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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

Introdução 
 
Este relatório apresenta o monitoramento da implementação do Plano de manejo do 
PARNASO, oficializado pela Portaria ICMBio no 45/2008, de 21.07.2008.  

Este plano de manejo foi elaborado pela própria equipe do PARNASO com apoio de 
pesquisadores, montanhistas, conselheiros e outras pessoas relacionadas à UC e 
supervisionado por equipe da Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral 
(DIREP/ICMBio) 

A implementação do PM PARNASO vem sendo monitorada em reuniões mensais com a 
chefia e os coordenadores de área do PARNASO, quando são definidas as prioridades e o 
detalhamento das ações propostas no plano. 

Em função do tempo decorrido entre a conclusão do plano e sua aprovação e publicação, 
algumas atividades começaram a ser implementadas antes mesmo da publicação da 
Portaria. Para fins de monitoramento considerou-se a data de 1o de julho de 2008 como 
início da implementação. No entanto, alguns dados apresentados abrangem todo o ano de 
2008 e não apenas o período de vigência do plano de manejo. Nestes casos, o período 
considerado está explicitado no texto. 

Entre as 222 atividades previstas para os dois primeiros trimestres, 82% foram realizadas, 
12,2% parcialmente realizadas e 5,8% não realizadas. Outras 66 atividade previstas para 
períodos posteriores já foram realizadas ou parcialmente realizadas em 2008. 

Este resultado evidencia que a utilização cotidiana do plano de manejo e o monitoramento 
freqüente das atividades permitem um alto índice de execução e indica que os planos de 
manejo elaborados por equipes diretamente envolvidas na gestão podem ser mais efetivos 
em sua implementação. 

O relatório está dividido pelos programas temáticos do plano de manejo. O monitoramento 
não abrange as atividades previstas para as áreas estratégicas, uma vez que estas são 
apenas um detalhamento das atividades dos programas. 

 
 

Programa de Proteção 
O Programa de proteção tem como objetivos dotar o PARNASO da estrutura mínima de 
pessoal e equipamentos e estabelecer as ações necessárias para garantir a conservação do 
Parque e do entorno, incluindo ações de fiscalização, combate a incêndios, licenciamento 
ambiental e proteção do visitante. Este programa reúne todas as atividades da Coordenação 
de Proteção, a qual estão vinculados quatro setores: Setor de Fiscalização Ambiental; Setor 
de Controle do Entorno; Prevenção e combate a incêndios florestais; e Montanhismo e 
resgate. 

Entre os resultados esperados ao fim de cinco anos estão: Centro de Operações instalado, 
devidamente equipado e funcionando; Sistema de fiscalização operando adequadamente, 
com aumento de autuações e notificações a curto prazo (dois anos) e redução a médio 
prazo; Captações de água regularizadas; Empreendimentos e construções no entorno de 
acordo com a legislação ambiental e normas da UC; e Pontos de invasão identificados e 
controlados. 

As principais ações de 2008 estão descritas por setor e, ao final, estão colocados os 
indicadores. 

 

Setor de Fiscalização  

Esse setor é responsável pela fiscalização de toda a área do parque e do entorno imediato, 
realizando também operações em áreas consideradas vulneráveis e prioritárias para a 
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conservação. Para o desenvolvimento de tal atividade conta com um baixo contingente de 
agentes de fiscalização.  Há cerca de uma década eram mais de 10 agentes de fiscalização 
atuando na UC e hoje possui três Técnicos Ambientais, com mais de 20 anos de serviço.  
Dois Analistas Ambientais, recentemente incorporados ao quadro funcional, atuam também 
na área de fiscalização e acumulam as funções de Coordenador de Educação Ambiental e 
Coordenador de Proteção.   

Apesar do quadro limitado de funcionários, a fiscalização no PARNASO possui estrutura 
adequada para a equipe atual, que conta com uma viatura tracionada e, em caso de 
necessidade, são disponibilizados outros veículos. A fiscalização conta ainda com sistema 
de rádio-comunicação, equipamentos de GPS, máquinas fotográficas e clinômetro.   O 
Sistema de Informações Geográficas também está disponível para utilização no 
planejamento e elaboração de relatórios de fiscalização. 

Diversos problemas ambientais podem ser listados como prioritários pela Coordenação de 
Proteção do PARNASO, como: 

• Ocupações irregulares em Áreas de Preservação Permanente (APP), principalmente 
nas margens de rios; 

• Caça e apanha de animais silvestres no interior do parque; 
• Captações clandestinas de água; 
• Tráfico de animais silvestres e animais silvestres em cativeiro, principalmente 

passeriformes; 
• Supressão de mata nativa na zona de amortecimento do parque; 
• Especulação imobiliária e implantação de loteamentos irregulares. 

O parque possui uma programação mensal de rotina de fiscalização das atividades em 
áreas do entorno, por meio de vistorias em todas as comunidades, no mínimo uma vez por 
mês, cujos eventos detectados são registrados em relatórios das operações. A UC conta 
ainda com apoio eventual do Núcleo de Operações Aéreas do IBAMA (NOA) para 
monitoramento aéreo. 

