
A ausência de  vis i tantes  nas tr i lhas

do Parque Nacional  da Serra dos

Órgãos (Parnaso)  durante  a  pandemia

de Covid-19 teve ao menos um lado

posi t ivo :  com as tr i lhas mais  vazias ,

a  equipe do Parque,  em parceria  com

a Universidade Federal  do Rio de

Janeiro,  instalou 31  novas armadi lhas

fotográficas para ident if icar  o  uso

das tr i lhas pela  fauna s i lvestre ,

permit indo ampliar  as  amostras ,  com

menos r iscos de  perdas ou danos dos

equipamentos e  menos acúmulo de

imagens de vis i tantes  passando.

DE OLHO NA
BIODIVERSIDADE NAS
TRILHAS DO PARNASO

A pandemia e a reabertura do ICMBio
Teresópolis (p. 5)
Brigadistas: um ano de trabalho
intenso (p. 8)
Encontro reúne pesquisadores e
atores sociais que atuam em unidades
de conservação do RJ (p. 11)
NGI: um Núcleo de Gestão Integrada
para melhor conservação da natureza
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Montanha em foco: Conheça o
Circuito Jussara! (p.17)
Você Sabia? As antas voltaram! (p.20)
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As armadilhas operam 24 horas por dia e realizam vídeos de dez segundos de duração,

buscando monitorar a biodiversidade local e ajudar a construir um entendimento sobre

se a conservação da biodiversidade vem sendo atingida ou não pela Unidade de

Conservação. Elas captam populações de aves e mamíferos silvestres de médio e grande

porte que indicam a qualidade ambiental local.

Dentre os mamíferos registrados pelas armadilhas fotográficas no período da pandemia

estão onça parda, jaguatirica, gato do mato, gato maracajá, cachorro do mato, irara,

furão, quati, paca, cutia, tatu, capivara, macaco prego, esquilo e gambá. Dentre as aves

estão jacu, inhambu, uru e saracura.

O Parque recebe anualmente de 150 mil a 200 mil pessoas e, por seis meses em 2020,

houve uma baixa presença humana nas trilhas do Parque, o que deixou os animais mais

à vontade em seus habitats. Durante a pandemia, o planejamento foi focado na

construção de uma percepção sobre se e como os animais silvestres têm seus

comportamentos modificados pela presença humana nas trilhas e ambientes protegidos

pelo Parque.

As armadilhas fotográficas fazem parte do Programa Nacional de Monitoramento da

Biodiversidade - Monitora -, que tem como objetivo acompanhar as variações ecológicas

da biodiversidade local em um longo prazo. Ele é um dos eixos de ação do ICMBio -

instituto que protagoniza a implementação da agenda de conservação da biodiversidade

no Brasil.

O Parnaso realiza atividades de monitoramento da biodiversidade desde 2010, tendo

iniciado o uso das armadilhas fotográficas em 2012. O Programa Monitora começou a

ser implantado no Parnaso em 2013, quando houve um treinamento da equipe, e em 2014

começou a ser implementado.
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Em 2019, foi adotado no Parque o protocolo do Programa Monitora para o

armadilhamento fotográfico; 2020 seria o segundo ano, mas isso não aconteceu por

conta da pandemia, conforme explica o analista ambiental Jorge Nascimento.

“Optamos, então, nesse momento, por fazer uma avaliação no Parque de como a

fauna se comportava na ausência dos visitantes”, conta o pesquisador. 

Na área de uso público em Teresópolis e em Guapimirim, foi duplicado o número de

armadilhas – antes elas ficavam a um quilômetro de distância uma da outra, e a

equipe passou a colocá-las com distâncias de até 500 metros. “Fizemos um

adensamento, como teste para ver o que conseguiríamos registrar. Terminada a

pandemia, pretendemos continuar a fazer essa amostragem, para ver como a fauna

se comporta”, explica.

Entre seus múltiplos usos, as armadilhas fotográficas também contribuem para a

fiscalização interna da Unidade. Por exemplo, no período de março a setembro,

houve cerca de 300 registros de humanos nas trilhas, dentre funcionários do

Parque, visitantes não autorizados e possíveis caçadores.

