de realizar
um
levantamento
da
sinalização,
cercamento e demarcação da Unidade.
Estas operações se deram em cumprimento
à sentença judicial da Ação Civil Pública
movida pelo Ministério Público Federal
visando à implantação de cercas, marcos
demarcatórios e placas nos limites da
Rebio.
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Cabe destacar que as operações realizadas pela equipe, além do objetivo
principal, também resultaram em apreensões de pássaros em cativeiro e
lavratura de autos de infração.
Na operação foram percorridos os trechos mais críticos da UC em Nova
Iguaçu, Duque de Caxias, Miguel Pereira e Petrópolis, gerando relatórios
de vistoria que demonstraram a existência de sinalização adequada nos
limites da UC, apontando apenas para a necessidades de um reforço e
substituição em alguns locais, devido a vandalismo. Sobre a demarcação,
os marcos já se encontram instalados ao longo da Rebio e seguem o
padrão instituído pelo ICMBio. O cercamento é o ponto mais complexo, já
que o ICMBio não possui um padrão para cercamento de UC, sendo uma
ação inédita em âmbito nacional.
Neste sentido, o NGI optou pelo início do cercamento da Rebio na
comunidade São João Batista, na Duarte da Silveira, em Petrópolis, em
fase de finalização da implantação. Esta comunidade está integralmente
inserida na Rebio, porém existe uma outra Ação Civil Pública em que já há
um acordo para a desafetação da Rebio naquele trecho em troca de uma
área dez vezes maior com Mata Atlântica que está sendo doada pelo
município de Petrópolis. Assim, o cercamento visa separar a área
atualmente ocupada pela comunidade do futuro limite da Rebio,
impedindo novas ocupações. Já para o restante da Rebio, o NGI, em
conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, está
elaborando um Termo de Referência para a implantação do cercamento
nos pontos necessários, de aproximadamente 24 quilômetros.
Por: Victor Valente - Analista Ambiental ICMBio Teresópolis

Preparação de sinalização demarcatória
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XXXXX

DE LONGE, MAS JUNTOS: ENCONTROS, IDEIAS E AÇÕES
Mais de 500 inscritos, 90 vídeo pôsteres, 19 mesas, centenas de
encontros preciosos e seis homenagens comoventes. A distância que se
fez necessária certamente não tirou o brilho do Encontro Saúde
Ambiental e Conservação da Biodiversidade, que pela primeira vez
aconteceu via internet.
De 30 de novembro a 5 de dezembro de 2020, foram realizados cinco
eventos conjuntos, nos quais foram apresentados trabalhos
desenvolvidos nas regiões hidrográficas do Rio Piabanha, Baía de
Guanabara, Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense e Parque
Nacional da Serra dos Órgãos.
Há 18 anos estes eventos congregam comunidades residentes,
estudantes, pesquisadores, educadores e gestores ambientais,
abordando diversas áreas temáticas relativas ao território. Como nos
anos anteriores, este foi um evento diverso e potente, com trocas entre
todos, em busca de reflexões necessárias atualmente.
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Além de toda a parte técnica e científica, sempre contamos com artistas
da região. Agradecemos e destacamos a sensibilidade da performance de
Cintia Luando, a geopoética de Chico Livino, os vídeos de Ricardo Gomes,
a cerâmica de Andrea Santana, os mosaicos de Mariana Devoto e a música
de João Gaborges, que nos encantaram. Realçamos também a diversidade
harmônica da Comissão Organizadora e a maravilhosa participação do
Programa de Voluntariado do ICMBio.
Foram homenageados os amigos e “guerreiros” do meio ambiente Paulo
Souza Leite e José Carlos Lemgruber Porto, através de sentidas
lembranças, no vídeo do plantio de dois jequitibás no Parque Natural
Municipal
Montanhas
de
Teresópolis.
Receberam
também
reconhecimento in memoriam pelas atuações Ana Paula Pegorer de
Siqueira, Lara Moutinho, Carlos Frederico Castelo Branco (o Calico) e o Sr.
Daniel, pela sua atuação em defesa do saneamento e dos recursos
hídricos no evento do Comitê da Bacia Hidrográfica Baía de Guanabara.
A composição da conferência de abertura, com uma veterinária (Fabiana
Rocha), uma enfermeira (Lis Leão) e um engenheiro sanitarista (Alexandre
Pessoa), deu o tom da variedade de visões e abordagens que teríamos ao
longo da semana.
Foram discutidos os temas
que deram nome ao evento
conjunto, o valor da relação
das pessoas com a natureza,
os conceitos básicos de
conservação e saúde, bem
como foram feitas leituras
críticas destas relações na
atualidade.
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Pesquisa e Extensão do
Comitê de Bacias da Baía
de Guanabara. Foram
debatidos temas como
qualidade das águas e
saúde
ambiental,
monitoramento
de
aquíferos subterrâneos,
educação ambiental e
sistemas de informação.íf
No dia seguinte, o XVIII Encontro de
Pesquisadores do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, organizado pela
Câmara Temática de Pesquisa do
Conselho do Parque, trouxe mesas
redondas com especialistas em três
temas sensíveis à gestão de Unidades
de Conservação (UCs) nacionais:
Pandemia
e
Unidades
de
Conservação: desafios para pensar o
presente; Parceria ICMBIO & CNPq na
aplicação de recursos da gestão na
pesquisa
em
Unidades
de
Conservação; e Incêndios em áreas
naturais durante a pandemia. Um dos
mais longevos eventos do gênero no
país, o Encontro reafirmou seu papel
de envolver diversos atores sociais no
no debate da pesquisa
aplicada à gestão de UCs.