Os agentes de fiscalização do PARNASO 
participam ainda de operações conjuntas do 
Mosaico de Unidades de Conservação da 
Mata Atlântica Central Fluminense, que 
contam também com a participação de 
técnicos do Instituto Estadual de Florestas – 
IEF e das demais Ucs envolvidas neste 
mosaico.  Estas operações são realizadas 
bimestralmente ou quando solicitado por 
alguma UC e tem alcançado resultados 
interessantes na proteção das unidades. 

No último ano foram realizadas 04 

operações do mosaico no entorno do 
PARNASO, visando coibir a ação de 
caçadores e passarinheiros, além de 

diagnosticar outros problemas ambientais nos locais visitados.   
 

Tabela 1: Operações do Mosaico de Unidades de Conservação no entorno do PARNASO 

Local Data Instituições e UC 

Bonfim e Caxambu  17 e 18 / 07 / 2008 IEF, APA Guapimirim e 
PARNASO 

Meio da Serra 19/07/2008 IEF, PARNASO, IPHAN, 
APA Petrópolis e PF 

Caxambu 15/08/2008 PARNASO e PF 

Figura 1: Operação de fiscalização integrada do 
Mosaico de Unidades de Conservação. 
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Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento de suas atividades, o Setor de 
fiscalização do PARNASO recebeu reforço de pessoal e tem intensificado as ações. A partir 
do ano de 2007 pudemos observar um incremento significativo nas ações de fiscalização 
pelo aumento no número de Autos de Infração lavrados. 

 

 
                          Figura 2: Autos de infração emitidos por ano (2001-2008). 

 

No ano de 2008 foram lavrados 70 Autos 
de Infração, totalizando R$ 3.127.800,00.  
O auto de maior valor corresponde a 
instalação de sistema de captação de água 
mineral pela Cervejaria Petrópolis S/A 
dentro da APA Petrópolis sem a anuência 
dos órgãos ambientais competentes, no 
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais).  Outro auto bastante significativo foi 
lavrado em desfavor do Sr. João Carlos de 
Carvalho por ter em cativeiro animais 
silvestres.  O Sr. João estava em posse de 
55 chanchões (Sporophila frontalis), dos 
quais 14 mortos, sendo que os demais 
estavam sofrendo visíveis maus-tratos. 
Portava ainda diversos apetrechos 
utilizados em atividades de caça. O referido auto foi lavrado no valor de R$ 339.500,00 
(trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).    

A maior parte dos autos de infração lavrados no ano de 2008 ocorreu em função da 
manutenção de animais silvestres em cativeiro, principalmente passeriformes.  Outros autos 
foram lavrados por causar danos à UC, danificar área de preservação permanente e pela 
extração mineral sem autorização. 

 

Figura 3: Chanchões mortos encontrados em operação 
de fiscalização  
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                      Figura 4: Infrações cometidas no ano de 2008 por categoria. 

 

 
Figura 5: Locais de lavratura de Autos de Infração no ano de 2008. 

 

Quanto aos crimes contra a fauna, no ano de 2008 foram apreendidos 322 pássaros da 
fauna silvestre que estavam em cativeiro irregular.  Os animais apreendidos foram, em sua 
maioria, encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS / RJ, no 
município de Seropédica, e os demais quando avaliados pelo Médico Veterinário do Parque 
e diagnosticados como recém capturados, foram devolvidos à natureza. 
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                        Figura 6: Pássaros apreendidos no ano de 2008. 

 

O elevado número de notificações no ano de 2008 está relacionado principalmente a ação 
efetiva da equipe de fiscalização do PARNASO no controle das irregularidades levantadas 
no Rio Paquequer, Granja Guarani, em Teresópolis, e ao monitoramento das residências 
existentes na região do Garrafão, situado dentro dos limites do parque, no município de 
Guapimirim. 

  

Controle do Entorno 

As atividades desenvolvidas no controle do entorno desta Unidade de Conservação, visa 
controlar as degradações ambientais que possam afetar a biota do Parque Nacional, num 
raio de 10 quilômetros.  Entretanto, nessa faixa se encontram o centro de Teresópolis e 
outras áreas já bastante urbanizadas e degradadas, o que levou a necessidade de eleger no 
novo Plano de Manejo, algumas áreas com potencial ambiental relevante, que requerem a 
atenção especial deste setor no sentido de proteger esta Unidade de Conservação. 

Os trabalhos desenvolvidos são documentados em Pareceres Técnicos e Informações 
Técnicas e relacionam-se aos crimes ambientais ocorridos e identificados mediante a 
lavratura de Auto de Infração/Termo de Embargo, Auto de Advertência, Notificação, 
consultas e denúncias. 

O setor do entorno conta atualmente com um quadro reduzido de analistas ambientais, 
totalizando três funcionários, incluindo o Coordenador. 

Além da rotina de fiscalização realizada ao longo do mês juntamente com o setor de 
fiscalização e do atendimento às denúncias de crimes ambientais, a equipe deste setor atua 
no entorno analisando a viabilidade ambiental de empreendimentos imobiliários na região. A 
equipe técnica atua também atendendo às solicitações dos Ministérios Públicos Estadual e 
Federal, realizando vistorias técnicas que subsidiam procedimentos e inquéritos de caráter 
ambiental, perfazendo grande parte da demanda anual de atividades. 

Outras atividades estão relacionadas ao apoio às ações de conservação, como a criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e recuperação de áreas degradadas.  

O decréscimo no número de pareceres se deve principalmente à implementação do SISBIO, 
que extinguiu os pareceres de pesquisa em papel. