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APRESENTAÇÃO

O presente relatório técnico apresenta o Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova

Iguaçu, que representa o produto final dos serviços contratados pela Secretaria Municipal de

Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu (SEMUAM). Esta, em julho

de 1998, realizou uma concorrência pública, selecionando a HABTEC Engenharia Sanitária e

Ambiental Ltda. para a elaboração do presente Plano de Manejo.

A Gleba Modesto Leal foi transformada no Parque Municipal de Nova Iguaçu pelo Decreto

n o 6.001, de 05 de junho de 1998. A implantação do referido Parque Municipal cumpre as

diretrizes da Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu e atende aos antigos anseios da

população local. O projeto de implantação conta com apoio do Instituto Estadual de Florestas

(IEF/RJ) e recursos orçamentários do Fundo de Estadual de Conservação Ambiental do Rio

de Janeiro, conforme Convênio 09/97, firmado entre a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu e

as referidas entidades.

Seguindo o cronograma previsto, os trabalhos foram iniciados em 15 de setembro do corrente

ano, tendo o produto final sido entregue num prazo de 180 dias. Para tanto, a HABTEC
contou com participação direta da SEMUAM, responsável pela supervisão das atividades,

pelo fornecimento do material bibliográfico e cartográfico, bem como pelo apoio logístico dos

reconhecimentos de campo.

O Plano de Manejo propriamente dito foi dividido em três volumes, sendo o primeiro

composto pelo diagnóstico ambiental, o segundo, pela consolidação dos planos de trabalho da

unidade de conservação e o terceiro, pelas diretrizes para implantação do parque e anexos. O

diagnóstico ambiental contempla os aspectos gerais que identificam a área onde se encontra o

Parque, sua vinculação administrativa e situação legal, bem como as características

geobiofísicas, socioeconômicas e culturais. Por outro lado, os planos de trabalho propriamente

ditos apresentam um zoneamento da unidade e os programas de implantação do parque, além

de diretrizes visando a auto-sustentabilidade da unidade de conservação. As diretrizes para a

implantação da UC, por sua vez, contemplam as recomendações para a circulação interna e

para os projetos construtivos, o cronograma de atividades e os anexos referentes aos três

volumes.
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E Q U I P E    E X E C U T O R A

Para o desenvolvimento dos serviços relativos à elaboração do Plano de Manejo do Parque

Municipal de Nova Iguaçu, a HABTEC contou com a participação dos profissionais

relacionados a seguir:

Ângela Pantoja de Maria Pimentel Supervisão Técnica

Carlos Bernardo Tavares Bomtempo Fauna

Carlos Roberto S. Fontenelle Bizerril Ictiofauna

Débora Rodrigues Barbosa Ambiente Físico

Guaraci Sathler Coordenação Geral

Juliana M. da Costa Lenz César Controle de Qualidade

Karen Lopes Dinucci Fauna

Lícia Maria Barbosa dos Santos Editoração

Lucy Clara Lima Sathler Gerência Administrativa

Luiz Carlos Sérvulo  de Aquino Supervisão Técnica

Márcio Werner Lima Sathler Socioeconomia

Marco Aurélio Santiago Dias Projetista CAD

Maria Amélia da Rocha Geoprocessamento

Maria Elizabeth Teixeira dos Santos Socioeconomia

Paulo Bidegain da Silveira Primo Aspectos Institucionais

Paulo Roberto Canto Farág Flora

Ricardo Lima Tavares Planejamento Ambiental

Silvia Barbosa da Silva Editoração
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6.3. PROGRAMA DE CONHECIMENTO TÉCNICO - CIENTIFÍCO

Este programa está relacionado aos estudos, pesquisas científicas e ao monitoramento

ambiental a serem desenvolvidos no PMNI, para dar subsídios à proteção ambiental da

unidade. Suas atividades e normas devem orientar os pesquisadores e entidades de

investigações científicas afins, visando obter os conhecimentos necessários ao melhor manejo

do Parque.

6.3.1. Subprograma de Pesquisa

O desenvolvimento de pesquisas científicas é um dos objetivos previstos para o PMNI, de modo

que os conhecimentos adquiridos ratifiquem a importância da unidade de conservação para a

preservação da diversidade biológica e contribuam para direcionar as ações de proteção e manejo

do Parque. As pesquisas iniciais serão voltadas para o conhecimento básico dos ecossistemas

existentes e seu estado de conservação. A medida em que estes conhecimentos sejam adquiridos,

serão reavaliados, em fases posteriores, os seguintes aspectos: o zoneamento da área; as questões

ecológicas prioritárias para investigações mais profundas; e as ações de manejo que visem dar

maior proteção aos ecossistemas e dos recursos naturais da unidade.

As pesquisas serão mais facilmente efetivadas se houver a participação de pesquisadores e

instituições científicas no detalhamento dos projetos. Portanto, para a condução dessas

atividades sugere-se que se constitua um Comitê Técnico-científico. As pesquisas

recomendadas neste documento poderão ser o ponto de partida para as atividades deste

Comitê. Outra função pertinente ao Comitê é a elaboração dos termos de referência para os

projetos de pesquisa selecionados, bem como a indicação das metodologias mais adequadas e

instituições que deverão ser contatadas para a realização dos estudos.

No momento, os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da

Universidade de Nova Iguaçu e Escola Técnica Federal de Química, de Nilópolis, são os que

melhor conhecem a região, pela freqüência com que ali realizam atividades de pesquisa e

observações de campo, bem como pela localização dessas instituições em áreas próximas ao Parque.
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Identificam-se, porém, outras entidades como possíveis parceiras para realização de pesquisas

na área:

 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ,

 Universidade Gama Filho,

 Universidade Estácio de Sá,

 Além de diversas ONGs que desenvolvam trabalhos na região.

 

 Para a realização das pesquisas no Parque deve-se adotar estratégias de captação e

administração de recursos, prevista no Programa de Operacionalização.

 

 6.3.1.1. Objetivo

 

 Aprofundamento do conhecimento sobre os ecossistemas e os recursos naturais existentes na

área do Parque Municipal de Nova Iguaçu, bem como sobre seu estado de conservação,

visando, entre outros, a proteção e manejo da unidade.

 

 6.3.1.2. Resultados esperados

 

 Principais ecossistemas existentes no PMNI identificados e descritos e informações

ecológicas gerais sobre esses ambientes;

 Fauna e flora inventariados, apontando os grupos animais ou vegetais de maior interesse,

por endemismo, raridade, ameaça de extinção ou interesse econômico;

 Recomendações específicas de manejo da fauna e flora para aprofundamento de futuras

pesquisas mais completas e estruturadas;

 Identificação de espécies ou grupos de espécies que funcionem como indicadores

biológicos;

 Ratificação de dados que assegurem a participação do Parque Municipal na manutenção

da biodiversidade da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

 Subsídios para o monitoramento das ações do Plano de Manejo.
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 6.3.1.3. Indicadores

 

 Linhas de pesquisa selecionadas.

 Número de projetos apresentados.

 Número de instituições de pesquisa/pesquisadores contatados.

 Número de projetos conduzidos em relação ao número de projetos propostos.

 Recomendações de manejo e proteção.

 Número e qualidade de publicações científicas relativas ao Parque.

 Número de bolsas de pesquisa e ensino obtidas.

 Diversidade biológica identificada ao longo dos anos.

 

 6.3.1.4. Atividades e normas
 

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 

 Instituir e operacionalizar um Comitê Técnico-científico formado essencialmente por

pesquisadores.

 

 ⇒ O diretor do Parque, o coordenador de pesquisas, bem como representantes da

SEMUAM e do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera deverão integrar o

Comitê.

 ⇒ O Comitê ficará responsável pela elaboração dos termos de referência para as

pesquisas.

 ⇒ As reuniões do Comitê devem ser, no mínimo, semestrais.

 

 Definir as linhas de pesquisa a serem realizadas no PMNI e estabelecer as prioridades.

⊕ Divulgar junto às instituições de ensino e pesquisa os estudos e pesquisas previstos

para o PMNI.

 ⇒As linhas de pesquisa e as prioridades serão definidas pelo Comitê Técnico-

científico.

 ⇒Deverão ser priorizadas as pesquisas que subsidiem a revisão do Plano de Manejo.
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 Elaborar os termos de referência para as pesquisas propostas.

 ⇒ Os levantamentos básicos deverão incluir expedições a locais remotos da unidade

como as nascentes do rio Dona Eugênia e principais tributários, além da regiões

florestais do topo da serra de Madureira (Trilhas do Gericinó e Pau da Letra).

 

⊕ Identificar pesquisadores, contatá-los e solicitar dos mesmos a elaboração de projetos

de pesquisa específicos.

 
⊕ Realizar palestras em universidade em busca de pesquisadores e alunos interessados

em, respectivamente, coordenar e desenvolver teses de mestrado e doutorado na

unidade.

 ⇒ Buscar junto ao CNPq, FAPERJe outras entidades de apoio à pesquisa, o

fornecimento de bolsas para os estudantes que realizarem suas monografias e

dissertações de conclusão de curso sobre o PMNI ou assuntos a ele relacionados.

 
 ⇒ Os pesquisadores deverão trabalhar em estreito relacionamento com os profissionais

de outros setores, especialmente do Programa de Integração com o Entorno e do

Subprograma de Proteção.

 
 Realizar pesquisas direcionadas para a identificação e controle/erradicação de espécies

exóticas prejudiciais ao Parque.

 

 Realizar estudos sobre aspectos históricos no interior do PMNI e em sua área de entono,

visando obter subsídios para interpretá-los para os visitantes no Centro de Visitantes e nas

trilhas; inventário de flora e fauna, inter-relação entre flora e fauna.

 

 Realizar estudos e projetos direcionados para os seguintes temas:

• Levantamento florístico e fitossociológico

• Inventário básico de fauna, iniciando com aves e pequenos mamíferos.

• Inter-relação flora-fauna.

• Isolamento das populações de fauna.

• Índice de colonização das áreas degradadas.

• Caracterização do perfil dos visitantes.
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 As pesquisas a serem realizadas no PMNI deverão se nortear nas orientações e exigências

do IBAMA, conforme a legislação vigente (atualmente, Instrução Normativa IBAMA nº

109/97, apresentada no Anexo).

 

 Monitorar o nível de qualidade dos projetos de pesquisa.

 ⇒ Os projetos deverão ser submetidos à avaliação do Comitê Técnico-Científico, que

certificará se os mesmos se enquadram dentro dos objetivos do PMNI.

 ⇒ O Comitê poderá recomendar modificações de forma a direcioná-los às necessidades

de manejo ou complementá-los com outras pesquisas.

 ⇒ Os projetos de pesquisa preferenciais a serem apoiados devem oferecer respostas às

necessidades de gestão da unidade de conservação.

 ⇒ Todas as sugestões decorrentes das pesquisas realizadas devem levar em

consideração aspectos sócio-econômicos e realidades políticas do manejo.

 ⇒ As metodologias e técnicas empregadas nas pesquisas devem ser conduzidas de

forma a buscar um mínimo de prejuízo aos recursos naturais da unidade (limitar o

número de amostragem ao mínimo necessário, não interferir com comunidades

locais, não coletar em ambientes frágeis, não interferir com a paisagem ou o

patrimônio arqueológico, entre outros).

 

 Montar, em cooperação da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, um acervo bibliográfico

sobre o Parque.

 ⇒ Cópias de todas as publicações e dos relatórios de pesquisa deverão ser mantidos no

acervo bibliográfico do PMNI, bem como registros apropriados de todas as coletas

realizadas na unidade.

 

 Informar aos pesquisadores sobre diretrizes a serem seguidas durante os estudos do PMNI.

 ⇒ Evitar criar, estimular ou incrementar conflitos entre os moradores da comunidade e

o PMNI.

 ⇒ Cabe aos pesquisadores obter, quando necessário, as permissões junto ao IBAMA

para coletas que envolvam a manipulação de material.
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 ⇒ Cópias das licenças deverão ser entregues à coordenadoria de pesquisas.

 ⇒ Devem ser enviados todos os dados dos materiais coletados e locais depositários para

registro no arquivo do Parque ou instituição apropriada designado pelo comitê.

 ⇒ Na medida do possível, o pesquisador deverá empregar recursos humanos locais,

visando um retorno financeiro às comunidades, e indiretamente contribuindo para o

aumento do apoio público à conservação.

 ⇒ O pesquisador deve documentar todo o trabalho desenvolvido na PMNI, preparando

relatórios de suas atividades com informações úteis ao manejo.

 ⇒ Em conjunto com o SEMUAM, o pesquisador deverá produzir material para a

disseminação dos resultados entre as comunidades locais e o público em geral.

 ⇒ A administração da unidade e a SEMUAM fornecerão aos pesquisadores dados já

disponíveis relativos à pesquisa que será efetuada.

 ⇒ Os pesquisadores deverão orçar os meios de transporte nos seus respectivos projetos

já que a administração da unidade não tem como garantir este apoio de forma

sistemática.

 ⇒ As coleções de fauna e flora deverão ser concentradas preferencialmente em

instituições de pesquisa regionais que tem condições apropriadas de mantê-las, como

o Jardim Botânico, o Museu Nacional e as Universidades Federais.

 ⇒ Restos arqueológicos encontrados nos limites do Parque deverão ali permanecer ou,

quando devidamente autorizados pelo IPHAN, serem coletados e enviados a museus

ou acervos especificamente destinados por aquele Instituto.

 ⇒ Ao final do estudo o pesquisador deve apresentar um relatório final, detalhando o

desenvolvimento e os resultados do projeto, e salientando a relevância de sua

contribuição para a conservação do PMNI e adjacências.

 

 Realizar estudos para determinar a capacidade de suporte das diversas áreas de uso

público

⇒ Os estudos deverão abranger todas as áreas destinadas à visitação pública, tanto na

Zona de Uso Intensivo como na de Uso Extensivo, entre as quais cita-se as trilhas
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autoguiadas e guiadas, as piscinas naturais, a cachoeira Véu de Noiva, o mirante, o

estacionamento, a área de eventos do Palco da Pedreira, o auditório do Centro de

Visitantes e as áreas de piquenique.

⇒ Na determinação da capacidade de suporte deverão ser considerados os objetivos da

área, atitudes, valores e expectativas dos visitantes, tipos e alternativas de atividades,

bem como a capacidade dos recursos físicos para resistirem aos vários usos. Além

disso deverão ser analisados os aspectos específicos da UC como riscos de incêndios,

de enchentes ou de outros fenômenos que induzam à adoção de restrições de uso de

acordo com a estação.

⇒ Deverão ser utilizados como indicadores: mudanças na conduta animal, redução no

número de espécies, indícios de processos erosivos, mudanças na qualidade da água,

alteração da biomassa, aspectos sanitários, níveis de ruído, densidade de poeira,

volume de lixo, aumento da quantidade de plantas invasoras (capim colonião, capim

gordura, etc.), aumento da quantidades de aves sinantrópicas (pombo, pardal, rolinha,

etc.), os quais sinalizarão a adequação ou não da capacidade estabelecida.

 

 6.3.1.5. Requisitos

 

 Alojamento para pesquisadores.

 Laboratório com infra-estrutura básica (água encanada, energia, etc.) e equipamentos

necessários (geladeira, estufa, freezer, lupa, microscópio, etc.).

 Um técnico de nível superior lotado no quadro de pessoal da unidade ou de instituição

afim para ser o coordenador de pesquisas.

 Treinamento de auxiliares de campo (“mateiros”) que conheçam bem a região.

 

 6.3.1.6. Prioridades

 
 Criar o Comitê Técnico-científico.

 Identificar pesquisadores, contatá-los e solicitar a elaboração de projetos específicos.

 Estabelecer convênios de cooperação técnica com entidades afins.

 Buscar a cooperação de entidades de financiamento.
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 6.3.2. Subprograma de Monitoramento Ambiental
 
 
 O planejamento deste subprograma incorpora as atividades de investigação rotineiras e

sistemáticas desenvolvidas com o objetivo de subsidiar a adoção de medidas de controle dos

impactos existentes e potenciais, que os ecossistemas e os recursos naturais do Parque possam

vir a sofrer.

 

 6.3.2.1. Objetivo

 

 Acompanhamento das mudanças que ocorram nos ecossistemas e recursos naturais do Parque

como conseqüência de atividades antrópicas, tanto dentro dos limites de unidade como nas

suas proximidades.

 

 6.3.2.2. Resultados esperados

 

 Processos impactantes que estejam afetando o Parque conhecidos e acompanhados,

possibilitando manejo da unidade;

 Subsídios às atividades de fiscalização, controle e pesquisa adquiridos, beneficiando

também, a região de entorno.

 

 6.3.2.3. Indicadores

 

 Coleta de dados e análises periódicas feitas no interior do Parque (qualidade da água, nível

de satisfação dos freqüentadores, estatísticas de funcionamento da unidade, etc.)

 Relatórios mensais sobre o desempenho da fiscalização e o de controle da visitação

pública.

 Relatórios fotográficos e interpretação de fotos ou imagens de satélite feitas anualmente.
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 6.3.2.4. Atividades e Normas
 

 Legenda:
  atividade ⊕  Subatividade ⇒  Norma

 

 Monitorar a qualidade da água nos cursos d’água existentes no Parque.

⊕ Avaliar, prioritariamente, a qualidade da água do rio Dona Eugênia

⊕ Firmar termo de cooperação com o Laboratório da FEEMA e com a Escola Técnica

Federal de Química de Nilópolis para a realização das análises necessárias.

 

 Monitorar o uso e ocupação das terras do entorno do PMNI.

⇒ O monitoramento do uso e ocupação das terras do entorno, deverá ser feito através

de registros fotográficos ou de sensores remotos, com a finalidade de acompanhar a

evolução das ocupações humanas em direção à unidade.

⇒ Esses dados do monitoramento irão subsidiar as atividades da fiscalização.

 

 Realizar o monitoramento hidro-climatológico.

⊕ Propor ao INEMET a instalação de uma estação climatológica no interior da unidade.

 

 6.3.2.5. Requisitos

 

 Convênio de cooperação técnica com a Escola Técnica Federal de Química de Nilópolis,

com a FEEMA e outras entidades afins, no sentido de realizar a avaliação periódica da

qualidade da água na unidade.

 Aquisição anual de fotos ou imagens de satélite da região para o monitoramento.

 Equipe técnica disponível e capacitada para executar as atividades monitoramento

ambiental.

 Fornecimento de dados de hidrografia e climatologia (existentes e seleção de área para a

eventual instalação de uma futura estação de medição).
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 6.3.2.6. Prioridades

 

 Avaliar periodicamente a qualidade da água na bacia do rio Dona Eugênia e seus

afluentes.

 Estabelecer um programa de monitoramento da ocupação das Terras do entorno do

Parque.

 Acompanhar, por meio de um criterioso sistema de obtenção de dados, o fluxo dos

visitantes, suas preferências, reclamações, expectativas, problemas etc..