Segundo Erika Cortines, presidente do
Comitê Piabanha, o encontro do CBH
Guanabara soma forças às discussões
da gestão hídrica na região e,
sobretudo
pela
participação
dos
pesquisadores inscritos na mesa da
tarde, que foi muito positiva, cabe
reforço para que nos próximos anos
tenhamos mais sessões interativas. O
XII Encontro de Educação Ambiental da
Serra dos Órgãos, no quarto dia, foi
concebido e executado pela Câmara
Temática de Cultura e Educação
Ambiental
(Ctea)
do
Conselho
Consultivo do Parnaso (Conparnaso) e
pela Rede de Educação Ambiental da
Serra
dos
Órgãos
(Reaso),
que
completou uma década.

O terceiro dia foi dedicado
ao
V
Encontro
de
Pesquisadores do CBH
Piabanha e ao I Encontro
de Educação Ambiental,
Pe
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Começamos comemorando sua atuação com apresentação e debate facilitado
por Cristina Lydia e Marcus Gomes. Naquela tarde, celebrou-se a Roda de
Diálogos, mediada por Jacqueline Guerreiro e Sandra Arruda, conversando com
atores envolvidos em seis iniciativas de educação ambiental do território, com
diversas abordagens e enfoques. Foi um encontro encantador de práticas
transformadoras. No fim da tarde, fizemos a revisão da Carta da Reaso, onde
refletimos e relembramos documentos que norteiam nossa Rede: o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Social,
a Carta de Belém e a Carta da Praia Vermelha, além de nossa Carta de
Princípios. Para Cristina, com alegria e dedicação, este evento anual tem
promovido um momento de leitura de mundo e reabastecimento para as ações
do ano seguinte. As trocas se deram, fomos contemplados no fomento a novas
parcerias, tivemos a sensação de missão cumprida e, apesar das imensas perdas
no ano, a educação ambiental resiste.
O IV Encontro de Pesquisadores do Mosaico de Unidades de Conservação da
Mata Atlântica Central Fluminense (MCF), no quinto dia, teve uma mesa sobre
restauração florestal, com destaque para o programa do Inea Florestas do
Amanhã e o relato da bem sucedida experiência de reflorestamento de
manguezais na APA Guapimirim, realizada por comunitários da região da
Cooperativa Manguezal Fluminense. Em seguida, houve apresentações sobre as
atividades atuais da Rede Brasileira de Mosaicos de Áreas Protegidas (Remap) e
os dez anos do planejamento estratégico do MCF. Representantes das esferas
federal, estadual e municipal pactuaram, para 2021, manter o funcionamento do
Mosaico através de um Fórum Permanente e um seminário, em consonância com
a Década para Recuperação de Ecossistemas da ONU (2021/2030).
No último dia, a mesa sobre efeitos da pandemia nas UCs da região apresentou
os debates e ideias correntes sobre o tema. Por fim, destacamos a mesa de
encerramento
com
os
encerramento,
coordenadores de cada dia,
que ressaltaram a relevância
do evento para o território,
compreendendo as pesquisas,
atividades
didáticas,
de
gestão e de extensão.Pe
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Este foi o nosso primeiro encontro realizado online. As eventuais
dificuldades técnicas de adaptação à comunicação e transmissão remota
não tiraram o brilho do evento! Ao contrário, terminamos animadíssimos
com as centenas de encontros entre pessoas, ideias e ações, e
consideramos o grande potencial para, em 2021, fazermos um Encontro
híbrido, presencial e virtual, se a vida assim permitir. Esperamos por
vocês!
Todas as apresentações e debates estão disponíveis no YouTube, no canal
Saúde Ambiental e Conservação da Biodiversidade, incluindo os chats ao
vivo e os comentários.
Patrícia Lima1,2,3, Cristina Lydia1,4, Selma Vianna1,4, Erika Cortines1,2,5, José Paulo Azevedo1,2,6,7, Breno
Coelho1,6,8,9, Alda Heizer1,10, Carla Silveira1,11, Clara Lemos1,12, Francisco Ferreira1,9,13, Isabela Deiss1,8,9, Jacqueline
Aguiar1,4,6, Janine Maffei1,8, Marcus Gomes1,2,8,9, Olga Carmo1,14, Paula Moraes1,15, Jorge Nascimento1,8,9
1 - Comissão Organizadora - Encontro Saúde Ambiental e Conservação da Biodiversidade 2020
2- CBH Piabanha; 3 - CEFET-Petrópolis; 4 - REASO; 5UFRRJ-ITR; 6 - CBH Baía de Guanabara; 7 - UFRJ-COPPE;
8 - ICMBio-PARNASO; 9 - Mosaico Central Fluminense; 10 - JBRJ; 11 - UFF-IQ, 12 - UERJ-DTur; 13 - UERJ-PPGMA;
14 - UERJ-PPGDT; 15 - UFRRJ-PPGCV