No Parnaso, as ações do Programa Monitora são executadas pela equipe de analistas

do Centro de Referência de Biodiversidade do Parque, em parceria com o

Laboratório de Vertebrados da UFRJ, do Centro UnB Cerrados e do Departamento de

Ecologia da Uerj, e com o apoio do Programa de Voluntariado do ICMBio. Outras

ações do Monitora foram a instalação de placas explicativas com os objetivos do

programa e a publicação, nas redes sociais do Parque, de informações e fotos,

fortalecendo o contato com a população local e os visitantes.
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Diante do fechamento de todas as Unidades de Conservação federais, as atividades

presenciais junto aos voluntários que ocorreriam de março a abril foram

canceladas. Por outro lado, por meio das redes sociais do Parque e de seus parceiros,

houve uma intensificação da comunicação com a sociedade e apoiadores, e os

registros da fauna realizados pelo Programa atingiram aproximadamente 120 mil

pessoas, com rebatimentos na mídia local/regional.

O projeto de armadilhamento fotográfico na pandemia será apresentado no

Encontro Saúde Ambiental e Conservação da Biodiversidade, que acontece online de

30 de novembro a 5 de dezembro de 2020.

Os dados e informações coletadas podem contribuir para a qualificação da gestão e

do uso público do Parque, remediando impactos negativos na fauna e contribuindo

para uma maior sensibilização socioambiental do público visitante. A comunicação

permite que as pessoas conheçam mais a fundo a função ambiental do Parque, bem

como os trabalhos desenvolvidos nele e por ele, além de enviarem seus próprios

registros de fauna através do aplicativo SISS-Geo.

Conhecer, ouvir, ver e entender cada vez mais a sociedade pode fazer com que

construamos redes cada vez mais amplas e consolidadas de parceiros em prol da

conservação da natureza. Desejar saúde é desejar áreas protegidas!

Pedro Artur Correa Zeno, pesquisador do Sistema de Informação de Saúde Silvestre (SISS-

Geo/Fiocruz) e voluntário do programa de Voluntariado ICMBio Teresópolis

Colaboraram: Jorge Nascimento e Cecília Cronemberger, analistas ambientais do ICMBio

Fontes: 

Programa Monitora - ICMBio: https://www.icmbio.gov.br/portal/monitoramento-2016

Múltiplos usos das armadilhas fotográficas no Parnaso (vídeo no YouTube): https://youtu.be/TEzFstAZnE0
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A pandemia de Covid-19 pegou todos de surpresa, modificando a realidade à qual

estávamos acostumados. Frente à gravidade deste novo vírus, que já causou a

morte de mais de um milhão e 300 mil pessoas no mundo, o ICMBio Teresópolis -

Núcleo de Gestão Integrada sustou suas atividades na segunda quinzena do mês

de março de 2020, visando ao bem-estar de seus funcionários, visitantes e

comunidades.

Devido à peculiaridade desta doença, causada por um vírus com particularidades

novas aos cientistas, muitos estudos ainda estão em andamento, fazendo com

que todo cuidado seja necessário. Muito foi contestado sobre por que algumas

Unidades de Conservação não reabriram suas portas, e muitas vezes com

alegações plausíveis, como, por exemplo, o fato de o contato com a natureza,

com espaços verdes, promover a saúde mental da população. Não obstante, muito

trabalho é necessário para a reabertura correta, de modo que o principal objetivo

seja a segurança e a saúde de todos.

A PANDEMIA E A REABERTURA DO ICMBIO
TERESÓPOLIS
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Os impactos do novo coronavírus ainda são desconhecidos. Seus efeitos a

longo prazo nos seres humanos, animais e no ambiente são uma incógnita. A

Mata Atlântica que cerca o ICMBio Teresópolis é riquíssima em

biodiversidade, e os efeitos da Covid-19 na sua fauna e flora necessitam ser

acompanhados de perto. Assim, foi constatada a necessidade de instruir os

funcionários e servidores que compõem o ICMBio Teresópolis acerca da

Covid-19, além de confortá-los ao esclarecer suas dúvidas, ensiná-los boas

práticas de segurança e prepará-los para que a reabertura ocorra da melhor

forma possível.

O treinamento ocorreu no mês de setembro e focou não só no esclarecimento

de como funcionários e servidores devem se portar durante esta pandemia,

mas também de como abordar e esclarecer o público que frequentará trilhas,

cachoeiras e áreas em comum. 