 

 

 6.4. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DO ENTORNO

 

 

 A busca da integração com a área de entorno é um dos aspectos fundamentais para a

consolidação efetiva de uma Unidade de Conservação. Esta integração poderá ser conseguida

por meio de um trabalho comunitário de informação, conscientização e educação da

população que, direta ou indiretamente, interage com a Unidade.  Consiste, em linhas gerais,

no desenvolvimento de ações e atitudes que visem proteger o Parque Municipal de Nova

Iguaçu.

 

 Prioritariamente este programa deve ser destinado às populações diretamente envolvidas com

a Unidade. Porém é importante ampliar a área de atuação do Programa, visando buscar a

interação com a sociedade científica, ambientalistas e entidades financiadoras de projetos e

pesquisas, que serão fundamentais para a consolidação da Unidade no contexto regional.
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 6.4.1. Subprograma de Educação Ambiental

 

 6.4.1.1. Objetivo

 

 Implantação de programa de educação ambiental nas escolas da região do entorno visando

criar atitudes de respeito e proteção aos recursos naturais e culturais do Parque e da região

como um todo.

 

 6.4.1.2. Resultados esperados
 

 Escolas da região de Mesquita (Santa Terezinha, K-Onze e Edson Passos) e Cabuçu

(Bairro da Luz, Jardim Alvorada e Nova Era) com professores capacitados em educação

ambiental.

 Alunos da rede escolar da região citada tendo participado de atividades em educação

ambiental.

 Centro de Visitantes integrado às atividades de educação ambiental previstas.

 Associações de moradores e ONGs ambientalistas contatadas e periodicamente treinadas.

 

 6.4.1.3. Indicadores

 

 Número de escolas envolvidas com educação ambiental.

 Número de alunos participantes de atividades em educação ambiental.

 Número de visitas programadas ao Parque realizadas pelas escolas da região.
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 6.4.1.4. Atividades e Normas

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 

 Identificar multiplicadores (professores ou outros profissionais) que desenvolvam ou se

interessem em participar de atividades de educação ambiental na região.

 Conhecer as atividades de educação ambiental já realizadas pelas escolas regionais.

 Buscar intercâmbio e apoio inter-institucional para as atividades de educação ambiental.

 ⊕ Interagir com órgãos governamentais e de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro

(Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, escolas públicas e

privadas), para estabelecer intercâmbio de experiências em educação ambiental.

 ⊕ Identificar, contatar e estabelecer parcerias com entidades governamentais, não-

governamentais e privadas que possuam potencial para fornecer apoio técnico, material,

financeiro ou outra colaboração para atividades em educação ambiental.

 ⇒ O material que for adquirido deve ser organizado no acervo que será mantido no

Centro de Visitantes.

 

 Identificar temas e produzir e material educativo sobre a região e sua ecologia, bem como

acerca dos aspectos histórico-culturais.

 ⇒ O material deve ter linguagem adequada às diferentes faixas etárias e níveis de

escolaridade.

 ⇒ O material de cunho educativo produzido deverá ser distribuído à rede escolar da
região.

 

 Promover junto às escolas da região visitas dos alunos ao Parque.
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 ⇒ As visitas deverão ser precedidas por um trabalho em sala de aula, realizado pelos

professores, acerca das características e importância do PMNI.

 ⇒ Essas visitas programadas deverão sempre ser iniciadas no Centro de Visitantes.

 ⇒ As visitas ao Centro deverão ser orientadas por monitores qualificados e capacitados.

 

 Promover cursos de educação ambiental para capacitar professores locais.

 ⊕ Identificar possíveis colaboradores para ministrar os cursos aos interessados.

 

 Apresentar palestras e distribuir material educativo e de divulgação em escolas do

entorno do Parque.

 

 6.4.1.5. Requisitos

 

 Um técnico de nível superior com experiência em educação e meio ambiente

(compartilhado com o Subprograma de Relações Públicas e Ecoturismo).

 Centro de Visitantes instalado (sala para palestras e vídeos, acervos e escritório).

 TV, vídeo cassete, computador (compartilhar inicialmente com outros Subprogramas .

 Material educativo (livros, apostilas, slides, filmes).

 

 6.4.1.6. Prioridades

 

 Conhecer os programas ambientais das escolas e outras entidades da região.

 Identificar possíveis multiplicadores de educação ambiental.
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 6.4.2. Subprograma de Controle Ambiental

 

 6.4.2.1. Objetivo

 

 “Desenvolver ações que visem o controle, fiscalização e monitoramento da Área de

Influência da UC, de modo a prevenir e minimizar impactos ambientais.” (Roteiro

Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

 

 6.4.2.2. Resultados Esperados

 

 Cumprimento da legislação ambiental, especialmente da Lei nº 4.771/65 (Código

Florestal), do Decreto n.º 99.274/90 (Política Nacional do Meio Ambiente e criação de

Estações Ecológicas e de Áreas de Proteção Ambiental), da Resolução CONAMA n.º

13/90 (Entorno das UCs) e da Lei n º 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

 Controle ambiental eficiente e integrado

 

 6.4.2.3. Indicadores

 

 Baixo número de infrações ambientais.

 Aumento das práticas de uso sustentável e da ocupação racional do entorno.

 Um número significativo de instituições envolvidas no processo de controle ambiental do

entorno do Parque Municipal de Nova Iguaçu.

 Diminuição da ocorrência de incêndios florestais no entorno.

 

 6.4.2.4.  Atividades e Normas
 

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 
 Elaborar e manter atualizado um cadastro das comunidades existentes no entorno do

Parque.

 
 Atualizar anualmente as informações sobre o uso do solo e as atividades desenvolvidas no

entorno do PMNI.
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 Realizar regularmente a fiscalização e a vigilância nas ocupações já estabelecidas no

entorno, de modo a evitar o reparcelamento do solo e/ou outras atividades impactantes.

 
 Desenvolver um programa de fiscalização do entorno que considere a atuação integrada

da SEMUAM, IEF e o Batalhão Florestal  da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

 

 Incentivar e apoiar a criação de Unidades de Conservação na área de influência do Parque

Municipal, visando garantir a proteção dos corredores ecológicos ali existentes.

⇒ Tais Unidades de Conservação poderão ser estabelecidas em diferentes níveis de

gestão (federal, estadual, municipal ou particular), de acordo com as características

da área e o apoio político-institucional obtido.

⇒ Essas áreas poderão constituir mais um elemento na proteção às áreas do Parque por

meio da compatibilização de seu zoneamento com o do PMNI.

 

 Realizar anualmente campanhas de prevenção a incêndios florestais junto às comunidades

do entorno.

⊕ Divulgar, nessas oportunidades, as principais causas dos incêndios e as medidas

tomadas contra os seus causadores, se identificados.

 

 Estabelecer um plano de ações conjuntas entre o PMNI, Corpo de Bombeiros do RJ e

ONGs, visando o maior controle dos incêndios florestais.

⊕ Formar brigadas de incêndio com a participação de membros do Corpo de Bombeiros e

de voluntários (provenientes das ONGs e das comunidades próximas ao Parque).

 

 Propor e implantar um programa de recuperação de áreas degradadas no entorno do

Parque em conjunto com instituições do estado e do município, além de universidades.

⇒ Para a execução dessa atividade deverá ser buscado o apoio da iniciativa privada,

junto às empresas da região.

 

 Dar continuidade ao projeto de coleta de lixo e limpeza do rio Dona Eugênia,

desenvolvido pela EMLURB e SEMUAM junto às comunidades vizinhas ao Parque.
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⇒ Essas ações deverão ser promovidas periodicamente, com maior freqüência, em

conjunto pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, ONGs, associações comunitárias

e empresas regionais.

 

 Realizar gestões junto à Secretaria Municipal de Obras, visando a manutenção da estrada

de acesso ao PMNI em boas condições de tráfego.

 

 6.4.2.5.  Requisitos

 

 Capacitação do pessoal das diversas instituições envolvidas.

 Interesse político em implementar as ações.

 Requisitar apoio das lideranças comunitárias, escolas e ONGs da região.

 

 6.4.2.6.      Prioridades

 

 Cadastramento das comunidades presentes no entorno, indicando as atividades que

desenvolvem.

 Realização de campanhas de prevenção a incêndios florestais.

 Continuidade do projeto de limpeza do rio Dona Eugênia e destinação correta do lixo.

 

 6.4.3. Subprograma  de Estímulo ao Desenvolvimento Sustentável

 

 6.4.3.1. Objetivo

 

 Promover atividades que beneficiem a população residente no entorno da unidade de

conservação, tornando o Parque um aliado em prol da busca, individual ou coletiva, de

melhores condições de vida.

 Fazer do Parque um ponto de convergência de propostas sócio-culturais das comunidades

próximas que tenham reflexos positivos no bem estar das mesmas e na proteção ecológica

da própria unidade de conservação.
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 6.4.3.2. Resultados esperados

 

 Diminuição da pressão antrópica e conseqüentes impactos sobre os recursos naturais

existentes no PMNI;

 Incentivar as alternativas simples e objetivas voltadas para o desenvolvimento da

população, residente em Mesquita, Cabuçu e outras localidades próximas.

 

 6.4.3.3. Indicadores

 

 Depoimento de moradores indicando melhorias na qualidade de vida (pesquisa de opinião

pública);

 Mínimo de duas cooperativas criadas até o final do segundo ano;

 Produção anual de mudas;

 Diversificação da produção artesanal;

 Número de pessoas treinadas e trabalhando nas atividades propostas.

 

 6.4.3.4. Atividades e Normas
 

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 

 Incentivar a criação de cooperativas (p.ex. de guias, de produtores de mudas, de artesãos,

etc.);

 

 Fomentar o desenvolvimento de atividades que possam dar financeiro à população

residente nas proximidades do Parque.

⊕ Estimular e cooperar na capacitação dos guias;

⇒ Será dada prioridade de treinamento aos moradores locais que conheçam bem a

região;

⊕ Estimular e cooperar na capacitação de pessoas para a produção de mudas;

⇒ Será dada prioridade de treinamento aos moradores da região e/ou meninos carentes.

 Implantar um mini horto na área do Parque (Zona de Uso Intensivo);
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⊕ Selecionar o local e instalar a infra-estrutura básica (vide Anexo, Vol. 3)

⇒ A produção de mudas de espécies nativas, arbóreas e ornamentais, será voltada,

prioritariamente, para  a recuperação das áreas degradadas do Parque e suprir as

necessidades de embelezamento paisagístico desta UC e atender à eventual

demanda dos projetos de arborização urbana da SEMUAM;

⇒ As sementes utilizadas poderão ser obtidas na área do PMNI, de acordo com as

normas especificadas para cada zona e seguindo recomendações que sejam

estabelecidas pelo Comitê Técnico-científico e/ou por especialistas.

⇒ Somente após atender as demandas citadas é que a parte excedente da produção,

será destinada à comércio;

⇒ A verba arrecadada com a venda de mudas será dividida, cabendo ao Parque 50 %

do arrecadado, em forma de material de consumo, e 50 % para a Cooperativa de

Produtores do Mini-Horto;

 

 Desenvolver atividades de educação ambiental no espaço do mini-horto, visando maior

integração dos visitantes com o Parque Municipal.

 

 Promover cursos de jardinagem e paisagismo;

⊕ Realizar o levantamento das necessidades básicas e dos potenciais usuários para o

desenvolvimento da atividade.

 

 Incentivar e apoiar a instalação de lojas de artesanato, produtos caseiros e de souvenirs do

Parque (bonés, camisetas, chaveiros, canetas, etc.).

 

 Montar equipe técnica constituída por:  um profissional com experiência na organização

de cooperativas; um profissional de ecoturismo para treinar os guias do Parque; um

técnico para implantar e coordenar o funcionamento do horto.

 

 6.4.3.5. Requisitos

 

 Realizar o detalhamento dos projetos, com a finalidade de buscar patrocínio para a

execução.



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Programas de Manejo para Implantação e Operação da UC 85

 

 6.4.3.6. Prioridades

 

 Projeto do mini-horto;

 Selecionar área e adquirir equipamentos para o mini horto;

 Adquirir equipamento para os guias.

 

 

 6.5. PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

 

 A finalidade deste programa é garantir a funcionalidade do Parque Municipal de Nova Iguaçu,

fornecendo a estrutura básica necessária ao desenvolvimento dos demais programas. O quadro

técnico funcional, por exemplo, deve incluir quatro coordenadores, acumulando, um deles, a

função de Diretor do Parque Municipal. A sugestão a ser apreciada pela SEMUAM tem a

seguinte composição:

 

 01 Coordenador para o Programa de Gestão Operacional (Diretor do Parque);

 01 Coordenador para os programas de Uso Público e Integração com a Área de Entorno;

 01 Coordenador para os programas de Manejo dos Recursos Ambientais e Conhecimento

Técnico Científico;

 01 Coordenador específico para subprogramas ligados à fiscalização.

 

 Sugere-se que a nomeação do Diretor da Unidade seja feita pela Secretaria Municipal de

Urbanismo e Meio Ambiente. Dentre outras atribuições, cabe ao diretor promover e manter as

relações inter-institucionais, com as entidades conveniadas, financiadoras e colaboradoras;

realizar um levantamento de fundos para as atividades previstas no Plano de Manejo, além de

coordenar as atividades normais de administração.

 

 Recomenda-se ainda que os cargos de Diretor e de coordenadores sejam preenchidos,

preferencialmente, por profissionais das seguintes formações:  Biologia, Engenharia Florestal,

Geografia ou Agronomia.
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 O suporte financeiro para a realização das atividades de operacionalização, deverá ser obtido

através de fundos ambientais de governo (federal, estadual e municipal); convênios com

agências e órgãos internacionais de financiamento, organizações não-governamentais

ambientalistas e empresas privadas dispostas a ajudar o Parque e proteger o meio ambiente.

 

• Vinculação Administrativa do Parque Municipal de Nova Iguaçu

 
 O Parque Municipal de Nova Iguaçu está vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo e

Meio Ambiente - SEMUAM, através da sua Supervisão de Planejamento Ambiental. A

proposta ora em andamento na SEMUAM, prevê a criação de um Departamento de Unidades

de Conservação, ligado àquela Supervisão. Esse departamento seria composto por três

Divisões: de Uso Público, de Manejo e Conhecimento Técnico-Científico e de Fiscalização,

conforme apresentado no organograma a seguir. Como até o momento o Parque Municipal de

Nova Iguaçu é a única UC do município, o quadro funcional do Parque poderá ser o mesmo

do Departamento de Unidades de Conservação, já que a estrutura proposta para ele atende às

necessidades gerenciais do PMNI.

 

 De modo a viabilizar o pronto funcionamento administrativo do Parque, destaca-se a

necessidade de que seja estabelecido de imediato um quadro funcional provisório, até que seja

realizado o concurso público para preencher o quadro permanente da UC. O quadro

provisório ora proposto é bastante reduzido e foi dimensionado de modo a garantir as

mínimas condições de funcionamento da Unidade. Recomenda-se que esse efetivo de pessoal

seja constituído por: 

 1 diretor

 7 fiscais

 1 auxiliar para as atividades administrativas

 

 Na Figura 6.2, apresenta-se esta proposta de organograma operacional do Parque Municipal

de Nova Iguaçu, a qual deverá ser implementada pela SEMUAM e reavaliada após o primeiro

ano de implantação.
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 Figura 6.2 – Organograma SEMUAM
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 6.5.1.  Subprograma de Infra-Estrutura e Equipamentos

 

 6.5.1.1. Objetivo

 

 Dotar a Unidade de infra-estrutura e equipamentos básicos de forma a garantir o

atendimento às atividades previstas em outros subprogramas.

 Todos os equipamentos devem, preferencialmente, ser alocados no patrimônio da

Unidade.

 

 6.5.1.2. Resultados esperados

 

 Infra-estrutura instalada para apoio ao uso público, administração e apoio à pesquisa;

 Equipamentos básicos e veículos adquiridos, ou em disponibilidade para as atividades do

Parque Municipal de Nova Iguaçu;

 Sinalização implantada;

 Equipamentos básicos para fiscalização adquiridos.

 

 6.5.1.3. Indicadores

 

 Bens adquiridos, construções e serviços cumpridos.

 

 6.5.1.4. Atividades e normas
 

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 

 Adequar as instalações que serão utilizadas como base física para a Sede Administrativa,

⇒ A casa deve ser reformada para que esteja em condições de uso.

⇒ Em função da área disponível para abrigar a infra-estrutura e da acessibilidade, o

local ideal para sua instalação é um sítio particular localizado na margem esquerda

da estrada, logo a seguir do início da Gleba Modesto Leal, no sentido de quem entra

na Unidade.
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⊕ Instalar em um dos cômodos da Sede Administrativa o Núcleo da Brigada de

Incêndios

⇒ Selecionar entre os moradores do entorno, voluntários para formação da brigada de

incêndios do Parque Municipal de Nova Iguaçu.

 

 Adquirir equipamentos para prevenção e combate a incêndios florestais.

 

 Adquirir móveis e equipamentos e materiais para a Sede Administrativa (conjunto para
escritórios).

 
 Adquirir computador, periféricos e softwares.

 
 Adquirir uma linha telefônica para o Parque.

 
 Adquirir um aparelho de fax.

 
 Adquirir sistema de radiocomunicação composto por: uma base fixa (Sede

Administrativa), dois rádios fixos (um na portaria e outro na SEMUAM), pelo menos

rádios três rádios portáteis (fiscalização) e um rádio móvel para cada veículo.

 

 Adequar das instalações que serão utilizadas como base física para o Centro de Visitantes.

⇒ Elaborar projeto arquitetônico para a implantação do Centro de Visitantes

⇒ A reforma do Casarão deverá destinar um espaço adequado ao desenvolvimento das

atividades do Centro de Visitantes.

 

 Adquirir móveis e equipamentos e materiais para o Centro de Visitantes.

 

 Adequar as instalações que serão utilizadas como base física para alojamento de

pesquisadores e ponto de apoio à fiscalização.

⇒ O imóvel situado no sítio próximo ao Dom Felipe servirá a esta finalidade após o

equacionamento da sua situação legal.

⇒ A casa deve ser reformada para que fique em condições de uso.

⇒ Destinar e preparar instalações básicas (bancada, pia e geladeira), para tratamento de

material de coleta de campo.
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 Adquirir móveis, equipamentos e materiais para o Alojamento de pesquisadores (conjunto

de cozinha, conjunto de cama, mesa e banho, limpeza, conjunto de ferramentas, kit de

primeiros socorros, etc.).