FOLHA ICMBIO TERESÓPOLIS

PÁGINA 18

BOLETIM MENSAL - NÚMERO 2

JANEIRO DE 2021

VOCÊ SABIA?

QUASE HOUVE A PRAIA DO PARNASO
Você sabia que o primeiro projeto do Parque Nacional da Serra dos
Órgãos incluía a zona litorânea da Baía de Guanabara? Uma linha com 20
quilômetros de largura subia desde a zona marinha ao fundo da Baía de
Guanabara (áreas dos municípios de Magé e Guapimirim) e chegava ao
máximo de altitude das montanhas da Serra dos Órgãos, em Teresópolis.
A proposta privilegiava a preservação em estágios da paisagem, onde a
natureza seria conservada de forma holística - ecossistema marinho,
praias, planície costeira, campos e montanhas –, considerando a transição
ecológica desde o mar, ascendendo para a região submontanhosa, até os
altos montanos e campos de altitude, típicos da Serra do Mar, na região
conhecida como “Serra dos Órgãos”.
Consideramos este “Parque Nacional da Guanabara e Serra dos Órgãos”,
que não se realizou, como um primeiro marco de um novo modelo que
incluiria o Parnaso! Havia nele uma proposta e um propósito claros, um
programa institucional de pesquisa de campo e metodologia da
conservação para ser partilhado entre o Brasil e outras nações. Isto foi em
1933, e quem deu a ideia foram os cientistas Edgard Roquette Pinto, do
Museu Nacional, e seu amigo Laurence Vail Coleman, um museólogo
norte-americano.
Por: Ana Beatriz de Menezes Ribeiro - Museu Nacional/UFRJ
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TERRITÓRIO EM AÇÃO