Vale ressaltar que, mesmo com a reabertura das sedes, os campings e os

acessos à parte alta ainda estão suspensos por tempo indeterminado. As

reaberturas das sedes ocorreram de acordo com os decretos municipais de suas

respectivas prefeituras, sendo importante salientar que cada município possui

suas particularidades. A sede de Guapimirim foi a primeira a reabrir, em 21 de

setembro, e os acessos às cachoeiras foram permitidos, com ressalvas. A sede

de Teresópolis foi reaberta em 28 de outubro, porém é importante ressaltar que

nesta sede o acesso às cachoeiras e o uso da piscina ainda estão proibidos,

segundo as diretrizes municipais. Já a sede de Petrópolis continua fechada

esperando a liberação por decreto da prefeitura.

A conscientização da população sobre a importância das medidas de

segurança, como o uso de máscaras, o distanciamento social e boas práticas de

higiene, é elementar para que ocorra a redução da transmissão e

consequentemente da circulação do vírus, fazendo com que a reabertura seja o

mais segura possível. Essas práticas minimizam os efeitos negativos da

pandemia e protegem a vida de todos que estão envolvidos com o ICMBio

Teresópolis.

Podemos fazer muito com o que já sabemos até agora: respeitar a natureza,

mantendo a distância dos animais silvestres e não poluindo o ambiente;

respeitar o próximo, se distanciando e usando máscaras; sempre realizar a

higienização das mãos; cobrir a boca ao tossir e espirrar; manter os lugares

limpos e arejados.

Confiar na ciência e seguir as diretrizes de prevenção é o caminho! 
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Vida de brigadista nunca foi fácil, todos

sabemos, mas esse ano a temporada foi pesada,

não apenas pelo aumento dos incêndios

florestais, como pelo agravante da pandemia de

Covid-19, que acrescentou às operações de

enfrentamento importantes protocolos de

segurança. As práticas de combate foram árduas,

exigiam força física e psicológica, mas todas as

missões foram cumpridas com garra e destreza!

A pandemia levou a um atraso na contratação de

várias brigadas, o que dificultou os combates no

início do período de estiagem, época crítica em

várias regiões do Brasil. 

2020: UMA ODISSEIA NAS
CHAMAS
Por: Sara Martins – Bióloga e Voluntária ICMBio

Teresópolis

PÁGINA 8 FOLHA ICMBIO TERESÓPOPLIS

A BRIGADA DO
PARNASO
ATUOU EM
DIVERSOS
ESTADOS DO
BRASIL
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No Parque Nacional Serra dos Órgãos (Parnaso), no Rio de Janeiro, a contratação da

brigada foi adiada de maio para junho, quando 23 combatentes assumiram suas

funções, bem como 27 voluntários selecionados, que foram essenciais para o sucesso

das operações não só nas imediações como em diversos outros estados do Brasil.

Logo nas primeiras semanas de contrato assinado, uma equipe de brigadistas do

Parnaso foi enviada para atuar em um incêndio que consumia o Parque Nacional

Serra do Itajaí, em Santa Catarina, onde a técnica utilizada foi a abertura de

trincheiras para combate ao fogo subterrâneo em solo de serrapilheira. Já em meados

de julho, foi a APA Mantiqueira que necessitou de reforços para uma ocorrência nas

montanhas da Serra Fina.

No final de julho, a equipe do Parnaso atuou em um incêndio no morro do Cobiçado,

em Petrópolis, somando forças também nos combates da Rebio Araras e, no começo

de agosto, do Parque Nacional da Serra da Canastra. Ainda no início de agosto, um

grande incêndio atingiu os campos de altitude do Parnaso, abrangendo a travessia

Petrópolis x Teresópolis do trecho do “Chapadão” até as proximidades do Abrigo do

Açu, afetando cerca de 350 hectares de vegetação.

Em meados de agosto, novamente a Canastra solicitou auxílio devido ao incêndio de

grandes proporções que destruiu mais de 20 mil hectares da Unidade de Conservação.