 

 Adequar as instalações que serão utilizadas como base física para o Centro Cultural (vide

Ilustrações 5 e 5a );

⇒ Face sua importância histórica, o Casarão deverá abrigar além do centro de

Visitante, um Centro Cultural onde sejam promovidas atividades diversas de

interesse dos usuários do Parque (cursos e oficinas);

⇒ O Casarão deve ser restaurado e/ou reciclado para que esteja em condições de uso;

⇒ As exposições de acervos, devem ser avaliadas e organizadas para atender as

atividades de educação ambiental e divulgação de temas condizentes com a

realidade da região;

⊕  Adquirir móveis e equipamentos e materiais para o Centro Cultural.

 

 Incluir em todos os projetos de reforma ou construção no PMNI instalações adequadas a

pessoas portadoras de deficiências físicas.

 

 Providenciar a confecção de placas sinalizadoras para serem instaladas nas áreas de uso

público.

⇒ O modelo e as características das placas deverão seguir as normas adotadas para a

sinalização de UC’s , respeitadas as determinações existentes na Prefeitura da Cidade

de Nova Iguaçu. A aprovação final dependerá de parecer dos técnicos da SEMUAM

⇒ Em linhas gerais deverão ser prestadas as informações contidas nas ilustrações 6 a 9.
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Ilustração 5 – Casarão.
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Ilustração 5a - Programa do Casarão.
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Ilustração 6 - Placa  de sinalização.
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Ilustração 7 – Placa informativa das áreas de lazer.
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Ilustração 8 - Painel informativo.
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Ilustração 9 – Placas para trilhas.
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 Suprir a Unidade de energia elétrica, para o desenvolvimento das atividade básicas

(administrativas e técnico-científica).

 Demarcar os limites do Parque, utilizando marcos facilmente observáveis em campo.

 Cercar a Unidade, principalmente nos locais de fácil entrada.

⇒ A cerca deve ser montada em arame liso, com esticadores, tendo seu fio mais baixo

cerca de 30 cm de altura do chão; entre os fios subsequentes o espaçamento deverá

ser no máximo de 20 cm, com um número mínimo de 7 fios e máximo de 9, não

ultrapassando os moirões deverão ser de concreto, para diminuir o custo de

manutenção, entre os moirões o espaçamento deverá ser no máximo de 3m, sendo

que a cada 5 moirões um deve ser reforçado com trava e o fio de arame deve ser

fixado neles, assim como nos das extremidades da cerca.

 Adquirir uniformes completos para os funcionários efetivos e camisetas para os

voluntários em campanhas eventuais.

⇒ O uso de uniformes deverá ser obrigatório.

 Adquirir materiais para as atividades de fiscalização (coletes, apitos, lanternas, barracas de

campanha, GPS, altímetros, binóculos, kits de primeiros socorros etc.).

 Adquirir veículos, tipo pick-up cabine dupla, com tração nas quatro rodas, para a

fiscalização, apoio às atividades de pesquisa, uso em atividades externas de educação

ambiental.

 Adquirir equipamentos para apoio às atividades de educação ambiental (TV, vídeo,

projetor de slide, tela de projeção, retroprojetor, filmadora etc.).

 Adquirir máquinas fotográficas para educação ambiental, monitoramento e fiscalização

(totalmente automática).
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 Dotar o parque de pessoal suficiente para o desempenho das diversas atividades previstas,

de acordo com o seguinte quadro ideal de lotação.

CATEGORIA
PROFISSIONAL NÚMERO OBSERVAÇÕES

1. Diretor 01 Residir, preferencialmente, perto da unidade

2. Coordenadores 03 Para (a) Uso Público e Área de Entorno; (b) Manejo e
Conhecimento Técnico- científico e (c) Fiscalização

3. Fiscais 06 Patrulhas deverão sempre ser formadas por, no mínimo,
dois fiscais

4. Recepção e Atendimento
para o Centro de Visitantes

03 Profissionais com noções básicas de educação ambiental

5. Auxiliar Administrativo 02 Serviços de escritório e controle da arrecadação

6. Atendente de Portaria 04 Contratar serviço em empresa de prestação de serviços

7. Serviços Gerais 08 Contratar serviço em empresa de prestação de serviços

8. Vigilante para áreas de
uso público e edificações

08 Contratar serviço em empresa de prestação de serviços

Nota 1 - As categorias de 1 a 4, totalizando 12 pessoas, deverão pertencer ao quadro permanente do Parque.
Nota 2 – Os serviços gerais e de vigilância deverão, sempre que possível, contratar pessoas que atualmente residem na área.
Nota 3 – Este quadro de pessoal considera as necessidades de escala de serviço e períodos de gozo de férias.
Nota 4 – O Diretor e os Coordenadores deverão ter formação, preferencialmente nas áreas de Geografia, Engenharia Florestal,

Biologia ou Agronomia.

6.5.1.5. Requisitos

 Recursos financeiros garantidos para a aquisição dos equipamentos, construção ou

adequação da infra-estrutura.

 Processo de aquisição assegurado e através de parceria, preferencialmente não

governamental;

 Apoio político-institucional da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.

6.5.1.6. Prioridades

 Implantação da Sede Administrativa.

 Ampliação do quadro de funcionários do PNMI.

 Aquisição de veículos.

 Aquisição do sistema de radiocomunicação.

 Implantação do Centro de Visitantes.
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6.5.2. Subprograma de Gerência Administrativa e Financeira

6.5.2.1. Objetivo

Dotar a Unidade de uma estrutura administrativa e financeira capaz de viabilizar e dinamizar

as ações necessárias para sua implantação, buscando dentro do possível, a auto-

sustentabilidade financeira do Parque.

6.5.2.2. Resultados Esperados

 Uma administração ágil e eficiente;

 Gerência Administrativa e Financeira autônoma em relação à Prefeitura da Cidade de

Nova Iguaçu, porém, sempre sob a supervisão da SEMUAM;

 Estrutura administrativa e financeira, capaz de captar e gerenciar recursos oriundos de

fontes externas.

6.5.2.3. Indicadores

 Plano de Manejo implementado.

 Grau de cumprimento do cronograma físico.

 Número de funcionários capacitados para a função.

 Instalações e equipamentos em número e condições de uso satisfatório.

 Volume de recursos captados.

 Volume de recursos efetivamente aplicados na Unidade.

 Grau de autonomia administrativa e financeira da Unidade.

6.5.2.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Fixar placas em locais estratégicos da região, informando o acesso ao Parque Municipal.
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 Garantir recursos humanos suficientes,

⊕ Remanejar pessoal para o Parque.

⇒ O remanejamento de pessoal poderá ser conseguido junto aos diferentes órgão

públicos do próprio município, ou mesmo de outras esferas de governo (municipal,

estadual e/ou federal), através de cessão de servidores.

⊕ Identificar e estabelecer parcerias para que se possa atingir o número ideal de

funcionários para o Parque.

⊕ Contratar serviços de segurança para edificações e áreas de uso público.

⊕ Realizar gestão visando agilizar a realização de concurso público.

 Garantir recursos financeiros para a gestão adequada da Unidade;

⊕ Identificar instituições públicas e/ou privadas, nacionais e/ou internacionais passíveis de

captação de recursos para o Parque;

⊕ Divulgar normas e procedimento para doações de recursos;

⊕ Implementar a autonomia financeira  do Parque;

⇒ Elaborar em conjunto com o corpo jurídico da Prefeitura, um arcabouço legal, capaz

de dar ao Parque Municipal de Nova Iguaçu, uma autonomia jurídica, institucional e

financeira.

⊕ Promover a captação de recursos através da implementação e divulgação da logomarca

do Parque  em objetos de fácil comercialização junto aos visitantes e ambientalistas.

 Definir programa regular de capacitação dos servidores lotados no Parque.

 Promover os seguintes treinamentos de servidores, além daqueles identificados nos

demais subprogramas:

⊕ Capacitação acerca da legislação aplicável às atividades de fiscalização (teoria e

prática)

⊕ Capacitação dos funcionários para o controle e combate de incêndios florestais;

⊕ Capacitação acerca da legislação , regulamentos e normas do Parque, contemplando

todos os funcionários;

⊕ Treinamento de primeiros socorros;
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⊕ Treinamento de sobrevivência na selva;

⊕ Treinamento de prevenção e combate a incêndios florestais;

⊕ Treinamento para uso de equipamento específico das funções exercidas;

⊕ Capacitação quanto a noções gerais de ecologia e desenvolvimento sustentável.

⇒ Os treinamentos, quando se aplicar, deverão contemplar os funcionários das

prestadoras de serviço.

 Elaborar um organograma e fluxograma das atividades desenvolvidas pelo Parque,

definindo, dentro do corpo funcional, funções e responsabilidades.

 Elaborar orçamento anual da Unidade.

 Gerenciar e acompanhar os subprogramas, compatibilizando todas as ações previstas nos

subprogramas.

 Realizar uma avaliação periódica das atividades e recursos humanos da Unidade.

 Elaborar e implantar o regimento interno.

⊕ Estabelecer normas e regras de funcionamento e uso da Unidade.

⇒ Buscar subsídios para elaboração do regimento interno, com servidores e usuários do

Parque;

⇒ O  funcionamento  da  Unidade  se dará de terça-feira a domingo, com horário de

8:00 às 17:00 h.

6.5.2.5. Requisitos

 Montagem do quadro funcional.

 Estabelecer convênios e termos de cooperação técnica com ONGs, Órgãos públicos e

Universidades.

 Convênios para treinamento dos servidores.

 Promover a captação dos recursos financeiros e apoio logístico.

 Apoio político-institucional da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.
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6.5.2.6. Prioridades

 Garantir recursos humanos.

 Definir programa regular de capacitação dos servidores.

6.5.3. Subprograma de Gestão Institucional e Legal

6.5.3.1. Objetivos

O objetivo deste Subprograma é garantir a funcionalidade da Unidade, sob o aspecto jurídico

e institucional, observando ainda as áreas passíveis de parcerias com instituições públicas e

privadas.

6.5.3.2. Resultados Esperados

 Arcabouço legal implantado e servindo de base para todas as ações desenvolvidas pela

administração, dentro e fora da Unidade.

 Pendências jurídicas resolvidas.

 Parcerias produtivas e operantes em todas as áreas passíveis de convênios e/ou termos de

cooperação técnica, para implementação do Plano de Manejo.

 Normas e regulamentos internos, com as devidas sanções, embasados legalmente.

 Conselho Consultivo atuando.

 Situação fundiária resolvida.

6.5.3.3. Indicadores

 Número de parcerias firmadas;

 Situação fundiária regularizada;

 Número de reuniões do Conselho Consultivo;

 Freqüência do intercâmbio técnico e operacional com outras instituições;

 Número de "sítios" retomados pelo Poder Público Municipal.
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6.5.3.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  Subatividade ⇒  Norma

 Estabelecer um Conselho Consultivo para o Parque Municipal de Nova Iguaçu, definindo

instituições e competências.

⊕ Instituir o Conselho por ato normativo.

⇒ Este Conselho deverá ser composto por: representantes de ONGs locais,

representante do Exército, representante de Universidades, representantes dos

municípios da Área de Influência, representante de órgão públicos (IBAMA e

vinculadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente), além da Secretaria Municipal

de Urbanismo e Meio Ambiente de Nova Iguaçu e a Administração do Parque. O

número de participantes não deve exceder a 15 Conselheiros.

⇒ Deverá ser previsto no regimento do Conselho Consultivo a criação de Câmaras

Técnicas;

⇒ Deverá ser estabelecido e cumprido um calendário de reuniões do Conselho

Consultivo.

 Firmar convênios, contratos e termos de cooperação técnica com instituições públicas,

privadas, nacionais e internacionais.

 Estabelecer formas de intensificar as relações inter-institucionais.

 Realizar gestão junto à Prefeitura, no sentido de obter uma assessoria jurídica nos casos de

pendências legais, e/ou nos casos que fogem à competência da administração do Parque.

 Equacionar a problemática fundiária.

⊕ Determinar o procedimento legal de retomada dos imóveis, com análise de caso a caso;

⊕ Estimar valores das indenizações, quando for o caso;

⊕ Identificar formas de obter recursos financeiros para indenizações, quando for o caso.
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 Buscar uma capacitação específica aos assessores jurídicos da Prefeitura Municipal de

Nova Iguaçu.

6.5.3.5.  Requisitos

 Apoio da assessoria jurídica da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.

 Apoio às atividades de demarcação da Unidade.

6.5.3.6. Prioridades

 Delimitar e demarcar legalmente e de forma definitiva a Unidade.

 Criação do Conselho Consultivo.

 Buscar parcerias prioritárias (IBAMA, IEF/RJ, FEEMA, Corpo de Bombeiros Florestais,

Batalhão Florestal da PM e Ministério Exército).

6.5.4. Subprograma de Manutenção Patrimonial

6.5.4.1.  Objetivo

O objetivo deste Subprograma e garantir a manutenção da área, bem como os bens

patrimoniais nela encontrados.

6.5.4.2.  Resultados Esperados

 Unidade bem conservada e com manutenção constante;

 Equipamentos em boas condições de uso;

 Veículos em bom estado de conservação;

 Parcerias firmadas com instituições de apoio à manutenção.

 Equipe de manutenção e de emergência sempre disponível para eventualidades.

 Equipamentos de emergência  adquiridos e em boas condições de uso.

 Usuário mais consciente e mais participativo na manutenção do patrimônio da Unidade.
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6.5.4.3.  Indicadores

 Não haver paralização das atividades por falta de equipamento e insumos.

 Serviços de manutenção adequados.

 Ocorrência de reclamações dos usuários.

6.5.4.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  Subatividade ⇒  Norma

 Manter em condições de operacionalidade todos os equipamentos;

⊕ Elaborar um relatório padrão de informação de danos em equipamento.

 Manter em bom estado de conservação as instalações físicas.

⊕ Criar uma rotina de supervisão e manutenção do patrimônio da Unidade.

 Manter na sede da Unidade um almoxarifado com estoque de materiais de escritório,

limpeza, peças de reposição etc.

 Captar recursos para viabilizar uma manutenção adequada.

 Elaborar um estudo de viabilidade de coleta seletiva de lixo, ligado ao aproveitamento do

lixo através de oficinas com a comunidade.

 Inspecionar, periodicamente, reparar e trocar, quando necessário, todas as placas de

sinalização da Unidade.

 Elaborar em conjunto com a empresa de limpeza urbana do Município, um programa de

recolhimento de lixo na Unidade e seu acesso.
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 Firmar parcerias com instituições de apoio à manutenção (Ex: Exército e Secretaria de

Obras da Cidade de Nova Iguaçu).

 Manter equipe de manutenção e de emergência sempre disponível para eventualidades.

 Adquirir equipamentos de emergência e mante-los sempre em perfeitas condições.

6.5.4.5. Requisitos

 Equipe de manutenção qualificada e disponível.

 Convênios com instituições de apoio firmados e implementados.

 Apoio institucional da própria Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.

 Participação popular, na manutenção e preservação do patrimônio da Unidade.

6.5.4.6. Prioridades

 Acordar com a empresa de limpeza urbana a coleta do lixo.

 Estabelecer estratégias para operacionalização das ações de manutenção.

 Adequar e treinar o quadro de pessoal da Unidade.

 Promover a captação de recursos financeiros através de parcerias, com o intuito de

financiar as ações de manutenção.

6.5.5. Subprograma de Relações Públicas

6.5.5.1. Objetivo

Divulgação do Parque junto à população em geral, incluindo: pesquisadores, ambientalistas,

imprensa - escrita, falada e  televisada - e a sociedade em geral.
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6.5.5.2. Resultados esperados

 Difundir limites, objetivos, finalidades do PMNI, bem como as vantagens de sua criação

para as populações vizinhas.

 Tornar o PMNI conhecido pelas autoridades municipais, estaduais e federais com atuação

regional, inclusive membros do Poder Judiciário, (promotores, procuradores, delegado,

juízes etc.) e da comunidade cientifica em geral.

 Obter apoio logístico e financeiro de entidades governamentais, não-governamentais e

privadas para desenvolvimento das atividades previstas.

 Garantir a participação da mídia divulgando a unidade e suas ações desenvolvidas de

forma correta.

6.5.5.3.  Indicadores

 Número de palestras e público ouvinte.

 Percentagem das lideranças identificadas efetivamente envolvidas com a UC.

 Número de pessoas informadas sobre a existência do Parque.

 Número de matérias e notícias na imprensa.

 Número de instituições que apoiam a unidade.

 Participações de representantes do Parque em eventos locais.

 Eventos promovidos pela administração do PMNI.
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6.5.5.4. Atividades e Normas

 

 Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Identificar e envolver lideranças locais como agentes multiplicadores.

⇒ As lideranças identificadas devem ser informadas e conscientizadas sobre a finalidade e

importância do PMNI para a comunidade.

Nota: Os benefícios podem advir da possibilidade de educação ambiental, conhecimento

adquirido em benefício da região, manutenção da beleza cênica preservada e da imagem

ambiental positiva do município, o que poderá facilitar a captação de recursos

financeiros a projetos de desenvolvimento ecologicamente sustentáveis.

 Criar e operacionalizar um Conselho Consultivo com a participação de representantes da

comunidade e instituições envolvidas,  direta ou indiretamente,  com a unidade.

⊕ Realizar reuniões trimestrais do Conselho com o objetivo de discutir o andamento

das atividades de implantação do PMNI e outros temas relativos a questões

ambientais, culturais e sociais da região.

 Realizar eventos de divulgação do PMNI.

⊕ Estimular a imprensa  (emissoras de rádio, emissoras de televisão, jornais e outros

periódicos) a divulgar o PMNI.

⊕ Participar e organizar eventos comemorativos de caráter ecológico como por exemplo,

semana da árvore, semana do meio ambiente, etc.

⇒ Tais eventos podem ser a promoção de palestras às comunidades vizinhas, escolas

pública e privadas, associação de moradores, bem como a entidades vinculadas ao

turismo (hotéis e hospedagens, campinas, agências de turismo, e outras

organizações que venham a ser identificadas em Nova Iguaçu e adjacências.
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 Identificar entidades que possam colaborar na divulgação do Parque no âmbito da

comunidade científica, ambientalistas, agências de financiamento e público em geral.

⊕  Contatar e enviar materiais informativos sobre a unidade estabelecendo desta forma

intercâmbio com outras instituições.

 Participar em fóruns de discussão sobre políticas municipais e regionais, que estejam

diretamente relacionadas ao Parque.

⊕ Participar de programas e projetos relativos ao incentivo do turismo na região,

salvaguardando os interesses conservacionistas e o lazer.

 Elaborar material informativo e/ou de divulgação.

⊕ Buscar recursos financeiros e apoio técnico para desenvolver o material de

divulgação.

⊕  Contratar um fotógrafo da natureza para produção de fotos da unidade e da região e

um profissional especializado para a elaboração e produção do material informativo

(cartazes, folhetos, vídeos e outros).

⊕  Elaborar uma síntese do Plano de Manejo com boa qualidade gráfica.