AMIGOS DO PARQUE
Um amigo de verdade colabora,
preserva e promove outro amigo sem
cobrar nada, simplesmente porque
isso é natural da amizade. Não é à toa
que se chama Associação de Amigos e
Colaboradores do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos a entidade sem fins
lucrativos que desde 2008 trabalha
para despertar na sociedade o
sentimento pela preservação dos
recursos naturais da região da Serra
dos Órgãos, estimulando a sua
participação em ações voltadas para
esse fim.
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Nestes 12 anos de amizade com o Parque, a Associação vem se
dedicando à conservação da biodiversidade ao apoiar e realizar
projetos de pesquisa, educação ambiental e geração de renda,
contribuir para a aplicação e a evolução da legislação ambiental e
promover, executar e divulgar estudos e projetos de montanhismo,
turismo de aventura e ecoturismo.
A Associação foi proponente em várias iniciativas: o projeto
Caminhos da Serra do Mar, financiado pela SOS Mata Atlântica,
em consonância com o Projeto Travessias do ICMBio, consiste na
criação de uma trilha de longo percurso que percorre diversos
municípios e atravessa algumas das unidades de conservação do
Mosaico Central Fluminense.
O projeto Mãe das Águas: Mudança de visão sobre os rios
capeados na Microbacia Hidrográfica de Agriões teve como
objetivo construir uma ferramenta básica de informação sobre os
cursos hídricos na microbacia hidrográfica de Agriões.
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Em 2016, a Associação de Amigos e Colaboradores do Parnaso resgatou o
Eco Cine Parnaso, com a exibição do filme Virunga e uma roda de diálogo
moderada por Breno Herrera, servidor do ICMBio.
Em 2017, a Associação promoveu dois eventos de fomento ao turismo e à
educação ambiental: Abrindo um Ano Feliz e Sustent Art Terê, com a
participação de Regina Tchelli, criadora do Projeto Favela Orgânica,
reconhecido em todo país e premiado em Milão, Itália. O objetivo foi
colaborar com o desenvolvimento do município de Teresópolis em bases
sustentáveis através da sensibilização do cidadão, assegurando a
conservação do bioma Mata Atlântica, hotspot ecológico.
Em 2018, a Associação desenvolveu o projeto Estante da Leitura, para
coletivizar a leitura através da ideia da estante compartilhada - uma
estante instalada no Centro de Visitantes da sede de Teresópolis do
Parnaso, como uma espécie de biblioteca colaborativa. A iniciativa busca
democratizar o espaço público com o incentivo da prática do cuidar do que
é de todos, trazendo responsabilidade cidadã, entretenimento e diversão
ao visitante do parque.
FOLHA ICMBIO TERESÓPOLIS
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Ainda em 2018, a Associação promoveu o projeto Escola Sustentável, na
Escola Municipal Hilário Ribeiro, no bairro do Quebra Frascos, em
Teresópolis. O projeto contou com caminhadas com interpretação
ambiental, contação de histórias, teatro de fantoches, jogos pedagógicos
e horta de plantas medicinais.
Todos os anos, a Associação participa da organização do Encontro de
Educação Ambiental da Serra dos Órgãos, que acaba de realizar, em 3 de
dezembro de 2020, sua décima segunda edição. Também participou da
organização logística do XV Encontro de Pesquisadores do
Parnaso/ICMBIO, em 2016, facilitando a hospedagem dos palestrantes e
membros na Pousada de Petrópolis. A Associação teve ainda várias ações
de educação ambiental implementadas pela Câmara Temática de
Educação
Ambiental
do
Conselho
Consultivo
do
Parnaso
(Ctea/Conparnaso) e participou da criação e fundação da Rede de
Educação Ambiental da Serra dos Órgãos (Reaso).
Cabe assinalar que a Associação de Amigos e Colaboradores do Parque
Nacional da Serra dos Órgãos está incluída no Cadastro Nacional de
Entidades Ambientalistas. Além disso, tem participação ativa no
Conparnaso, tendo inclusive coordenado a Câmara Temática de Turismo e
Montanhismo por dois anos e a de Cultura e Educação Ambiental por seis
anos – função que ocupa atualmente, desde junho de 2019. Também se
destaca a participação da Associação no Comitê de Bacias Hidrográficas
do Piabanha e no Conselho Municipal da Cidade de Teresópolis. Em 2020,
a Associação entrou no Conselho do Parque Estadual dos Três Picos.
Em 2019, a Associação se uniu ao Programa de Voluntariado do Parnaso e
abraçou os projetos Orientando o visitante do Parnaso, Viveiro Juçara,
Resíduos e Compostagem e Atividades Recreativas de Montanha.
Além de manter em andamento os projetos acima citados, as ações
seguem em oficinas e cursos de aperfeiçoamento e atualização em
educação ambiental para professores, orientação e aplicação de
educação ambiental para trilheiros, e, tão logo seja possível se reunir
presencialmente, resgate do Eco Cine.
Mais informações no Facebook e no Instagram @assamigosdoparnaso.
Contatos pelo e-mail amigosdoparnaso@gmail.com.

Por: Cristina Lydia e Selma Vianna
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