Do final de agosto até setembro, uma equipe de contratados e voluntários do Parnaso

atuou no Mato Grosso, na linha de frente contra o fogo em diversas áreas de

preservação do bioma Pantanal, entre elas a Estação Ecológica Taiamã, o Parque

Nacional do Pantanal Matogrossense, o Parque Estadual Encontro das Águas, a

Estação Ecológica Serra das Araras e diversos pontos estratégicos em Porto Jofre,

numa missão que se estendeu por quase um mês inteiro, incluindo ainda o Parque

Nacional da Chapada dos Guimarães, cuja biodiversidade apresenta espécies do

Cerrado, de charco pantaneiro e também amazônicas.
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Em outubro, mais operações de nível

3 – que exigem treinamento mais

avançado - levaram brigadistas do

Parnaso a ficar cerca de 20 dias em

combate longe de casa. Uma equipe

mista partiu para prestar apoio ao

Parque Nacional Serra do Cipó, em

Minas Gerais, e, após mais esta

missão cumprida, seguiu estrada para

prestar socorro também ao Parque

Nacional Grande Sertão Veredas, já

na divisa de Minas com a Bahia.
Missão CipóMissão Cipó
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Além dessas atividades fora do estado do Rio de Janeiro, a brigada do Parnaso também

cumpriu seu papel apoiando o Corpo de Bombeiros de Petrópolis, combatendo

incêndios em vários bairros da cidade serrana, como Posse, Retiro, Secretário, entre

outros. Na esfera do Núcleo de Gestão Integrada (ICMBio-Teresópolis), foram

registradas 21 ocorrências de incêndios, que atingiram aproximadamente 800 hectares.

O ano de 2020 tem sido atípico em vários quesitos, e em relação à temporada de

incêndios florestais não foi diferente. Segundo os dados coletados pelos satélites do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil conquistou novo recorde,

aumentando em 15% o número de focos detectados em relação ao ano passado, sendo

os maiores aumentos nas regiões Norte e principalmente Centro-Oeste, onde o estado

do Mato Grosso ultrapassou a marca de 46 mil focos. Todavia, apesar dos longos

meses em chamas e da grande destruição que atingiu o Pantanal matogrossense, os

biomas mais ardentes ainda permanecem sendo a Amazônia e o Cerrado. 

Diante desse quadro ambiental preocupante, convidamos todos que se interessam por

esse trabalho desafiador a ficarem atentos às chamadas do Programa de Voluntariado

ICMBio para brigadistas florestais, bem como para a abertura dos editais de

contratação. As Unidades de Conservação precisam da sua força!

Todo o nosso reconhecimento aos voluntários e contratados dos Esquadrões Alfa,

Bravo, Charlie e Delta da Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios

Florestais ICMBio/ParnaSO -  2020

Coordenação de Fogo: Gabriel Cattan

Chefes de Brigada: Luiz Felipe Pimentel e Cid Alcântara
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Em 2020, a pandemia de Covid-19 evidenciou

o quanto os desequilíbrios ecológicos que a

humanidade provoca no planeta podem causar

prejuízos à própria saúde humana. Por isso,

este ano não haveria tema mais pertinente do

que “Saúde Ambiental e Conservação da

Biodiversidade” para o encontro que

anualmente reúne pesquisadores, educadores e

agentes sociais do Parque Nacional da Serra

dos Órgãos (Parnaso), das regiões

hidrográficas do rio Piabanha e da Baía de

Guanabara e do Mosaico Central Fluminense,

no Rio de Janeiro. 

Devido à pandemia, o Encontro Saúde

Ambiental e Conservação da Biodiversidade e

Aniversário de 81 anos do Parnaso será

realizado totalmente online, de 30 de

novembro a 5 de dezembro. Aberto ao público

e gratuito, o evento reunirá palestrantes

altamente qualificados, que exporão

virtualmente suas pesquisas e projetos em

andamento. As inscrições estão abertas até

dia 2/12. 

“Cada vez mais crescem as evidências de que

a conservação ambiental tem uma função

clara de promoção de saúde pública através da

melhoria das condições ambientais no

entorno de áreas naturais”, afirma Breno

Herrera da Silva Coelho, analista ambiental

do Instituto Chico Mendes e um dos

organizadores do encontro. Herrera explica

que pesquisas vêm apontando melhorias na

saúde humana pelo contato com áreas verdes,

como a redução do estresse e da gravidade de

doenças crônicas, como hipertensão e

ansiedade. 