⇒ Cópias do material impresso e audiovisual; produzidos por terceiros deverão ser

mantidas  na administração da unidade para uso em atividades de divulgação.

⇒ Materiais como cartazes e panfletos devem ser distribuídos em repartições públicas

e outros locais estratégicos.

 Informar as autoridades judiciárias e policiais da região sobre a existência do Parque

Municipal, bem como seus objetivos e sua base legal.

6.5.5.5. Requisitos

 Equipamento fotográfico semi-profissional;

 TV e vídeo ou equipamento equivalente para o Centro de Visitantes;
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 Relação de entidades ambientalistas e da imprensa especializada para envio de notícias e

matérias;

 Contratação periódica de fotografia e de profissional de publicidade ou produção gráfica;

 Contrato de serviços de filmagem. (vídeos educativos);

 Sobrevôo para tomadas aéreas;

 Um técnico de nível superior com experiência em educação e meio ambiente para

coordenar o programa.

6.5.5.6. Prioridades

 Elaborar material informativo e/ou de divulgação.

 Identificar e envolver lideranças locais como agentes multiplicadores.
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7. CAPACIDADE DE SUPORTE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A capacidade de suporte recreacional é aqui definida como “a quantidade de uso para

visitação” que pode ser mantida em uma certa área, em um tempo específico, com o mínimo

de efeitos negativos sobre os recursos e sem prejuízo à experiência do visitante.

Na determinação da capacidade de suporte devem ser considerados os objetivos da área,

atitudes, valores e expectativas dos visitantes, tipos e alternativas de atividades, bem como a

capacidade dos recursos físicos para resistirem aos vários usos. Além disso devem ser

analisados os aspectos específicos da UC como riscos de incêndios, de enchentes ou de outros

fenômenos que induzam à adoção de restrições de uso de acordo com a estação.

O procedimento metodológico que vem sendo adotado para a determinação da capacidade de

suporte de UCs, em especial daquelas gerenciadas pelo IBAMA, realiza aproximações

sucessivas, utilizando como indicadores: mudanças na conduta animal, redução no número de

espécies, indícios de processos erosivos, mudanças na qualidade da água, alteração da

biomassa, aspectos sanitários, níveis de ruído, densidade de poeira, volume de lixo, aumento

da quantidade de plantas invasoras (capim colonião, capim gordura etc.), aumento da

quantidades de aves sinantrópicas (pombo, pardal, rolinha etc.), os quais sinalizarão a

adequação ou não da capacidade estabelecida.

Embora não existam dados específicos sobre esse tema para o Parque Municipal de Nova

Iguaçu, recomenda-se que sejam adotados experimentalmente os seguintes limites para a

visitação nos diversos locais:

 Poço das Cobras - 100 pessoas

 Poço do Casarão - 50 pessoas

 Cachoeira Véu de Noiva -  20 pessoas, em 2 grupos

 3 áreas de piquenique -  30 pessoas em cada (Ponte da Curva, Poço das Cobras e Casarão).
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 Trecking na Trilha Pau da Letra (Trilha de Campo Grande) - 10 pessoas por guia e até 2

grupos simultaneamente. Esse passeio será autorizado mediante registro do nome do guia

e do grupo no Centro de Visitantes.

 Passeio interpretado e guiado na Trilha da Pedra da Contenda - de 10 pessoas por guia e

até 3 grupos simultaneamente

 Rapel na Pedreira  - 4  vias.

Enquanto não se dispuser de dados específicos que permitam avaliar os indicadores

anteriormente relacionados, deverão ser verificados fatores como a segurança dos visitantes, a

qualidade ambiental da área utilizada e a presença de processos erosivos. Constatando-se

algum prejuízo à área ou à satisfação do usuário do Parque, o número de visitantes deverá ser

diminuído ou até mesmo o local deverá ser fechado, dependendo do caso.
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4. PREMISSAS BÁSICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE

A implantação do Parque Municipal de Nova Iguaçu constitui o reconhecimento oficial de

uma vocação turística e ecológica que já havia sido detectada pela própria população local. Os

moradores da região, compreendendo a importância da área, souberam transformar a antiga

Gleba Modesto Leal numa área de lazer e recreação encravada no vale do rio D. Eugênia.  São

cerca de 1.100 hectares, entretanto, ainda não devidamente explorados do ponto de vista

turístico e cultural. O banho de cachoeira, o contato direto com a mata atlântica e as belas

paisagens proporcionadas pelo Parque carecem de investimentos básicos que ofereçam ao

visitante conforto e segurança.

É importante destacar que esta Unidade de Conservação poderá, em curto espaço de tempo,

tornar-se um modelo de gestão participativa para outros municípios. Neste sentido, o Parque

reúne diversos fatores fundamentais:

 encontra-se ecologicamente bem conservado;

 as terras são de domínio público;

 não apresenta conflitos significativos acerca da forma de ocupação;

 possui, ao seu redor, um significativo contigente populacional necessitando obter

algum tipo de ajuda, a fim de solucionar parte de seus problemas.

Destaca-se, neste contexto, a carência de oportunidades para a população, principalmente para

os jovens, desenvolver alguma atividade econômica e produtiva, além do aumento de

conhecimento ou do nível educacional. O Parque terá certamente condições de contribuir para

o equacionamento destes problemas e, por menor que seja, esta será positiva para a região,

pois pode estimular o desenvolvimento de uma economia informal, pela qual alguns

moradores do entorno possam ser beneficiados, seja através do comércio; da instalações de

pequenas unidades de produção artesanal ou mesmo do fornecimento de serviços

complementares aos visitantes.
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Buscando conciliar estas variadas situações, o Plano de Manejo indicou algumas

possibilidades que podem contribuir, não só para a consolidação da unidade – na sua função

precípua de protetora da biodiversidade local remanescente e parte integrante da Reserva da

Biosfera da Mata Atlântica - como também para a melhoria da renda daqueles que se

disponham a investir nas potencialidades desta área de conservação.

Seguindo esta perspectiva, o Plano de Manejo buscou indicar as atividades normais a serem

geradas em decorrência do maior fluxo de visitação ocasionado pela implantação da infra-

estrutura do Parque (comércio de alimentos e bebidas, venda de souvenirs, transporte de

passageiros até ao portão de entrada do Parque etc.), bem como outras, adaptadas ao local, mas

derivadas de ações desenvolvidas ou apoiadas pela própria administração (suporte aos praticantes

de “rapél” em paredão rochoso, guia de excursionistas, prestação de serviços na montagem de

eventos no Palco da Pedreira (área polivalente), edição de material de divulgação da unidade de

conservação, aluguel de bicicletas, de veículos de tração animal, por exemplo).

Entretanto, a administração do Parque deverá ter a máxima preocupação com o ordenamento

dessas atividades, fazendo valer todas as prerrogativas necessárias ao fiel cumprimento das

leis ambientais. Vale lembrar, portanto, que por ser uma unidade nova, sem nenhuma infra-

estrutura implantada, todas as ações devem ser precedidas de uma criteriosa análise. As regras

devem ficar bem claras, de modo que os serviços prestados cumpram sua finalidade,

organizadamente, sem desvirtuar os objetivos primários que nortearam a criação do Parque e

sem causar danos ao ambiente.

Logo, as recomendações gerais contidas neste documento devem, na ocasião oportuna, ter os

aprofundamentos necessários, havendo um estudo detalhado para cada caso, por parte do Conselho

Consultivo, integrado por membros da unidade e lideranças locais. Tal transparência evita, por

exemplo que ocorram privilégios de pessoas físicas e jurídicas, garantindo-se assim a lisura dos

procedimentos administrativos e a idoneidade dos responsáveis pela gestão.

Recomenda-se, também que o Conselho Consultivo do Parque Municipal de Nova Iguaçu realize as

mudanças na Unidade de maneira gradual, promovendo, com antecedência, uma ampla divulgação

do que está sendo feito. Tal preocupação tem o propósito de evitar eventuais confrontos com

visitantes, lideranças políticas e organizações não-governamentais ambientalistas que se sintam

prejudicadas pelas mudanças. A cobrança de ingresso, por exemplo, só deve ser iniciada após a
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implantação de melhorias que justifiquem este pagamento. Além disso, deve ser levado em conta a

parte operacional, o controle da arrecadação, os critérios de isenção e, principalmente, os valores a

serem cobrados, considerando os baixos padrões econômicos da população que freqüenta

atualmente a unidade de conservação.

Vale alertar que a institucionalização do Parque, poderá representar, para parte dos atuais

usuários, uma intervenção na sua liberdade de circulação, uma vez que serão implantados e

fiscalizados horário de funcionamento e normas de uso. Esta idéia deverá ser neutralizada quando

apresentadas as novas atividades de lazer propostas, bem como aquelas que visam promover a

melhoria do nível de vida da comunidade do entorno, a partir da efetiva implantação do Parque.

A seguir apresenta-se uma síntese das atividades que podem ser implementadas no Parque

Municipal de Nova Iguaçu e no seu entorno, capazes de mobilizar a comunidade vizinha e

possíveis parceiros para a exploração de cada uma delas:

 Comercialização de alimentos, bebidas e outros produtos determinados pela

administração;

 Comercialização de artesanato e materiais de divulgação institucional;

 Passeios e caminhadas ecológicas guiadas;

 Prática de “mountain bike”;

 Aluguel de bicicletas e charretes;

 Veículo motorizado para transporte de visitantes a partir do portão de entrada do Parque;

 Promoção e participação em eventos recreativos e culturais no Palco da Pedreira;

 Outras atividades que devem ser submetidas à apreciação da administração do Parque.

Além disso, o usuário terá a sua disposição outras opções inerentes ao funcionamento dessa

categoria de unidade de conservação, tais como: exposições temáticas de cunho ambiental e

cultural; passeios educativos; cursos diversos direcionados à comunidade local; e atividades

de recreação e lazer orientadas ou apoiadas pela administração do Parque.
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Nos itens seguintes, apresenta-se o zoneamento ambiental e territorial da UC e as propostas de

ações organizadas em programas específicos, que visam facilitar o gerenciamento do Parque e

a formação de futuras parcerias. A Figura 4.1, a seguir, ilustra os benefícios gerados por uma

UC e que conduzem à sua sustentabilidade.

Figura 4.1 - Fluxograma de Sustentabilidade da Unidade de Conservação.
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5. ZONEAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL
 

 

Segundo o Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso

Indireto (IBAMA/GTZ, 1996), o objetivo de se estabelecer o zoneamento em uma Unidade de

Conservação é o de organizar espacialmente a área em parcelas, denominadas zonas, que

demandam distintos graus de proteção, usos e intervenção, o que contribui para que a Unidade

cumpra seus objetivos.

As zonas que requerem menor grau de interferência devem ser envolvidas por zonas onde a

interferência humana é permitida, configurando desta forma, uma gradação de uso, que visa

aumentar a proteção da área. A designação de zonas indica sua destinação, respeitando-se o

grau de integridade dos ecossistemas naturais protegidos, sendo necessários, para isto,

conhecimentos específicos sobre a área e a definição de normas de funcionamento.

No zoneamento proposto para o Parque Municipal de Nova Iguaçu foi considerado o estado

de conservação em que a área se encontra, seus problemas e uso atual pelos visitantes, bem

como o nível dos conhecimentos disponíveis acerca da Unidade Conservação. Como o

zoneamento de uma Unidade de Conservação não é um processo estanque, este poderá vir a

ser modificado por ocasião da revisão do Plano de Manejo, em função dos novos

conhecimentos adquiridos durante a implementação das propostas contidas neste Plano.

Foram estabelecidas, conforme o Quadro 5.1 e o Mapa de Zoneamento (HAB-NIG-D10/98), a

seguir, seis zonas para o Parque Municipal de Nova Iguaçu.
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Mapa de Zoneamento do Parque (HAB-NIG-D10/98)



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Zoneamento Territorial e Ambiental 19

Quadro 5.1 - Divisão do Parque em zonas.

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (ha) % OBSERVAÇÕES GERAIS

Zona Intangível 182,8 17,7 Abrange matas preservadas das cotas
altimétricas mais elevadas

Zona Primitiva 384,1 37,3 Engloba as matas em excelente estado

Zona de Uso Extensivo 380,3 38,3 Vide mapa do zoneamento

Zona de Uso Intensivo 41,9 4,0 Área do Casarão e arredores

Zona de Recuperação 21,2 2,0 Áreas degradadas ou com solos expostos

Zona de Uso Especial 5,7 0,7 Faixa de entrada, acima da represa

Área de Relevante Interesse para o
Manejo da UC.*

59,5 5,4 Inclui a Represa Epaminondas Ramos, a
pedreira e o portão principal da unidade

TOTAL 1.095,7 100

* Esta área, cuja superfície é de 0,595 Km2,, localiza-se na parte frontal do Parque Municipal, junto à entrada, e é
estrategicamente muito importante para o gerenciamento da unidade.

Algumas normas gerais aplicáveis ao Parque Municipal de Nova Iguaçu como um todo, estão

relacionadas a seguir, devendo ser observadas também as recomendações pertinentes contidas

na legislação ambiental, citando-se como exemplo: Lei no 4.771/65 – Código Florestal;

Decreto no 84.017/79 - Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros; Decreto no  99.274/90

– Política Nacional do Meio Ambiente; Resolução CONAMA no  13/90 – Entorno de

Unidades de Conservação e Lei no  9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais.

 A caça, a pesca, a apanha ou a coleta de espécimes da fauna e flora são terminantemente

proibidas, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que devidamente

autorizadas pela Direção do Parque, ouvido o IBAMA. Do mesmo modo, é proibido o

porte de equipamentos de caça e pesca, ficando o seu controle a cargo dos funcionários do

Parque.

 As pesquisas científicas devem ser submetidas à apreciação e autorização prévia da

Direção do Parque e da equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de

Nova Iguaçu (SEMUAM).

 As atividades de fiscalização deverão ser permanentes.
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 Nenhuma atividade humana deve comprometer a integridade da área.

 Todo o lixo produzido pelos usuários do Parque deverá ser retirado da área.

 Não será permitida a introdução de espécies exóticas ou doméstica.

 As atividades realizadas nos sítios particulares encontrados na área do Parque deverão ser

limitadas pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, até que seja

equacionada a situação legal dessas áreas, devendo ser vedada a implantação de novas

atividades de uso do solo, bem como a construção de novas edificações.

 Deverão ser observadas as normas relacionadas às atividades a serem desenvolvidas em

cada zona, descritas nos subprogramas de manejo, quando as mesmas se aplicarem.

5.1. ZONA INTANGÍVEL

5.1.1. Definição

“É aquela onde a primitividade da natureza permanece intacta, não se tolerando quaisquer

alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação.  Funciona como matriz

de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas

regulamentadas.  Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos

genéticos e ao monitoramento ambiental.

O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural.” (Roteiro

Metodológico.  IBAMA/GTZ,1996)

5.1.2. Finalidades Específicas

 Proteger as nascentes do rio Dona Eugênia e dos principais afluentes localizados no seu

alto curso.
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 Proteger vegetação remanescente de Mata Atlântica, bem conservada, situada nas cotas

mais elevadas do PMNI.

 Proteger o ambiente, os processos naturais e a evolução dos ecossistemas sem

interferências antrópicas.

5.1.3. Descrição

 Situa-se na porção oeste do Parque Municipal, englobando, a grosso modo, as terras acima da

cota 600 metros. Inclui as nascentes do rio Dona Eugênia e trechos bem conservados de

remanescentes de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração.

5.1.4. Normas

 As atividades humanas nesta zona deverão limitar-se à fiscalização e à pesquisa com fins

exclusivamente científicos, que não requeiram intervenção direta sobre os recursos do

Parque e que não possam ser realizadas em outras zonas.

 As atividades humanas que venham a ser desenvolvidas nesta zona, não poderão

comprometer a integridade dos recursos naturais.

 Não será permitida a construção de infra-estrutura.

 Não será permitida a visitação pública.

 A fiscalização será constante e deverá ser feita rotineiramente na parte periférica desta

zona, de modo a causar a menor interferência possível.  No interior desta zona atividades

de fiscalização devem restringir-se ao mínimo possível, a partir de indícios de

irregularidades ou denúncias.

 Deverão ser observadas as normas gerais da Unidade.
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5.2.  ZONA PRIMITIVA

5.2.1. Definição

“A Zona Primitiva é aquela onde ocorreu pequena ou mínima intervenção humana, contendo

espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir

características de zona de transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo.

O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar

as atividades de pesquisa científica, educação ambiental e proporcionar formas primitivas de

recreação.”(Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

5.2.2. Finalidades Específicas

 Proteger as nascentes localizadas na parte sul e sudeste do PMNI.

 Proteger manchas de floresta densa e aberta em bom estado de conservação.

 Propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas em áreas remanescentes de Mata

Atlântica.

 Servir como banco de germoplasma (sementes, propágulos e mudas) para processos de

sucessão secundária na Zona de Recuperação.

 Oferecer oportunidade para a realização de formas simples de recreação, em contato direto

com ambientes naturais.

5.2.3. Descrição

Localiza-se na parte centro-oeste, envolvendo a Zona Intangível, seguindo aproximadamente

a cota 500 m de altitude e incluindo as nascentes do córrego dos Tucanos e do córrego Mata

Fome.  No trecho oeste e sudoeste também contorna a Zona Intangível, indo-se até o limite do

Parque.
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No lado sul da UC estende-se ao longo da margem direita do córrego Pau da Letra, ficando,

porém, dentro desta zona as suas nascentes.  Na porção leste inclui as nascentes dos córregos

Tapinhoã e Porteira.  Ali, em linhas gerais, acompanha a cota 400 m, excluindo, entretanto, as

áreas de matas secundárias em fase inicial de regeneração.

Esta zona é recoberta, em sua maior parte, por formações florestais densas, em excelente

estado de conservação, mas inclui, também pequenos trechos de florestas secundárias tardias,

em avançado estágio de regeneração natural.

5.1.4. Normas

 As intervenções humanas estarão restritas àquelas indispensáveis à proteção da área, às

pesquisas científicas e ao monitoramento ambiental, devidamente autorizados pela direção

do Parque, ouvidos os técnicos da SEMUAM.

 As atividades de fiscalização deverão ser permanentes e sistemáticas.

 Não deverá ser implantada nenhuma infra-estrutura nesta zona, como por exemplo

estradas, prédios etc.

 O uso de animais de montaria para a realização de atividades no interior desta zona deverá

ser precedido por um período de quarentena, de modo a evitar a disseminação de espécies

exóticas no Parque.

 A abertura de picadas deverá restringir-se ao mínimo possível e só será permitida quando

necessária à fiscalização, à pesquisa ou às atividades de uso público previamente

propostas e avaliadas.

 O uso público deverá ser sempre em baixos níveis de intensidade e restrito a pequenos

grupos, acompanhados por um guia autorizado pela direção do Parque.

 Devem ser observadas as normas gerais da Unidade.
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5.3. ZONA DE USO EXTENSIVO

5.3.1. Definição

“É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas

alterações humanas. Caracteriza-se como uma área de influência entre a Zona Primitiva e

Zona de Uso Intensivo.

O objetivo geral do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto

humano, apesar de oferecer acesso e facilidade públicos para fins educativos e recreativos.”

(Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

5.2.2. Finalidades Específicas

 Assegurar maior proteção e integridade à Zona Primitiva.

 Dar aos visitantes oportunidade de desenvolver atividades de recreação e lazer em contato

com ambientes naturais, como caminhadas e ciclismo em trilhas rústicas, contemplação de

paisagens, observação de elementos de flora e fauna.

 Propiciar aos visitantes oportunidades para conhecer e entender aspectos naturais e

histórico-culturais da região onde se insere o Parque.

5.2.3. Descrição

Esta zona está distribuída por toda parte central, norte e leste do Parque.  Engloba grande

parte do córrego Pau da Letra (médio e baixo curso) e um trecho de cerca de 2 km do rio

Dona Eugênia. Abrange parcialmente as Trilhas do Gericinó, Mata-Fome e de Campo Grande

(em direção à serra do Mendanha, acompanhando o córrego do Pau da Letra). Entre os marcos

importantes incluídos nesta zona estão: as ruínas do Clube D. Felipe, o local onde existiu um

Quilombo, a Pedra da Contenda e a chaminé vulcânica.

A cobertura vegetal da Zona de Uso Extensivo é constituída majoritariamente por florestas

densas e por formações florestais secundárias tardias, cujas árvores apresentam menores
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diâmetros e dossel mais aberto. Ocorrem ainda, matas secundárias em franco processo de

regeneração. As áreas degradadas de antigos sítios localizados ao longo da Estrada da

Cachoeira foram classificadas como Zona de Recuperação.

5.2.4. Normas

 O uso público será permitido de acordo com a capacidade de suporte determinada.

 Será permitida a implantação de trilhas de uso público para recreação, observações e

interpretação dos recursos naturais e histórico-culturais do Parque, conforme

recomendado no Subprograma de Recreação.

 Em determinados locais, a visitação só será permitida com o acompanhamento de guias

autorizados pela direção do Parque.

 Nas atividades de educação ambiental, previamente agendadas, a administração da

unidade se reserva o direito de estipular o local e o número de pessoas que devem

participar, tendo em vista a segurança do grupo (evitar que pessoas fiquem perdidas na

floresta) e a integridade do ecossistema.

 Será permitido o uso de veículos motorizados, a serviço do Parque, nos caminhos para

isso indicados, para fins de fiscalização e proteção à integridade da área, e ainda para as

atividades de uso público previstas e autorizadas pela direção do Parque, ouvida a

SEMUAM.

 Os moradores dos sítios particulares existentes no interior do Parque só poderão deslocar-

se em veículos motorizados, em situações especiais, mediante autorização expressa da

direção da Unidade, e enquanto estiver pendente a solução legal sobre a sua permanência

na área.

 Será permitida a construção da infra-estrutura necessária para o apoio às atividades de

fiscalização, recreação, educação e interpretação ambiental, previstas nos respectivos

Subprogramas.

 As construções nesta zona deverão estar de acordo com as características locais e/ou com

aspectos histórico-culturais pertinentes.

 Será permitida a utilização de sinalização adequada para a melhor informação e

interpretação dos recursos do Parque.

 Deverão ser observadas as normas gerais da Unidade.
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5.4. ZONA DE USO INTENSIVO

5.4.1. Definição

“É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o

mais próximo possível do natural, devendo conter: Centro de Visitantes, museus, outras

facilidades e serviços.

O objetivo geral é o de facilitar a recreação intensiva e a educação ambiental em harmonia

com o meio.” (Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

5.4.2. Finalidades Específicas

 Oferecer áreas e infra-estrutura próprias para recreação e atividades de lazer, interpretação

e educação ambiental, capazes de comportar um significativo número de visitantes, de

modo a não causar danos aos ambientes e recursos naturais do Parque Municipal de Nova

Iguaçu.

 Abrigar instalações e equipamentos destinados à recepção, atendimento e orientação aos

visitantes.

5.4.3. Descrição

Compreende a Estrada da Cachoeira e uma faixa de cerca de 300 m junto às suas margens, ao

longo de um percurso de cerca de 2,50 km, desde as proximidades da coluna de pedras no

início da Gleba Modesto Leal, até a altura do mirante de onde se avista o vale do rio Dona

Eugênia.

Esta zona inclui os principais atrativos de uso público e áreas com potencial para o

desenvolvimento de atividades programadas tanto de recreação como de educação ambiental:

cachoeiras e piscinas naturais, o Casarão, locais para implantação de áreas de piquenique,

equipamentos de ginástica e de um mini-horto, do Centro de Visitantes etc.
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A vegetação ali verificada é constituída basicamente por matas secundárias em franco

processo de regeneração, formações vegetais pioneiras e áreas degradadas em diversos níveis.

5.4.4. Normas

 Não serão permitidas atividades e instalações em conflito com os objetivos do Parque.

 As construções nesta zona devem estar em harmonia e integradas à paisagem, além de ter

a anuência prévia da equipe técnica da SEMUAM, responsável pela Unidade.

 As estradas deverão ser de boa qualidade funcional e com revestimento, sinalização e

sistema de drenagem adequados a uma unidade de conservação. Sua construção requer

materiais, traçado e outros elementos que não estimulem o desenvolvimento de altas

velocidades, como: paralelepípedos, bloquetes, saibro, quebra-molas etc.

 A circulação de veículos particulares será limitada aos caminhos e locais de

estacionamentos pré-determinados.

 Ao longo da estrada principal, além das placas de trânsito, será utilizada sinalização

específica para orientação do visitante e para interpretação ambiental.

 Deverão ser observadas as normas gerais da Unidade.

5.5. ZONA DE USO ESPECIAL

5.5.1. Definição

“É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da UC,

abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas e controladas de

forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem localizar-se , sempre que possível,

na periferia do Parque.

O objetivo geral do manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os

efeitos das obras no ambiente natural ou cultural do Parque.” (Roteiro Metodológico.

IBAMA/GTZ, 1996)
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5.5.2. Finalidades Específicas

 Assegurar a realização das atividades administrativas e rotineiras do Parque sem, contudo,

causar danos às áreas da UC.

5.5.3. Descrição

Esta zona se estende, ao longo da Estrada da Cachoeira, do Portão de Entrada, junto à Represa

Epaminondas Ramos, até um ponto intermediário entre o marco inicial da Gleba Modesto

Leal (coluna de pedra) e a ponte da curva. Inclui a área da pedreira desativada, o Sítio Riacho

da Serra e a própria represa Epaminondas Ramos.

5.5.4. Normas

 As instalações, construções e sistema viário deverão estar integrados ao ambiente em que

se encontrarem.

 As instalações necessárias ao funcionamento desta zona não deverão interferir com as

áreas de uso público, de modo a não comprometerem a experiência dos visitantes nem as

características ambientais do próprio Parque.

 Deverão ser mantidos apenas os prédios de estrito interesse para o funcionamento da

unidade de conservação, os demais deverão serem demolidos após desocupados.

 O uso e as modificações/reformas nos prédios do Parque deverão ser avalizados pelo setor

técnico do SEMUAM, responsável pela Unidade.

 Somente deverão residir no Parque as pessoas desenvolvam atividades relacionadas com a

área.

 Deverão ser observadas as normas gerais da Unidade.
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5.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO

5.6.1. Definição

“É aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pelo homem. Zona provisória, uma

vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. As espécies

exóticas introduzidas deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou

naturalmente agilizada.

O objetivo geral do manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os

efeitos das obras no ambiente natural ou cultural do Parque.” (Roteiro Metodológico.

IBAMA/GTZ, 1996)

5.6.2. Finalidades Específicas

 Restaurar áreas alteradas pela ação antrópica ocorrida ao longo dos anos, devolvendo ao

ambiente as condições naturais.

 Proporcionar o monitoramento dos processos de recuperação e das fases de sucessão

ecológica.

5.6.3. Descrição

A Zona de Recuperação é formada por um conjunto de pequenas áreas, que correspondem aos

antigos sítios particulares, e por quatro áreas de maiores dimensões, assinaladas no Mapa do

Zoneamento, quais sejam: uma no início da Gleba Modesto Leal, outra junto às ruínas do

Clube D. Felipe, a terceira na parte norte do Parque, nas proximidades da Trilha Mata-Fome,

e a última na parte central da UC, nas imediações da cachoeira Véu de Noiva e da ponte das

Pedras. Em conjunto são cerca de 22,0 hectares descontínuos que necessitam estudos

específicos de enriquecimento florestal, tratamento paisagístico ou reflorestamento.
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Essas áreas, de um modo geral, são revestidas por pastagens (campos antrópicos) ou por

vegetação pioneira em estado inicial de regeneração. Alguns desses locais apresentam,

inclusive, solo exposto, escavados, em certos casos, por grandes sulcos de drenagem

superficial.

Todas as áreas do Parque que estão atualmente ocupadas por particulares, em função das

características que apresentam, também integram a Zona de Recuperação. À medida em que

sua situação legal seja equacionada e as áreas desocupadas, deverão ser adotadas ações

necessárias à sua restauração.

Obs.: Em função da escala adotada no mapa de zoneamento, nem todas as áreas ocupadas por

particulares e classificadas como Zona de Recuperação estão plotadas.

5.6.4. Normas

 Deverá ser incentivada a realização de atividades de pesquisa, desde que estas visem ao

equilíbrio e à restauração dessas áreas.

 Será estimulado o plantio de espécies vegetais nativas da mata atlântica, que permitam

reabilitar a paisagem original da área a ser recuperada.

 Deverão ser proibidos os plantios ou semeaduras de espécies exóticas. As já existentes

deverão permanecer se comprovada sua participação, direta ou indireta, no

embelezamento paisagístico e no processos regenerativos e ecológicos da unidade

Exemplo: plantas exóticas que abriguem ninhos de aves, alimentem os animais e forneçam

produtos naturais deverão ser mantidas.

 Deverão ser observadas as normas gerais da Unidade.
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5.7. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE PARA O MANEJO DA UC

Compreende a área que se estende ao longo do limite leste do Parque Municipal de Nova

Iguaçu, perfazendo um total de 59,5 hectares (vide Mapa do Zoneamento HAB-NIG-D10/98).

Esse trecho, compreendido entre portão de entrada da UC e o marco da Gleba Modesto Leal,

limite do Parque Municipal, reúne locais de grande interesse para o manejo da unidade. O

controle dos visitantes, bem como a ampliação das opções de atividades de recreação,

dependem da planificação do uso desta área contígua, que deverá ser oficialmente incorporada

ao Parque, em razão de sua importância.

Considerando-se que esta medida requererá providências institucionais e legais, a fim de

oficializar a ampliação da área do Parque, recomenda-se que seja dada prioridade para a

execução dessas providências, de forma a permitir a efetivação do processo de desapropriação

o mais rápido possível.

Nessa área, estão incluídos a Represa Epaminondas Ramos, a pedreira desativada, prevista

para abrigar o estacionamento e um local para a para a prática de esportes e realização de

eventos ao ar livre (Palco da Pedreira), e outros espaços aprazíveis. Ressalta-se que a faixa

territorial em questão possui também uma trilha (trilha da represa) e trechos recobertos por

remanescentes de florestas, além da guarita principal (Portão de Entrada) e sanitários

públicos.

Uma vez incorporada ao Parque Municipal, essa área deverá ser classificada como Zona de

Uso Intensivo, cabendo a designação de Zona de Recuperação aos locais alterados que

requeiram intervenções específicas para se reintegrarem às características do ambiente

natural.

Após ser efetivada a inclusão dessa área ao PMNI, na nova Zona de Uso Intensivo poderão

ser implementadas algumas atividades de recreação e lazer aproveitando a presença da

represa, como passeios de pedalinho e banhos em duchas. Além disso, poderão ser criadas

áreas de piquenique, trilhas para caminhadas autoguiadas e mirantes no local.
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6.         PROGRAMAS DE MANEJO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA UC

“Os Programas de Manejo agrupam as atividades afins que visam o cumprimento dos

objetivos da Unidade de Conservação. Estão divididos em subprogramas destinados a

formular a estrutura básica das atividades de gestão e manejo a serem desenvolvidas na

área”.  (IBAMA/GTZ. 1996)

As ações e atividades ora propostas consideram um horizonte temporal de cinco anos e

abrangem no seu todo a proteção dos ecossistemas, o ordenamento da visitação pública e as

indicações básicas para pesquisa e monitoramento, que subsidiarão o manejo do Parque e a

futura revisão do Plano de Manejo.

Cada subprograma é apresentado com a estrutura e conceitos a indicados a seguir:

 Objetivos e resultados esperados:

são as metas a serem alcançadas.

 Indicadores:

parâmetros utilizados para acompanhar e avaliar a evolução dos subprogramas.

 Atividades e normas:

são as atividades a serem desenvolvidas e, quando for o caso, serão acompanhadas por

normas que as esclareçam ou regulamentem.

 Requisitos:

são os recursos básicos necessários para o alcance dos objetivos, de natureza financeira,

material e humana.

 Prioridades:

são as ações prioritárias a serem implantadas.
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6.1 --- ORGANOGRAMA

ESTRUTURA DOS PROGRAMAS DE MANEJO

(figura na horizontal)
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a. Indicadores

Considerando a importância dos indicadores no processo de monitoria a avaliação do

planejamento e a incipiência de sua utilização em planos desenvolvidos em unidades de

conservação até o momento, discorre-se um pouco mais detalhadamente sobre este tema.

Indicador é um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros, que apresentam, fornecem

informações, descrevem o estado de um fenômeno/ ambiente/ área, com uma significância

que se estende além daquela diretamente associada ao valor parâmetro (OECD, s/data). Ou

seja, “indicadores são parâmetros que nos mostram onde estamos, que caminho estamos

seguindo e quanto falta para atingirmos nossa meta, resultado ou objetivo” (HART, 1997).

Para a seleção de bons indicadores é fundamental o estabelecimento de critérios básicos que

devem ser perseguidos na medida do possível e que são apresentados a seguir (OECD, s/data):

 Ser relevante para o plano e útil para os usuários;

 Ser simples, fácil de interpretar e capaz de mostrar tendências no tempo;

 Ter base comparativa;

 Ter um valor limiar ou de referência para poder ser comparado;

 Ser teoricamente bem fundamentado em termos técnicos ou científicos;

 Prestar-se à vinculação com modelos econômicos, prognósticos e sistemas de

informações;

 Ser mensurável;

 Ser prontamente disponibilizado a uma razoável taxa de custo/benefício;

 Ser adequadamente documentado e de qualidade reconhecida;

 Poder ser atualizado a intervalos regulares, de acordo com procedimentos fidedignos.

É importante ressaltar que estes critérios descrevem um indicador ideal e nem todos serão

certamente encontrados na prática.

Os indicadores podem ser classificados em indicadores operacionais, ou seja, que indicam

como estamos evoluindo nas atividades previstas em nosso planejamento e indicadores de

impacto, aqueles que avaliam os resultados das ações que estão sendo realizadas. Por
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exemplo, o número de pessoas cadastradas para atividades em educação ambiental é um

indicador operacional, já a mudança de comportamento e atitudes em relação à natureza é um

indicador de impacto.

b. Requisitos básicos

Os requisitos listados a seguir são necessários para a implantação de todos os Subprogramas

e, quando necessário , serão mencionados especificamente em cada um deles:

 Disponibilidades de recursos financeiros;

 Disponibilidade de recursos humanos;

 Infra-estrutura básica;

 Transporte terrestre;

 Equipamentos e materiais de informática;

 Meios de comunicação (telefone, fax e radiocomunicação).

6.1.           PROGRAMA DE USO PÚBLICO DO PARQUE

Este programa compreende essencialmente as ações voltadas para ordenar e orientar o uso do

Parque Municipal de Nova Iguaçu pelo público, oferecendo opções de recreação e lazer, bem

como promovendo o conhecimento acerca do meio ambiente como um todo. Paralelamente

busca divulgar informações sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, situando

esta Unidade de Conservação nesse contexto. Abrange ainda as ações para recepção e

atendimento ao visitante.

O Desenho HAB-NIG-D11/98 apresenta o planejamento dos pontos de lazer distribuídos ao

longo da Estrada da Cachoeira, fornecendo um panorama geral dos atrativos desta unidade de

conservação.
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Fig. HAB-NIG-D11/98

Planejamento geral da Estrada da Cachoeira
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6.1.1.   Subprograma de Recreação e Lazer

6.1.1.1. Objetivos

 “Estabelecer e ordenar as atividades de recreação e lazer que o público pode desenvolver

no Parque Municipal de Nova Iguaçu.”

 “Enriquecer a experiência ambiental do visitante, de acordo com as aptidões e

potencialidades dos recursos específicos da área.” (Fonte: Roteiro Metodológico.

IBAMA/GTZ, 1996)

6.1.1.2. Resultados Esperados

 Visitantes com melhor percepção do Parque Municipal de Nova Iguaçu;

 Visitantes com maior compreensão sobre a importância da unidade;

 Redução de possíveis impactos negativos sobre os recursos do Parque;

 Satisfação da expectativa dos visitantes ao freqüentarem uma área destinada à proteção

ambiental;

 Racionalização das atividades de recreação e de lazer.

6.1.1.3.         Indicadores

 Controle do número máximo de visitantes por área, de acordo com os resultados do estudo

de capacidade de suporte, implantado até o final do segundo ano de execução do Plano de

Manejo.

 Passeios guiados pelo interior do Parque na Trilha do Pau da Letra (Trilha de Campo

Grande) e até a Pedra da Contenda implantados até o final do segundo ano.

 Pelo menos duas trilhas de uso público autoguiadas, na Zona de Uso Intensivo,

implantadas ao final do segundo ano.

 Sistema de cobrança de ingressos implantado até o final do segundo ano.
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6.1.1.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Organizar a visitação e distribuir os visitantes nas diversas áreas de uso público para evitar

sobrecarga em alguns poucos locais.

⊕ Controlar o número máximo de visitantes nos diversos locais destinados ao uso público,

de acordo com os resultados obtidos no estudo de capacidade de suporte, recomendado

no Subprograma de Pesquisa.

⊕ Adotar provisoriamente os seguintes limites máximos por área/atividade, até que

estejam disponíveis os resultados de estudos específicos:

• Poço do Casarão - 50 pessoas

• Poço das Cobras - 100 pessoas

• Cachoeira Véu de Noiva - 20 pessoas

• 3 áreas de piquenique -  30 pessoas em cada.

• Trecking na Trilha Pau da Letra - 10 pessoas por guia e até 3 grupos

simultaneamente. Esse passeio será autorizado mediante registro prévio do

guia e do grupo no Centro de Visitantes.

• Passeio interpretado e guiado na Trilha da Pedra da Contenda - 10 pessoas

por guia e até 2 grupos simultaneamente

• Rapel na Pedreira - 4 vias

⊕  Realizar campanha pelos meios de comunicação locais divulgando os resultados do

estudo e a necessidade de respeitar os limites da lotação ideal por área.

⇒ Deverá ser buscado o apoio da mídia, de ONGs representativas da sociedade civil e

de outras instituições que atuam na região, para que se consiga junto à população o

entendimento e a aceitação sobre a limitação do número de visitantes nas áreas de

uso público.
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 Implantar sistema de cobrança de ingressos

⊕  Realizar estudo específico visando definir o valor adequado para o ingresso;

⇒  Deverão ser estudadas alternativas direcionadas para beneficiar a população do

entorno que já freqüenta o PMNI assiduamente, estabelecendo-se, por exemplo, a

cobrança de preços reduzidos em determinados dias da semana. Esta medida poderá

contribuir também para estimular a visitação nos períodos de menor afluência;

⇒  A cobrança de ingressos só deverá ser iniciada quando o Parque já contar com a

maior parte da infra-estrutura de uso público implantada;

⇒  A adoção da cobrança de ingressos deverá ser precedida de ampla campanha de

esclarecimento pelos meios de comunicação e com o apoio de ONGs e associações

comunitárias regionais;

⇒  A cobrança de ingressos deverá ser realizada no Portão de Entrada.

⊕  Definir a sistemática de cobrança e a forma de acompanhamento e controle dessa

atividade.

⇒  Deverão ser estabelecidos aspectos como: responsável pela cobrança - funcionários

da Unidade ou empresas, critérios para isenções de cobrança - idade, colaboradores,

visitantes oficiais, pesquisadores etc.

 Identificar locais adequados e implantar duas trilhas interpretadas e autoguiadas na Zona

de Uso Intensivo.

⇒   Essas trilhas deverão ter uma extensão máxima de 1.000 m.

⇒  Deverá ser previsto o tipo de pavimentação, a instalação de pequenas cercas

limitando o caminho para que os usuários não degradem a área criando outos

caminhos, a instalação de lixeiras e de bancos para descanso, bem como de

sinalização interpretativa e de orientação.

⇒   O projeto dessas trilhas deverá ser desenvolvido por profissionais com experiência

em ecoturismo e interpretação ambiental, com o acompanhamento dos técnicos da

SEMUAM e do Diretor do Parque.
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 Estabelecer duas trilhas para passeios guiados e interpretados:

⊕ Realizar estudo de viabilidade para a implantação da Trilha do Pau da Letra, avaliando,

no mínimo, os seguintes aspectos: número ideal de pessoas por grupo, atrativos existentes,

interesse dos usuários potenciais;

⊕  Detalhar o projeto e implantar a Trilha Pau da Letra.

⇒  Os freqüentadores poderão circular nessa trilha sem guias, mediante registro prévio

na portaria do Parque.

⊕ Detalhar o projeto e implantar a Trilha da Pedra da Contenda.

⇒  Esta trilha deverá ser traçada e preparada de modo a apresentar para os visitantes

além dos temas ambientais, os aspectos históricos da região, como por exemplo, a

existência do quilombo na área do PMNI.

⇒  No detalhamento do projeto deverão constar aspectos de engenharia, tipo de piso,

drenagem, sinalização interpretativa e informativa, pontos de parada e descanso.

⊕ Contratar profissionais com experiência em ecoturismo e interpretação ambiental para

desenvolverem os projetos dessas trilhas, contando com a orientação e

acompanhamento da equipe técnica da SEMUAM.

⇒  Todos os passeios terão como ponto inicial o Centro de Visitantes, para que o

visitante tenha oportunidade de receber informações de educação ambiental e sobre

as condutas adequadas durante a visita.

⇒  Esses passeios poderão ser explorados sob o sistema de concessão, em cujo contrato

deverá ser prevista uma contrapartida sob a forma de prestação de serviços ou doação

de equipamentos e materiais.

⇒  Será cobrada uma a taxa especial para esses passeios, independentemente da taxa de

ingresso ao Parque. A definição do valor da taxa ficará a cargo da direção do Parque

⇒  Para o deslocamento dos visitantes até o início dessas trilhas poderá ser adotado o

uso de transporte coletivo de até duas toneladas, adequado ao tipo de percurso e com

condições de conforto compatível com o “passeio especial”. Nas situações mais

simples que envolverem um número reduzido de pessoas sugere-se que a direção do
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Parque permita o transporte a utilizando charretes, puxados por animais

comprovadamente  sadios.

⇒  Os passeios deverão ser conduzidos por guias capacitados.

 Promover cursos para treinamento e capacitação dos guias (priorizar a participação de

jovens das comunidades vizinhas).

⇒  Para a realização desses cursos deverá ser buscado o apoio e envolvimento de

instituições como universidades, ONGs ambientalistas, associações comunitárias e

órgãos públicos ligados à temática ambiental.

 Realizar periodicamente cursos de reciclagem e atualização dos guias.

 Informar aos visitantes as características e o grau de dificuldade das trilhas de uso público

no Centro de Visitantes e através de placas de sinalização.

 Proibir a circulação de visitantes na Trilha do Gericinó que dá acesso ao Campo de

Treinamento do Exército.

⇒  O uso desta trilha deverá ser restrito às atividades de interesse para o manejo e

gerenciamento do PMNI, como atividades de fiscalização e pesquisa.

 Estabelecer um mirante nas proximidades da cachoeira Véu de Noiva, com vista para o

vale do rio D. Eugênia e baía de Guanabara (vide Ilustração 1).

 Estabelecer três áreas de piquenique na Zona de Uso Intensivo:

⊕ Detalhar projeto e implantar uma área de piquenique e/ou de descanso nas proximidades da

área da Ponte da Curva, do Poço das Cobras e do Casarão, ao longo da Estrada da

Cachoeira (vide Ilustração 2).

⇒ As áreas de piquenique deverão conter: mesas com jogos (dama ou xadrez) e bancos,

churrasqueiras, lixeiras, abrigo coberto, placas de sinalização e painel com

informações educativas e interpretativas.
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Ilustração 1 - Mirante.
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Ilustração 2 - Ponto de Descanso ao longo da Estrada da Cachoeira.
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 Definir e implantar um sistema de sinalização completo nas áreas de uso público.

⇒  Esse sistema deverá contar com placas educativas, informativas, de advertência e

interpretativas.

⇒  O projeto deverá ser desenvolvido por profissionais capacitados para atuarem em Unidades

de Conservação, sob a orientação dos técnicos da SEMUAM e do Diretor do Parque.

 Estabelecer vias para a prática de rapel na Pedreira, implantando os grampos fixos

necessários.

⇒ A fixação dos grampos deverá ser planejada e executada por profissionais ligados à

prática desse esporte.

 Instalar Palco na Pedreira para realização de atividades culturais e recreativas (vide

Ilustração 3).

⇒  Neste local deverão ser promovidas atividades como teatro, shows de música

popular, corais, eventos de divulgação do Parque e de datas comemorativas de temas

ligados ao meio ambiente.

⇒  As atividades ali realizadas não deverão ter finalidades comerciais.

⇒  Deverá ser estimulada a apresentação de grupos organizados das comunidades locais.

⇒  A autorização para uso deste local ficará a cargo da Direção do Parque, ouvida a

equipe técnica da SEMUAM.

⇒  Caberá a administração autorizar a realização de eventos mediante a apresentação do

projeto, que indique, também seus respectivos responsáveis.

 Implantar um Centro Cultural no Casarão.

⊕  Realizar contatos com empresas instaladas na região e com agentes financiadores,

visando a obtenção de apoio financeiro e material para reformar o prédio do Casarão.

⊕  Definir um calendário de eventos dos eventos a serem realizados no Centro Cultural do

Casarão.
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⇒  Neste local poderão ser promovidas exposições com a temática ambiental ou com

temas culturais diversos, cursos práticos de cerâmica, artesanato, oficinas de papel

reciclado, de restauração de objetos etc., direcionados às comunidades

circunvizinhas.

 Realizar em conjunto com as Secretarias Municipais responsáveis pelas áreas de cultura e

ação social o planejamento das atividades para o Palco da Pedreira e para o Centro

Cultural do Casarão.

 Implantar sistema de venda de produtos institucionais e artesanais locais no Centro de

Visitantes.

⇒  Esse sistema deverá funcionar sob a forma de concessão, cuja contrapartida deverá

ser, preferencialmente, em prestação de serviços ou equipamentos e materiais.

 Padronizar modelo e implantar pontos de venda de lanches e de alguns produtos essenciais

na Zona de Uso Intensivo.

⇒  Esses locais deverão contar com o quiosque e um número limitado de mesas e

cadeiras.

⇒  Sugere-se que sejam limitados a três pontos de venda e que estejam localizados no

Poço das Cobras e nas proximidades do Casarão e da Represa.

⇒  Os quiosques deverão ocupar locais já alterados por antigas ações antrópicas.

⇒  Caberá à equipe da SEMUAM em conjunto com o Diretor do Parque, definir os

tipos de lanches, de bebidas e os demais produtos que poderão ser vendidos nesses

locais, bem como contactar a Secretaria de Saúde para efetuar o controle sanitário no

local.
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Ilustração  3 - Palco da Pedreira.
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6.1.1.5. Requisitos

 Pessoal no PMNI e na SEMUAM capacitado para orientar e conduzir as atividades

propostas.

 Contar com amplo apoio das ONGs, das associações comunitárias regionais e da iniciativa

privada.

6.1.1.6. Prioridades

 Implantação do sistema de sinalização nas áreas de uso público.

 Implantação das áreas de piquenique.

 Detalhamento do projeto arquitetônico dos quiosques de venda.

 Estabelecimento das trilhas autoguiadas na Zona de Uso Intensivo.

 Detalhamento do projeto e implantação das Trilha do Pau da Letra.

 Elaboração dos regulamentos e manuais de instrução do público e dos funcionários.

6.1.2.           Subprograma de Interpretação e Informação Ambiental

6.1.2.1. Objetivos

“Promover a compreensão do meio ambiente e suas inter-relações na UC, por meio da

organização de serviços que transmitam ao visitante conhecimentos e valores do patrimônio

natural e cultural da área.” (Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

6.1.2.2. Resultados Esperados

 Contribuir para aumentar a conscientização e respeito do visitante para com a

complexidade e importância do meio ambiente.
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 Fazer os visitantes entenderem a razão e a importância das Unidades de Conservação.

 Obter do visitante a colaboração necessária, no sentido de proteger e conservar os recursos

naturais e culturais do Parque Municipal de Nova Iguaçu.

 Dar ao freqüentador do Parque maior compreensão acerca da dinâmica e das

características ambientais da referida unidade de conservação.

 Interpretação e informação ambientais realizadas de forma adequada.

6.1.2.3. Indicadores

 Centro de Visitantes implantado.

 Número de visitantes orientados no Centro de Visitantes.

 Conduta adequada dos visitantes durante sua estada no PMNI.

 Resultados satisfatórios de apoio à existência da U. C. em pesquisa de opinião pública.

6.1.2.4.  Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Implantar o Centro de Visitantes do Parque Municipal de Nova Iguaçu.

⇒  O Centro de Visitantes deverá funcionar no horário de 9:00 h às 18:00 h, em todos

os dias em que o Parque estiver aberto para o público, inclusive finais de semana e

feriados, quando a afluência à área é maior.

⇒  Durante o horário de funcionamento o Centro de Visitantes deverá contar com a

presença de funcionários do Parque capacitados para realizarem a recepção e

atendimento aos visitantes.

⇒ O Centro de Visitantes será implantado no Casarão, onde também funcionará o

Centro Cultural, que oferecerá atividades diversas para a comunidade.

NOTA :  A situação ideal em UC’s abertas à visitação pública é que o Centro de Visitantes

seja construído em local de fácil acesso e de passagem obrigatória, nas proximidades
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da entrada da Unidade, antes das áreas onde se localizam os atrativos para recreação.

Desta forma os visitantes recebem as informações educativas e interpretativas, bem

como orientações sobre condutas as adequadas durante sua permanência na UC. No

caso do Parque Municipal de Nova Iguaçu o melhor local identificado para a

implantação do Centro de Visitantes é o sítio existente na margem esquerda da

estrada, logo após a Ponte da Curva (sentido Mesquita-Casarão / vide ilustração da

área a seguir).  Entretanto, face a previsível limitação de recursos financeiros para

construir um novo prédio, a SEMUAM solicitou que fosse indicada neste Plano de

Manejo a utilização de uma parte do Casarão como “Centro de Visitantes”.  Neste

caso, deverão ser adotados mecanismos para dar as informações básicas aos visitantes

tão logo cheguem ao Parque (através de folhetos, painéis e explanações dos

funcionários), ou mesmo para conduzir/atrair os visitantes ao Centro no Casarão, (por

exemplo: utilizando transporte coletivo para levá-los do Portão de Entrada ao Centro

de Visitantes ou divulgando exposições, fitas de vídeo, etc.).

 Instalar placas no Portão de Entrada, no estacionamento e na estrada indicando a

localização e incentivando a visita ao Centro de Visitantes.

 Desenvolver e implantar um projeto interpretativo para o Centro de Visitantes.

 Preparar exposições para o Centro de Visitantes.

⊕ Elaborar uma maquete do Parque para embasar explanações aos visitantes.

⊕ Preparar painéis que apresentem os aspectos característicos da flora, da fauna, dos

demais recursos naturais e dos valores histórico-culturais.

⊕ Incluir nas exposições do Centro de Visitantes fotos de áreas do interior do Parque

inacessíveis aos visitantes.



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Programas de Manejo para Implantação e Operação da UC 50

Ilu
st

ra
çã

o 
4 

- C
en

tro
 d

e 
V

is
ita

nt
es

.



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Programas de Manejo para Implantação e Operação da UC 51

⊕ Apresentar em um painel no Centro de Visitantes informações genéricas sobre as

categorias de Unidades de Conservação e sobre os Parques e Reservas Federais e

Estaduais existentes no Estado do Rio de Janeiro, mostrando sua localização e algumas

características principais, através de fotos ou desenhos.

⇒ Nas exposições do Centro de Visitantes deverão ser utilizados, além da maquete,

fotos, mapas, objetos, moldes de pegadas de animais, desenhos, cortes de madeiras

etc., de modo a aumentar o interesse e facilitar o entendimento do visitante.

 Manter as visitas programadas (realizadas por estudantes, membros de associações, por

exemplo) e os passeios guiados iniciando-se sempre com a visita ao Centro de Visitantes.

 Realizar exposições temporárias no Centro de Visitantes.

⇒ Tendo em vista que diversos visitantes costumam freqüentar o Parque regularmente,

deverão ser previstas algumas exposições temporárias de modo a atrair esses

visitantes, oferecendo-lhes sempre alguma novidade.

 Preparar duas fitas de vídeo para serem apresentadas ao público no Centro de Visitantes.

⇒  Uma das fitas deverá abordar aspectos naturais e culturais protegidos no Parque

Municipal, mencionando também a importância do Sistema Nacional de Unidades de

Conservação e a outra deverá mostrar essencialmente as áreas de uso público, as

atividades permitidas e as condutas esperadas durante a permanência do visitante na

área.

⇒  As fitas de vídeo deverão ter uma duração máxima de 10 minutos.

 Capacitar para o adequado desempenho de suas funções junto ao público, os funcionários

do PMNI que trabalhem no Centro de Visitantes e os guias, bem como os demais

servidores que trabalhem em contato direto com os visitantes (pessoal de portaria e fiscais

das áreas de uso público, por exemplo).
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⊕ Promover, dentre outros, os seguintes cursos de capacitação:

• Interpretação ambiental

• Informações ambientais e noções básicas de ecologia

• Noções básicas de legislação ambiental

• Saneamento básico e qualidade da água

• Relações humanas.

• Primeiros socorros

⇒ Para a formulação e execução dos cursos mencionados deverá ser obtida a

cooperação de universidades, instituições científicas e ONGs.

⊕ Realizar periodicamente cursos de reciclagem nas temáticas recomendadas.

 Elaborar folhetos com orientação geral sobre o PMNI para serem distribuídos aos

visitantes no Portão de Entrada.

 Selecionar os principais temas acerca dos aspectos naturais e histórico-culturais do Parque

e desenvolver projetos interpretativos.

⇒ Esses projetos interpretativos deverão ser implementados basicamente no Centro de

Visitantes e nas trilhas de uso público.

⇒ Os projetos deverão ser desenvolvidos por profissionais com experiência em

educação ambiental e em planejamento de Unidades de Conservação, contando com

o acompanhamento dos técnicos da SEMUAM.

 Desenvolver um programa de informação ambiental direcionado aos visitantes do PMNI.

⇒ Esse programa deverá abordar temas relativos à proteção da natureza e do patrimônio

histórico-cultural, as formas da população participar desse processo, o papel das

Unidades de conservação nesse contexto, entre outros.

 Elaborar os modelos básicos e produzir materiais de apoio às atividades de informação

ambiental (cartilhas, folders, vídeos etc.).
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 Realizar o levantamento das informações disponíveis e os estudos complementares

necessários para elaborar guias de campo, com temas de flora e fauna.

⊕ Fazer os manuais de campo que fornecem peculiaridades sobre a biodiversidade da UC

⇒  Esses livretos poderão ser vendidos no Centro de Visitantes .

6.1.2.5.      Requisitos

 Disponibilidade de pessoal capacitado, material e equipamentos para conduzir as

atividades;

 Recursos financeiros para cobrir as despesas dos treinamentos e das atividades do Centro

de Visitantes.

6.1.2.6.      Prioridades

 Implantação do Centro de Visitantes.

 Capacitação do pessoal para atendimento e orientação aos visitantes

 Preparação do material técnico da biodiversidade local e de educação ambiental.

6.1.3. Subprograma de Ecoturismo

6.1.3.1. Objetivo

 Promover a divulgação dos pontos notáveis da unidade de conservação, buscando

envolver pessoas das comunidades vizinhas, conhecedoras da região (idosos e jovens), na

descoberta de novas atrações ecológicas que possam integrar roteiros de ecoturismo.

 Fazer o mapeamento detalhado das trilhas existentes, indicando para o visitante o maior

número de informações possíveis relativas aos diferentes percursos.
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6.1.3.2. Resultados esperados

 Desenvolvimento do ecoturismo, como forma de gerar renda para moradores da região;

 Adesão de clubes excursionistas e de seu membros na luta em prol da proteção da dos

recursos naturais do Parque;

 Estímulo ao intercâmbio técnico e cultural entre excursionistas tradicionais e pessoas

residentes nos arredores do parque, não acostumados a realizar caminhadas ecológicas,

indicando novas formas de recreação e lazer;

  Organizar da visitação das área mais nobres da unidade, controlando a freqüência com o

credenciamento dos guias e empresas especializadas de turismo ;

 Formação de parcerias para a obtenção de recursos financeiros e materiais para o

ordenamento do ecoturismo local de modo profissional.