ENCONTRO "SAÚDE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE" REUNIRÁ PESQUISADORES,
EDUCADORES E AGENTES SOCIAIS
Por: Marina Lemle, voluntária da Comunicação

O ANIVERSÁRIO DE
81 ANOS DO
PARQUE NACIONAL
DA SERRA DOS
ÓRGÃOS SERÁ
COMEMORADO EM
EVENTO ONLINE DE
30/11 A 5/12
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Doutor em psicossociologia e ecologia

social pela UFRJ e professor no

Programa de Desenvolvimento

Territorial na UERJ em Teresópolis e

no Instituto Teológico Franciscano em

Petrópolis, Herrera destaca que o

encontro é voltado não só para

pesquisadores, mas também para

educadores ambientais e parceiros da

conservação, incluindo representantes

das comunidades locais.

"É tradicional, já em edições anteriores

do encontro, a participação de muitos

desses parceiros, com a exibição de

resultados de trabalhos que vêm

desenvolvendo, porque além das

categorias de resumo de trabalho

científico é prevista também a

possibilidade da apresentação de

trabalhos voltados a relatos de

experiência, que têm um teor menos

acadêmico e mais da experiência de

agentes sociais aqui no território. Esses

relatos permitem que representantes de

comunidades locais possam

formalmente se integrar ao processo de

discussão que o encontro busca

promover”, conta.

O pesquisador ressalta a importância do

encontro para que as pessoas que

trabalham diretamente na conservação

ambiental tenham muita clareza dos

eus benefícios para a saúde humana,

para que possam conhecer novos

conceitos, trocar novas ideias e passem

também a ser multiplicadores, não só

pela proteção dos ecossistemas, mas

também pelos benefícios diretos dessa

conservação para o bem estar e a saúde

de homens e mulheres.
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Este ano, o encontro reunirá cinco

eventos: XVIII Encontro de

Pesquisadores do Parque Nacional da

Serra dos Órgãos; XII Encontro de

Educação Ambiental da Serra dos

Órgãos; V Encontro de Pesquisadores

do CBH Piabanha; IV Encontro de

Pesquisadores do Mosaico Central

Fluminense; e I Encontro de Educação

Ambiental, Pesquisa e Extensão do

Comitê de Bacias da Baía de

Guanabara.

Além de comemorar os 81 anos do

Parnaso, o evento também comemora a

sua própria maioridade, já que este é o

décimo oitavo ano consecutivo que

pesquisadores do Parque realizam seu

encontro científico. O Parnaso é uma

das unidades de conservação com

maior quantidade de pesquisas no país.
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“Foi muito difícil  manter o encontro nesse formato virtual, mas estamos

apostando nisso para assegurar essa perpetuidade desse já tradicional

encontro de final de ano, que celebra o aniversário do parque e congrega

diferentes pesquisadores que aqui trabalham”, conta Herrera. “Além disso,

ao longo desses anos fomos agregando diferentes parceiros, e agora a

gente percebe a junção de diferentes encontros nesse encontrão. É um

encontro também de educadores ambientais, o encontro do mosaico da

Mata Atlântica Central Fluminense - importante instrumento de gestão

que congrega as diferentes unidades de conservação do território - bem

como de dois comitês de bacias hidrográficas. Então vale ressaltar esse

esforço de integração dessas diferentes agendas para que nesse ano tão

desafiador conseguíssemos unir nossas forças e promover esse grande

encontro.”
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Para ver a programação do encontro, inscrições e mais informações, acesse:

https://www.even3.com.br/encontro2020saudeambientalconservacaobiodiversidade/

Em anos anteriores, como 2019, o evento foi presencial;Em anos anteriores, como 2019, o evento foi presencial;  

este ano, devido à pandemia, será realizado virtualmente.este ano, devido à pandemia, será realizado virtualmente.
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Instituído em 11 de maio de 2020 através da

Portaria N° 426, o Núcleo de Gestão Integrada

ICMBio Teresópolis (NGI Teresópolis) tem como

base o sistema Nacional de Unidades de

Conservação (Snuc), que prevê formas de gestão

integrada entre Unidades de Conservação

próximas ou sobrepostas.

NÚCLEO DE GESTÃO
INTEGRADA DE TERESÓPOLIS
ABRANGE CINCO UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO NO RJ
São elas o Parque Nacional da Serra dos

Órgãos, a APA Petrópolis, a Reserva

Biológica do Tinguá, a APA Guapimirim e a

Estação Ecológica da Guanabara

Por: Francisco Pontes de Miranda Ferreira: voluntário da

comunicação
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PARNASO 
APA PETRÓPOLIS 
REBIO TINGUÁ 
APA GUAPIMIRIM
ESEC GUANABARA

Rebio TinguáRebio Tinguá
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 Parque Nacional da Serra dos

Órgãos (Parnaso); 

 Área de Proteção Ambiental

Petrópolis (APA Petrópolis);

 Reserva Biológica do Tinguá

(Rebio Tinguá);

 Área de Proteção Ambiental de

Guapi-Mirim (APA Guapimirim);

 Estação Ecológica da Guanabara

(Esec Guanabara).