6.1.3.3. Indicadores

 Aumento na freqüência de atividades de ecoturismo na região.

 Estado de conservação das trilhas do Parque.

6.1.3.4. Atividades  e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Mapear os atrativos da Zona de Uso Extensivo (região das ruínas do Clube de Campo D.

Felipe).

 Estabelecer caminhadas guiadas nas trilhas pré-definidas pela direção;

⇒  Grupos de até 10 pessoas por guia;

⇒  Levantamento das trilhas e seus atrativos, sem retirar da área espécies vegetais nem

causar danos à fauna silvestre;
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⇒  Não utilizar qualquer tipo de aparelho sonoro ou ter conduta que possa, de algumas

forma, comprometer a integridade do ambiente. Exemplo: fazer fogueiras, abandonar

o  lixo na mata, capturar animais ou abrir clareiras desnecessárias;

⇒  Os percursos devem, preferencialmente, incluir travessias dos rios e córregos

(cachoeira, piscina naturais etc.) que, além dos banhos refrescantes, possibilitem

abordagens sobre a manutenção da qualidade da água.

⇒  Os percursos devem, sempre que possível, incluir sítios históricos, nos quais o

grupo descanse e tome conhecimento do que se passou ali em épocas passadas;

⇒  Os guias devem possuir algum conhecimento sobre a Mata Atlântica, considerando

que esse ecossistema, em bom estado de conservação, reveste cerca de 75 % do

Parque.

 Banho em cachoeiras e piscinas naturais.

⇒ Não poluir os cursos d’água com matéria orgânica, resíduos sólidos, produtos

químicos e efluentes líquidos. Zelar por seu asseio pessoal antes de entrar na água.

⇒ Não abrir trilhas para acessar os rios sem estudo prévio ou autorização da

administração do Parque.

 Estimular atividades de ginástica ao ar livre.

⇒ Convocar academias e grupos, praticantes de tai chi chuan e outros para

realizarem suas atividades no Parque, pelo menos, nos fins de semana.

6.1.3.5. Requisitos

 Instalar equipamentos de ginástica nas áreas de descanso.

 Listar as entidades de ecoturismo que atuam no Estado do Rio de Janeiro.

 Credenciar  pessoal e empresas  especializadas em ecoturismo para atuar no Parque.

 Divulgar a U. C. nos meios de comunicação destacando sua potencialidade turística.

 Contar com guias locais treinados pela administração do Parque que conheçam a região.



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Programas de Manejo para Implantação e Operação da UC 56

6.1.3.6. Prioridades

 Mapear os atrativos da Zona de Uso Extensivo (região das das ruínas do Clube de Campo

D. Felipe);

 Montar a infra-estrutura para receber visitantes e praticantes do ecoturismo.

6.2. PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS AMBIENTAIS

Este programa compreende ações que promovam a proteção dos recursos naturais do Parque,

de modo a garantir a evolução natural dos processos ecológicos e das espécies, mantendo

assim a biodiversidade natural da unidade de conservação.

6.2.1. Subprograma de Manejo dos Recursos Naturais do Parque

6.2.1.1.      Objetivos

 "Conservar e recuperar as condições primárias da UC, conforme as recomendações de

estudos científicos.” (Fonte: Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996);

 Promover investigações para maior conhecimento, otimizando a utilização de todos os

atrativos (potencial) do PMNI.

6.2.1.2.      Resultados esperados

 Preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e das belezas naturais;

 Organização e ordenamento das atividades de lazer, recreação e manutenção da unidade;

 Obtenção de financiamento para projetos técnicos, divulgação e treinamento de pessoal;

 Contar com a participação de pessoas das comunidades auxiliando o processo de gestão;

 Solução dos questões relativas às ocupações ilegais existentes na unidade de conservação.
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6.2.1.3. Indicadores

 Presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção protegidas no Parque;

 Redução das ações predatórias no interior da unidade (caça, acúmulo de lixo, corte de

árvores etc.);

 Número de projetos financiados ou que recebam outras formas de apoio de ONG’s,

empresas privadas ou entidades governamentais;

 Número de hectares recuperados anualmente. A unidade possui 229 hectares degradados;

 Número de áreas efetivamente reincorporadas ao patrimônio Público;

 Número de associações comunitárias e cidadãos que ajudam a gerir o Parque dentro do

projeto de planejamento participativo.

6.2.1.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Controlar, sistematicamente, a qualidade das águas dos rios do Parque,

⇒ Determinar as fontes de contaminação, visando eliminá-las com a maior brevidade

possível;

⇒ Proibir novos despejo de resíduos (sólidos e líquidos) nos rios e na represa

Epaminondas Ramos;

 Fomentar estudos sobre o comportamento e hábitos alimentares das espécies da fauna

silvestre

⇒ Não permitir pesquisas que submetam o animal a traumas ou provoquem ferimentos;

⇒ Exigir dos pesquisadores relatórios sobre a existência de abrigos de caçadores nas

áreas de difícil acesso do Parque;

⇒ Restringir os estudos de fauna à área do Parque Municipal;

 Controle das espécies animais exóticas e fiscalização florestal no Parque

⊕ Elaborar detalhamento do projetos de fiscalização florestal
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⇒ Proibir o trânsito de animais sem a devida autorização ou recomendação técnica e

científica;

⇒ Coibir a apanha de espécies da avifauna, prática muito comum na serra de Madureira

e adjacências;

⇒ Os animais domésticos dos funcionários e sitiantes não poderão permanecer soltos;

 Avaliação e recuperação das áreas degradadas

⊕ Elaborar os projetos de reflorestamento e enriquecimento florestal

⇒ Não permitir no interior da unidade o plantio de espécies vegetais exóticas;

⇒ Fazer os reflorestamentos e plantios de enriquecimento utilizando espécies nativas da

Mata Atlântica.

6.2.1.5. Requisitos

 Montagem de uma equipe técnica especializada para realizar e monitorar as atividades;

6.2.1.6. Prioridades

Elaborar projetos detalhados visando captar recursos financeiros e materiais para o

desenvolvimento dos mesmos. Enviar propostas para empresas privadas, ONG’s, instituições

de fomento a projetos ecológicos e sociais, Fundo Estadual de Meio Ambiente (FECAM) etc.

6.2.2. Subprograma de Manejo dos Recursos Histórico-Culturais

6.2.2.1. Objetivo

Aprofundar os conhecimentos a respeito da história da região, em particular sobre a Unidade

de Conservação e adjacências, visando recuperar locais de relevância histórica, repassando

essas informações à comunidade local e visitantes.
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6.2.2.2. Resultados esperados

 Sistematização de dados históricos levantados e comprovados por documentos, bem como

catalogação de objetos;

 Implantação do Centro de Cultura do Parque,

 Recuperação de edificações antigas e sítios históricos da região,

 Disponibilidade de informações para escolas, visitantes e outros interessados.

6.2.2.3. Indicadores

 Restauração, total ou parcial, prédios históricos;

 Sinalização e proteção de áreas do antigo quilombo;

 Entidades mobilizadas para o desenvolvimento de projetos histórico-culturais no Parque; e

 Número de visitantes nas áreas em questão.

6.2.2.4. Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Criação de Projeto de Incentivo a Pesquisa Histórica na área da Unidade e seu entorno.

⊕ Catalogar as entidades voltadas para a proteção do patrimônio histórico e cultural

⇒ Controlar o fluxo de visitantes nos sítios históricos, enquanto os projetos de proteção

dos sítios não forem implementados.

 Elaborar e executar Projeto de Recuperação do Casarão, para utilização pública;

⊕ Verificar as condições atuais do prédio (estrutura das paredes, madeiramento, portas e

janelas etc.)

⇒ Respeitar a configuração original da edificação, principalmente na parte externa,

considerando que este é o prédio mais antigo do município de Nova Iguaçu;

 Definir a metodologia de divulgação dos fatos históricos ocorridos na área, indicando a

cronologia dos mesmos e possíveis interrelações.
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⊕ Levantar as datas e técnicas utilizadas em construções e peculiaridades importantes para

atrair o interesse dos visitantes e pesquisadores.

⇒ Citar as fontes de pesquisa, evitando distorcer os fatos.

 Capacitar os guias (mirins ou adolescentes) residentes nos arredores da unidade para

explanação dos fatos históricos e culturais da área.

⊕ Montar equipe de professores, convidando historiadores e pesquisadores de Nova

Iguaçu para elaborarem, com a direção do Parque, o programa e a carga horária

⊕ Selecionar alunos da rede pública de ensino e freqüentadores da unidade para

participarem de um projeto piloto.

⊕ Estabelecer o valor da remuneração e outras formas de estímulo aos que se dispuserem a

integrar o projeto piloto. Propor, por exemplo, um concurso para avaliar o desempenho

dos alunos cujo prêmio para os primeiros colocados seja uma viagem às cidades

históricas de Minas Gerais, onde funcionam projetos similares.

⇒  Exigir o cumprimento da carga horária e a dedicação dos interessados.

⇒  Promover os cursos (práticos e teóricos) no período das férias escolares para não

prejudicar os alunos.

 Montar infra-estrutura para recepcionar os visitantes no Casarão e nas áreas de interesse

histórico-cultural.

⊕ Treinar funcionários para recepcionar adequadamente os visitantes e pesquisadores.

⊕ Elaborar um manual de instrução para dirimir dúvidas dos funcionários sobre o assunto;

⇒  Exigir comportamento exemplar dos funcionários em relação aos sítios históricos,

não permitindo a depredação desses locais. Exemplo: não permitir que qualquer

visitante retire pedras do cemitério quilombola ou promova atividades religiosas que

possam prejudicar a unidade de conservação.

6.2.2.5.  Requisitos

 Registro fotográfico e mapeamento dos sítios histórico-culturais do Parque e de seu

entorno.
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 Divulgação competente desse tipo de atrativo nas entidades afins, para envolvê-las técnica

e cientificamente num levantamento criterioso do estado atual dos sítios.

6.2.2.6. Prioridades

 Elaborar projeto técnico específico para cada situação verificada visando a captar recursos

financeiros e materiais para o desenvolvimento dos mesmos. Enviar propostas para

empresas privadas, ONGs, instituições de fomento a projetos ecológicos e sociais, Fundo

Estadual de Meio Ambiente (FECAM) etc.

6.2.3. Subprograma de Proteção

6.2.3.1. Objetivos

“Garantir a proteção e a dinâmica dos ecossistemas, a manutenção da biodiversidade e a

proteção do patrimônio cultural da UC.”

“Garantir a segurança dos visitantes, do patrimônio imobiliário e dos equipamentos

existentes na área.”(Fonte: Roteiro Metodológico. IBAMA/GTZ, 1996)

6.2.3.2. Resultados Esperados

 Controle dos 1.100 hectares que compõem o Parque Municipal de Nova Iguaçu e de parte

de suas proximidades, com o intuito de dar proteção total aos recursos naturais e culturais

do Parque;

 Proteção da integridade física dos visitantes, funcionários e pesquisadores.

 Proteção das instalações e equipamentos existentes.

 Proteção da unidade de conservação da ocorrência de incêndios florestais
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6.2.3.3. Indicadores

 Pequeno número de infrações na área do Parque.

 Baixo número de acidentes com visitantes, funcionários e pequisadores no Parque.

 Baixo índice de ocorrências de invasões na área do Parque.

 Número de balões que caem sobre a área do Parque anualmente

6.2.3.4.  Atividades e Normas

Legenda:
  atividade ⊕  subatividade ⇒  norma

 Informar aos visitantes as restrições para a visitação, os perigos existentes no Parque

Municipal de Nova Iguaçu e as sanções previstas na legislação, no caso da prática de

ações irregulares.

 Informar aos visitantes quais as áreas abertas à visitação e os critérios de utilização

adotados na Zona de Uso Intensivo e na Zona de Uso Extensivo (número máximo de

visitantes por área, trilhas guiadas e autoguiadas etc.).

 Informar aos visitantes sobre a necessidade de proteção dos recursos naturais e das

instalações do Parque.

⇒ Essas informações serão transmitidas por meio de folhetos, de placas de sinalização,

de comunicação verbal pelos funcionários e no Centro de Visitantes.

⇒  Não permitir fogueiras e velas no interior do parque, sob qualquer pretexto.

 Realizar atividades de fiscalização no Portão de Entrada, estradas, trilhas e nos limites do

Parque.

 Intensificar a fiscalização na trilha que dá acesso ao Parque, sem passar pelo Portão de

Entrada, nos dias de maior visitação (finais de semana, feriados e férias escolares).
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 Manter funcionários fiscalizando constantemente as áreas uso público, em todos os dias

em que o Parque estiver aberto à visitação.

 Proibir a caça, a pesca e práticas esportivas não autorizadas, assim como a entrada em

áreas não destinadas à visitação pública.

⇒ Estas atividades são proibidas dentro do Parque, para qualquer pessoa e sob qualquer

pretexto.

 Proibir a prática de acampamentos, exercícios e manobras de corporações militares e

paramilitares no interior do Parque.

 Estabelecer um sistema de fiscalização que contemple a fiscalização regular de todas as

áreas do Parque, prevendo no mínimo:

⊕ Realizar a ronda diária nas áreas de uso público da Zona de Uso Intensivo (cachoeiras,

piscinas naturais, áreas de piquenique, trilhas autoguiadas, etc.).

⊕ Percorrer diariamente os limites do Parque confrontantes com a área urbana do bairro de

Mesquita

⊕ Percorrer duas vezes por semana a Estrada da Cachoeira na Zona de Uso Extensivo

(entre o Mirante e as Ruínas do Clube D. Felipe).

⊕ Percorrer uma vez por semana as trilhas propostas para a realização de passeios guiados

(Trilhas do Pau da Letra e da Pedra da Contenda).

⊕ Realizar incursões mensais às áreas mais interiorizadas do Parque e nos locais

acessíveis junto ao perímetro.

⇒ Novas ações e roteiros de fiscalização deverão ser incorporados à medida em que

sejam ampliado o uso público e a infra-estrutura o Parque.

⇒ O sistema de fiscalização deverá considerar o emprego de estratégias que evitem que

as rotinas da equipe de fiscalização sejam detectadas pelos possíveis invasores.

⇒ Deverão ser previstas formas variadas para o deslocamento dos agentes de

fiscalização, não devendo ser adotado apenas o patrulhamento motorizado, pois este

facilita a identificação da aproximação da equipe de fiscalização e a conseqüente

fuga dos infratores.
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⇒ O sistema a ser implantado deverá prever o amplo uso de recursos visuais para

transmitir as orientações aos funcionários. Deverá ainda prever a utilização de

equipamentos de informática para o registro das informações e geração de dados

estatísticos, o que irá agilizar eventuais ajustes nas atividades programadas.

⊕ Contratar profissionais capacitados para desenvolverem o sistema informatizado para

registro das atividades de fiscalização e o programa de comunicação visual, com as

orientações da fiscalização, a serem seguidas pelos funcionários.

 Capacitar os funcionários do Parque para trabalharem de acordo com o sistema de

fiscalização desenvolvido.

 Estimular a formação de brigadas de combate a incêndios florestais nas comunidades

vizinhas.

⊕ Divulgar os malefícios que os balões causam às áreas florestais.

 Dotar o Parque de pessoal suficiente para realizar as atividades de fiscalização buscando,

também, sempre que necessário, o apoio do Batalhão Florestal da Polícia Militar

(BPFMA), do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Exército Brasileiro (Campo de

Treinamento Militar do Gericinó).

⊕ Adotar relatório de patrulhamento diário e tornar obrigatório o seu preenchimento.

⇒ Esse relatório deverá conter um mapa simplificado do Parque, com os principais

pontos de referência, e informar aspectos como: os locais fiscalizados, observações

de flora e de fauna, irregularidades e evidências de agressões ambientais encontradas

etc.

⇒ As informações obtidas nesses relatórios servirão para subsidiar as próximas ações

de fiscalização.

 Manter vigias noturnos na Sede Administrativa, no Centro de Visitantes e no Portão de

Entrada.
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 Implantar um regime de escala eficiente, adequado às necessidades e características do

PMNI, e de acordo com a legislação.

 Manter livro de registro de ocorrências no Portão de Entrada, no Centro de Visitantes e no

Alojamento e tornar obrigatório o seu preenchimento.

 Estabelecer ponto de apoio à fiscalização na entrada da UC (Portão de Entrada) e na Zona

de Uso Extensivo (Alojamento das Ruínas), ambos dotados de sistema de

radiocomunicação.

 Manter postos de primeiros socorros no Centro de Visitantes e atendimento paramédico

em todos os dias em que o Parque estiver aberto ao público.

⊕ Manter no quadro funcional do Parque profissionais habilitados para o atendimento de

primeiros socorros.

 Equipar os veículos do Parque e o Alojamento das Ruínas com materiais de primeiros

socorros e sistema de radiocomunicação, para permitir o contato com os postos de

fiscalização, quando for necessário.

 Adotar as medidas necessárias para garantir a segurança aos visitantes nas trilhas e

caminhos, tais como sinalização, manutenção do terreno e do sistema de drenagem em

boas condições, colocação de barreiras ou passarelas, instalação de degraus e corrimãos

nos acessos às cachoeiras e piscinas naturais etc.

 Estabelecer como prática usual que as escolas e instituições em visitas programadas ao

Parque, organizem seu próprio esquema de segurança, levando na excursão pessoas

capacitadas para controlarem as atividades de natação nos poços mais fundos.

 Aumentar a segurança dos visitantes proibindo o consumo de bebidas alcóolicas nas áreas

das cachoeiras e das piscinas naturais.

 Manter as trilhas em bom estado de conservação

⊕ Realizar sistematicamente o manejo e rodízio das trilhas de uso público.
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 Instalar placas de sinalização em diferentes pontos dos limites do Parque, informando a

sua condição de área protegida, as restrições de uso e as sanções previstas no caso de

infrações.

6.2.3.5. Requisitos

 Pessoal capacitado e em número suficiente para desempenhar as funções de fiscalização.

 Equipamentos de informática e de radiocomunicação.

 Veículos automotores tracionados (4 x 4) e motos.

 Material de campo adequados.

6.2.3.6. Prioridades

 Desenvolvimento do sistema de fiscalização e elaboração de um Manual de Instruções.

 Instalação de equipamentos que ajudem a aumentar a segurança nas áreas de uso público.

 Assinatura de convênios técnicos de cooperação com instituições estaduais de proteção ao

meio ambiente.

 Elaboração de projetos específicos para a captação de recursos materiais e financeiros.
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1.  INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu é fruto de decisão da

Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

(SEMUAM), que pretende dotar esta unidade de conservação de um programa de

atendimento a usuários e pesquisadores, além de organizar as ações da própria administração.