A gestão integrada pode acontecer na

forma de Núcleos ou de Mosaicos de

Áreas Protegidas. Os Núcleos

envolvem áreas pertencentes à gestão

de um único órgão governamental. Os

Mosaicos, por sua vez, permitem a

integração entre unidades de várias

esferas. No caso dos Núcleos, o

objetivo principal é a otimização dos

recursos e o compartilhamento de

estruturas físicas e equipamentos.

Acontece também uma integração

entre as equipes. 

O NGI Teresópolis integra as

seguintes Unidades de Conservação,

localizadas no trecho central da

Mata Atlântica do Estado do Rio de

Janeiro:

1 .

2.

3.

4.

5.

Destas Unidades de Conservação,

Parnaso, Rebio Tiguá e Esec

Guanabara são Unidades de Proteção

Integral; e as APA de Petrópolis e

Guapimirim, Unidades de Uso

Sustentável.

Sede PetrópolisSede Petrópolis
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Sede TeresópolisSede Teresópolis
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O NGI deve respeitar as especificidades de cada Unidade presentes em seus

Planos de Manejo. O NGI é responsável pela elaboração conjunta de

planejamentos. A administração foi dividida em áreas temáticas estabelecidas

num Regimento Interno que abrangem todo o território. A coordenação geral

fica na sede do Parnaso em Teresópolis, mas algumas equipes e a maior parte

dos equipamentos continuam nas sedes específicas.

O coordenador do NGI Teresópolis e

chefe do Parnaso Leandro Goulart

aponta algumas vantagens: “O NGI

vai beneficiar em especial unidades

como a Rebio Tinguá, que tem enorme

carência de equipe e equipamentos, e

vai facilitar as operações de

fiscalização conjuntas”.

Rebio TinguáRebio Tinguá

APA Guapimirim e ESEC GuanabaraAPA Guapimirim e ESEC Guanabara
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A parte baixa da Sede Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos

oferece trilhas ideais para públicos de todas as idades. Com um percurso

repleto de possibilidades de caminhadas, desde as mais leves até as de nível

moderado, a parte baixa tem passagens por belíssimos mirantes e cachoeiras,

além de ser um convite para uma imersão na natureza exuberante da Mata

Atlântica, rica em biodiversidade de fauna e flora.

O Circuito Jussara, lançado em 2018, em comemoração aos 79 anos do Parque,

conecta todas as trilhas da parte baixa, formando um grande circuito, com

duas etapas de caminhada. A 1ª Etapa integra a ligação do Bosque Santa

Helena à Trilha da Primavera, dando sequência à Trilha Mozart Catão. Ao

final do Circuito, você poderá dar sequência à sua caminhada percorrendo a

Trilha 360, que interliga a Trilha Mozart Catão e a Trilha Cartão Postal.A 2ª

Etapa do Circuito, ainda em análise, ligará a Trilha Cartão Postal à Trilha

Suspensa.

Atualmente, a parte baixa oferece mais de sete quilômetros de trilhas,

frequentadas diariamente ao longo de todo o ano por turistas e moradores da

região, salvo durante a pandemia.

CIRCUITO JUSSARA - TRILHANDO A PARTE
BAIXA DO PARQUE
Por: Uso Público do ICMBio Teresópolis
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Mirante Borandá - Trilha 360 - Circuito JussaraMirante Borandá - Trilha 360 - Circuito Jussara
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Nível de dificuldade: leve

Extensão: 490m

Duração aprox.: 20 min

Nível de dificuldade: moderado

Extensão: 2.600m

Duração aprox.: 3 h (ida e volta)

Conheça as trilhas:

Trilha da Primavera: A trilha tem 15

minutos de caminhada leve, para todas

as idades. O visitante experimenta a

sensação de estar em uma mata

preservada, sendo possível observar

inúmeras espécies. Entre elas destaca-

se o palmito-juçara (Euterpe edulis),

espécie ameaçada de extinção pelo

corte indiscriminado.