Conforme ficou comprovado pelo diagnóstico, a área do Parque reúne condições favoráveis

capazes de satisfazer aos mais diversos interesses.

A gestão de uma Unidade de Conservação exige uma série de procedimentos técnicos e

administrativos, os quais serão apresentados no decorrer deste documento. Para tanto, foram

levados em consideração as peculiaridades locais, as sugestões dos moradores, bem como, os

dados fornecidos pela pesquisa bibliográfica e levantamentos de campo. Foram ainda

consideradas as informações e sugestões pertinentes, obtidas durante o “Seminário sobre o

Plano de Manejo”, realizado na cidade de Nova Iguaçu em 13/03/99, contando com a

participação representantes de organizações governamentais e não- governamentais, lideranças

locais, do IBAMA, do IEF/RJ, além de técnicos da Prefeitura local.

Uma Unidade de Conservação tem o importante papel de cumprir funções ecológicas,

científicas, econômicas e sociais da região na qual ela está inserida. Assim, o Plano de Manejo

do Parque Municipal de Nova Iguaçu visa alcançar, principalmente, as seguintes finalidades:

proteger a vida silvestre, os recursos hídricos e a paisagem natural; propiciar a realização de

pesquisa científicas; oferecer opções de recreação, de educação ambiental e de melhoria da

qualidade de vida da população de Nova Iguaçu e outras regiões, em especial daquelas que

residem nos arredores do Parque.

Este Plano de Manejo foi desenvolvido em consonância com a categoria da Unidade de

Conservação considerada no roteiro de estudos, elaborado pelo IBAMA. Assim, o planejamento

deste Parque Municipal foi concebido buscando seguir, em linhas gerais, os mesmos



Parque Municipal de Nova Iguaçu
Plano de Manejo

HABTEC

Volume 2 – Introdução 2

procedimentos adotados para os Parques Nacionais administrados pelo IBAMA, em especial

aqueles localizados nas proximidades de áreas urbanas.

Embora a abordagem inicial deste trabalho tenha sido desenvolvida adotando os moldes

tradicionais de gestão, o Plano apresenta recomendações no sentido de vir a ser implantado,

gradualmente, o modelo de planejamento participativo, considerando que a gestão de áreas

silvestres com as características das do Parque Municipal de Nova Iguaçu requer este tipo de

preocupação, estimulando o aproveitamento das potencialidades regionais e locais.

O planejamento, considerado como uma técnica ou instrumento de organização, permite

otimizar as ações de forma isolada ou conjunta. Por seu turno, o Plano de Manejo,

propriamente dito, é um documento geral que contém uma série de informações e orientações

pertinentes para direcionar as tarefas administrativas do órgão gestor, podendo ser elas de

curto, médio e longo prazos.

É importante que o Plano de Manejo leve em conta, de alguma forma, o contexto social da

região onde a unidade está inserida. A opinião dos usuários deve ser alvo de freqüentes

avaliações, servindo de base para eventuais reformulações que visem aperfeiçoar, cada vez

mais, o atendimento. A ação administrativa deve ser conduzida de forma dinâmica e criativa,

recomendando-se que seja procedida periodicamente uma avaliação global de todas as

atividades e ações do Plano de Manejo.

Vale ressaltar que os regulamentos e normas definidas pelo Plano de Manejo devem

acompanhar criteriosamente o funcionamento da Unidade. Neste sentido, é importante

enfatizar o relevante papel do monitoramento ambiental previsto, cuja finalidade, dentre

outras, é apontar como os programas estão sendo desenvolvidos, indicando os avanços,

eventuais dificuldades e a aceitação por parte dos visitantes. Este último aspecto é

fundamental para determinar o sucesso ou o fracasso de uma determinada atividade de uso

público e a necessidade de reordená-la.

O caráter dinâmico e interativo é que faz dos planos de manejo um instrumento de relevante

importância para o bom desempenho de qualquer Unidade de Conservação, constituindo um
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parâmetro de referência, a partir do qual o gerenciamento das ações previstas no processo de

operacionalização do Parque pode ser sistematizado e hierarquizado.

De acordo com essas premissas, procurou-se observar o fluxo dos atuais freqüentadores do

Parque, levantando-se as suas características, visando estabelecer programas e metas que

estejam de acordo com as expectativas da comunidade usuária. Alguns programas especiais

de manejo são apresentados, dentre os quais se destacam os que visam:

(i) oferecer novas alternativas de lazer para a população;

(ii) desenvolver atividades de educação ambiental;

(iii) identificar oportunidades para aumentar a renda das comunidades do entorno;

(iv) desenvolver diversas ações de forma integrada, em especial aquelas voltadas para

auxiliar na sustentabilidade econômica da Unidade.

Além desses programas, de cunho eminentemente social, há também os tradicionais

programas de fiscalização das áreas verdes, os de infra-estrutura básica, de promoção e

divulgação da UC, bem como os de proteção do patrimônio histórico e cultural.

A partir dos elementos fornecidos por este Plano de Manejo, poderão ser criadas condições

para buscar parcerias para a implementação das atividades definidas, para firmar convênios de

pesquisa, para atrair a participação de entidades ambientalistas não-governamentais, para

apoiar as iniciativas e, finalmente, para ordenar suas ações em função da disponibilidade de

recursos humanos e financeiros.

A seguir, é apresentada uma ficha técnica contendo as informações gerais que identificam o

Parque Municipal de Nova Iguaçu.
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FICHA TÉCNICA  DO PARQUE MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: PARQUE MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Subordinação Técnica e Administrativa: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Endereço da Sede (provisório) Rua Dr. Athaíde Pimenta de Moraes, 528

Centro - Nova Iguaçu - RJ

Telefone (021) 667-1270 ou 667-4020   Ramal 239

Fax (021) 667-1316

Superfície 1.100 hectares (não demarcado)

Perímetro Cerca de 15,1 quilômetros (não demarcado)

Unidade da Federação. Municípios que
abrange e percentual abrangido

Estado do Rio de Janeiro. Municípios  de Nova Iguaçu
(1,3%) e Mesquita (10%)

Coordenadas geográficas aproximadas 22º 46’  a  22º48’  latitude sul

43º 28’  a  43º 30’  longitude oeste

Número do Decreto e data de criação Decreto nº 6.001, de 05/06/98

Marcos importantes (limites) Limite Norte: Zona urbana de Nova Iguaçu

Limite Leste: Zona urbana de Mesquita

Limite Sul: Campo de Instrução do Gericinó (Exército
Brasileiro)

Limite Sudoeste: Serra do Gericinó

Limite Oeste: Fazenda Cabuçu e divisa dos municípios de
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Mesquita

Limite Noroeste: Fazenda Madureira

Bioma e ecossistemas predominantes Floresta Pluvial ou Mata Atlântica; florestas densas, abertas e
de galeria, em estágio de regeneração de avançado a inicial

Efetivo de funcionários 1 diretor, 3 vigias e 3 fiscais

Atividades desenvolvidas

Educação Ambiental Não

Uso Público Sim

Fiscalização Sim, porém não-sistemática e insuficiente

Pesquisa Sim - UNIG, Esc. Téc. Federal de Química e FIOCRUZ

Atividades conflitantes Em pequena escala: agricultura de subsistência, caça e
apanha de aves, criação de animais domésticos, cavalos e
porcos, além da criação de peixes em tanques.  Sítios de
uso permanente como moradia e de uso esporádico para
lazer.  Queima de lixo.  Uso de fogo para churrascos e para
cultos religiosos.  “Desmonte” de carros.

Atividades de uso público Caminhadas em trilhas e banhos em cachoeiras e piscinas
naturais, ainda sem controle da direção do Parque.

Atrativos Fauna, flora, rios, cachoeiras, paisagens, estruturas
vulcânicas, casarão sede de antiga fazenda, entre outros.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Com base  nos objetivos nacionais de conservação e nas características regionais, foi possível

estabelecer os objetivos específicos de manejo para o Parque Municipal de Nova Iguaçu,

conforme relacionado a seguir.

 Preservar uma amostra de remanescentes da Floresta Atlântica, inserida na Reserva da

Biosfera da Mata Atlântica, aprovada pela UNESCO;

 Proteger as florestas em diferentes estágios de regeneração, propiciando o monitoramento

e estudos da sucessão vegetal, bem como trabalhos de recuperação de áreas degradadas;

 Proteger as espécies de fauna e flora, em especial as raras, endêmicas e ameaçadas de

extinção encontradas no interior da Unidade;

 Proteger os recursos hídricos da bacia do rio Dona Eugênia, principal curso d'água do

PMNI;

 Contribuir para manutenção da biodiversidade e do microclima da região, através da

conservação da cobertura florestal;

 Fomentar a pesquisa e o monitoramento dos recursos naturais, históricos e culturais.

 Proteger os sítios históricos, dando aos visitantes a oportunidade de conhecer a história

regional;

 Estimular a realização de estudos geológicos das atividades vulcânicas havidas no Maciço

Gericinó-Madureira-Mendanha, tornando públicas as informações obtidas;

 Disponibilizar ao público uma área de lazer e recreação de contato direto com a natureza,

evitando que os regulamentos e normas pré estabelecidos sejam desrespeitados;

 Proporcionar ao visitante e às comunidades situadas nas áreas de entorno conhecimentos

sobre o Parque Municipal, destacando a importância de cada um no processo de proteção

da Unidade;

 Estimular estratégias de desenvolvimento socioeconômico das comunidades

circunvizinhas.
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 Em alguns casos a consecução desses objetivos depende de fatores externos à abrangência do

atual planejamento, mas a “não-solução” de tais fatores poderá comprometer todo o

encadeamento de ações propostas. Entre esses fatores externos estão:

 

 Disponibilidade de recursos financeiros compatíveis com as ações a serem executadas;

 Cooperação de parceiros institucionais governamentais e não-governamentais;

 Apoio da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu e supervisão e monitoramento da

Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEMUAM à execução do Plano de Manejo;

 Poder Público constituído do município interessado em compatibilizar a ocupação e

ordenação territorial com os objetivos do Parque;

 Funcionários do Parque efetivamente comprometidos com a implementação do Plano de

Manejo.
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3. GESTÃO PARTICIPATIVA

Nesta fase inicial, as diretrizes do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu

foram, a priori, elaboradas de modo clássico, ou seja, partindo dos diagnósticos ambientais

realizados na unidade de conservação e dos entendimentos mantidos com funcionários da

Prefeitura e alguns moradores. Porém, é recomendável que a administração do Parque

introduza gradualmente, no decorrer do tempo, um modelo de gestão baseado na participação

efetiva das lideranças locais. Vale lembrar, contudo, que a incorporação do planejamento

participativo não se define através de regras pré-estabelecidas, razão pela qual é necessário

analisar, previamente, as especificidades do contexto social em que a UC está inserida, para

buscar este tipo de experiência administrativa.

Para melhor entendimento do mecanismo de gestão participativa, são apresentadas a seguir

algumas definições básicas e recomendações para a sua aplicação ao Parque Municipal de

Nova Iguaçu:

 Planejamento Participativo

Objetiva promover a contribuição de pessoas e entidades envolvidas com a unidade,

incentivando a colocação de opiniões e de sua ótica em relação aos problemas existentes.

Após colher os subsídios da comunidade, o planejamento da UC deve ser desenvolvido pela

equipe técnica da unidade, uma vez que envolve questões muitas vezes desconhecidas por

pessoas não envolvidas com temas técnicos. Desta maneira, o processo é considerado

“participativo consultivo”, cabendo então à SEMUAM as decisões finais.

 Execução Participativa ou Parceria

Refere-se à integração de uma ou mais entidades qualificadas no gerenciamento das Unidades

de Conservação, compartilhando com a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu as decisões e a

execução objetiva das mesmas.
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 Monitoramento e Acompanhamento Participativos

Deverão ser realizados através da implantação de um Conselho Consultivo, que assegurará a

participação dos cidadãos nas atividades da unidade, visando zelar pelo cumprimento dos seus

objetivos de manejo. O Conselho, nos moldes preconizados para o PMNI, deve integrar os

diferentes interessados da comunidade, além de representantes do órgão público envolvidos

com a unidade.

Os debates a respeito da necessidade do envolvimento das comunidades no processo de

planejamento e consolidação de UC’s ampliaram-se, significativamente, após o IV Congresso

Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, realizado em Caracas em 1992. Naquela

ocasião ficou patente que o conceito de Unidade de Conservação como uma ilha verde,

isolada e dissociada do conjunto, não tem mais sentido e que os planos de manejo devem

buscar, gradativamente, a participação dos moradores do entorno.

Todavia, na maioria das vezes, o sucesso da aplicação de um Plano de Manejo, seja ele

participativo ou tradicional, não depende da metodologia utilizada para a sua elaboração, mas

das condições legais, políticas e institucionais existentes para sua implementação. Assim

sendo, o administrador do Parque deve buscar uma orientação metodológica para estabelecer,

a partir da realidade que o cerca e das análises de experiências similares, a estratégia que

melhor se aplica à unidade em questão.

Teoricamente, as condições prévias para a implementação do manejo participativo1 são as

seguintes:

 Estabelecer as potencialidades dos processos participativos locais;

 Definir procedimentos, estratégias e políticas de participação das comunidades com os

setores envolvidos;

 Fixar, em caráter experimental, os espaços contínuos de participação comunitária;

 Compartilhar informações e benefícios equitativamente;

                                                
1 Adaptado de "Manejo Participativo de Áreas Protegidas Adaptando o Método ao Contexto". Grazia Borrini-Feyerabend.
Temas de Política Social. IUCN. 1997.
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 Identificar as vantagens e desvantagens do processo participativo para a conservação da

UC e para a população do entorno antes de definir os níveis de participação a serem

adotados;

 Esclarecer alternativas de uso e benefícios reais para a população, com o fim de

potencializar a participação, sem gerar falsas expectativas;

 Selecionar os diferentes atores e os níveis de participação a serem estabelecidos com as

diversas instâncias, levando em conta os fatores e níveis cultural, social, etário,

organizacional e econômico;

 Criar condições institucionais adequadas para construir uma relação de confiança com a

comunidade.

Segundo Borrini Feyerabend (1997), o conceito "Gestão Participativa em Unidades de

Conservação" é adotado para descrever situações onde alguns ou todos os interessados

pertinentes a uma unidade estão envolvidos de forma substancial com as atividades do

manejo. Nesse processo a instituição que tem jurisdição sobre a UC desenvolve acordos entre

interessados, onde são especificados as funções, direitos e responsabilidades com relação à

área. Vale ressaltar, que no planejamento participativo a sociedade deve dispor de

mecanismos para influenciar a condução da máquina pública, ter acesso aos meios de

comunicação e receber as informações necessárias. Não existe participação sem um trabalho

intenso de disponibilização de dados por parte daqueles que estão conduzindo o processo

administrativo.

Embora a Gestão Participativa não seja uma novidade, as carências financeiras e demais

dificuldades que as instituições governamentais enfrentam para administrar o patrimônio

público, trouxeram de volta as discussões sobre o tema.

Borrini-Feyerabend (1997) afirmam que é atribuição do administrador da Unidade de

Conservação definir a melhor estratégia de gestão. De todo modo, o primeiro passo para atrair

a participação da sociedade é a instituição de um Conselho Consultivo ou Deliberativo.

Independentemente deste fato, a administração da unidade deve sempre estimular o diálogo

com os usuários e colaboradores, difundindo esta prática em todo corpo funcional. As

premissas básicas que devem nortear este comportamento são:
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 Informar os interessados sobre os assuntos e decisões importantes;

 Consultar os interessados sobre determinados assuntos ou decisões;

 Negociar com os interessados, envolvendo-os nas tomadas de decisão;

 Compartilhar responsabilidades e autoridade com as lideranças comunitárias;

 Delegar parte da responsabilidade e autoridade, em determinadas situações;

 Buscar consenso, quando houver impasse.

A Gestão Participativa possui grande flexibilidade no sentido de atribuir direitos de uso aos

legítimos interessados, em troca de responsabilidades com a conservação. Vale registrar, que

diferentes interessados possuem diferentes capacidades e formas de solucionar uma questão.

Além disso, uma aliança de manejo não só enfatiza, como se baseia na complementaridade de

seus distintos parceiros. O vínculo conceitual existente entre o direito de opinar e modificar

uma situação, e a responsabilidade sobre essa nova situação deve ser o principio básico do

manejo participativo. Ou seja, a participação no processo decisório deve, necessariamente,

implicar a adoção de compromissos por parte dos interessados.

Dentro dessa perspectiva, espera-se que o Parque Municipal de Nova Iguaçu atraia muitas

parcerias para a realização de ações ecológicas e culturais em suas dependências, e que essa

tendência se consolide com o tempo. O maior motivo para dar suporte a essas previsões

advém do fato da referida unidade ser uma área de recreação e lazer já utilizada pela

população, que reúne visitantes de toda Baixada Fluminense, cujos municípios aparecem em

destacados no Mapa de Macrozoneamento de Nova Iguaçu (HAB-NIG-D07/98), a seguir.

Desta forma, entre as várias opções de Manejo Participativo, a co-gestão desta área protegida

surge como uma alternativa que deve ser tentada pelos técnicos da Secretaria de Urbanismo e

Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu (SEMUAM). Tal procedimento abre

a possibilidade para superar eventuais problemas financeiros, além de potencializar as

capacidades, os conhecimentos e os anseios da sociedade civil em contribuir para a

conservação e uso sustentado dos recursos naturais da região em apreço.
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Figura HAB-NIG-D07/98  -  MACROZONEAMENTO DE NOVA IGUAÇU
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Entretanto, antes de promover esta iniciativa, o administrador deve, atentar para as seguintes

questões destacadas por Girot e Rey (1998):

 A co-gestão deve ser guiada por princípios claros, sendo seu êxito dependente, em grande

parte, da transparência do processo;

 A co-gestão se fundamenta no princípio do bem comum, onde as soluções devem

contribuir e harmonizar interesses e garantir condições para usos sustentados dos recursos;

 A co-gestão requer uma articulação estreita entre direitos e responsabilidades de manejo e

busca reforçar a relação entre a autoridade de governo e as responsabilidades de manejo;

 A co-gestão se origina no reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável é

impossível sem a participação ativa e co-responsável da sociedade civil na gestão dos

recursos naturais e na administração de áreas protegidas;

 A co-gestão não se constitui apenas num processo, mas em fim, requerendo mecanismos

de monitoramento e avaliação permanentes, englobando a correção de erros,

fortalecimento de acertos e a sistematização e divulgação de experiências bem sucedidas.

Logo, os acordos devem ser criteriosamente elaborados, resguardando a UC de problemas

com os usuários, caso o co-gestor não cumpra adequadamente suas obrigações contratuais.
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