Trilha 360: Esta trilha faz a junção da

Cartão Postal com a Mozart Catão pela

crista da montanha. Inaugurada em

2016, a Trilha 360 possui um lindo

mirante com uma vista imperdível para

Serra dos Órgãos e para cidade do Rio

de Janeiro - o mirante Borandá -, que é

uma ótima opção para descanso e

contemplação.

Trilha Cartão Postal: Esta bela trilha,

com acesso pela Estrada da Barragem

próximo à pousada, cruza uma área de

floresta com belas vistas da montanha

e dá acesso a um mirante voltado para

a cadeia de montanhas da Serra dos

Órgãos, proporcionando ao visitante

um novo ângulo de observação do Dedo

de Deus do meio da floresta. 
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Nível de dificuldade: moderado

Extensão: 1.200m

Duração aprox.: 2 h (ida e volta)

Nível de dificuldade: leve

Extensão: 1.300m

Duração aprox.: 50 min (ida e volta)

Nível de dificuldade: leve a moderado

Extensão: 1.050m

Duração aprox.: 1h30 (ida e volta)

No caminho é possível observar

algumas grandes árvores, como o

jequitibá.

Trilha Suspensa: A trilha, sobre um

tablado com altura entre um e oito

metros, permite visões únicas da copa

das árvores e do paredão rochoso. É

acessível a todos os públicos, e com um

pouco de sorte é possível avistar alguns

animais de nossa fauna, como quatis e

macaco prego, entre outros. Trilha

fácil, em piso de madeira e com

corrimão, permitindo acesso também a

portadores de necessidades especiais e

pessoas com dificuldade de locomoção.

Trilha Mozart Catão: Esta trilha cruza

pequenos cursos d'água e floresta de

encosta até chegar ao Mirante

Alexandre Oliveira, com vista para a

cidade de Teresópolis e o Parque

Estadual dos Três Picos, ao fundo. Os

nomes da trilha e do mirante

homenageiam dois alpinistas da cidade,

mortos ao tentar escalar a face sul do

Aconcágua, em 1998.
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Você sabia que as antas estavam

extintas do estado do Rio de Janeiro?

Estavam! Esse animal está sendo

reintroduzido na Reserva Ecológica de

Guapiaçu (Regua) e o objetivo é que no

futuro ocupem as florestas do Mosaico

da Mata Atlântica Central Fluminense,

chegando ao Parque Nacional da Serra

dos Órgãos. Seria incrível, não é

mesmo? 

A anta é o maior mamífero terrestre

que temos no Brasil, podendo chegar a

300 quilos de peso. Com todo esse

tamanho, se alimenta principalmente de

folhas e frutos, gosta muito de nadar

em rios e lagos, é mais ativa durante a

noite e tem um comportamento

tranquilo. Por comer muitos frutos, as

antas ajudam na regeneração das

florestas, espalhando sementes por onde

passam. 

AS ANTAS VOLTARAM!
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 Antas costumam andar sozinhas, mas

ocasionalmente podem ser vistas em

dupla, formada por um casal ou por uma

mãe com seu filhote. A gestação delas

dura 13 meses e só nasce um filhote de

cada vez.

Já temos sete antas reintroduzidas na

Regua e um filhote nascido na natureza!

Vamos receber mais antas, todas doadas

por zoológicos e criadores

conservacionistas, e esperamos que elas

se adaptem bem e vivam como uma anta

deve viver: na floresta, espalhando

sementes de árvores e se reproduzindo. 

A reintrodução das antas é uma

iniciativa do Refauna, que tem o

objetivo de trazer de volta animais que

foram extintos das nossas florestas para

que voltem a exercer sua função

ecológica no ambiente. 

A Regua e o Projeto Guapiaçu são

importantes parceiros na reintrodução

das antas, assim como os moradores do

entorno da Regua, que apoiam o retorno

das antas e ajudam a protegê-las. 

Todos podem contribuir com a volta das

antas, protegendo as florestas, rios e

lagos da degradação e os animais

silvestres da caça e do atropelamento. 

Acompanhe o retorno das antas pelas

redes sociais: @refauna e

@projetoguapiacu.

Por: Joana Silva Macedo – FFP/UERJ

V O C Ê  S A B I A ?
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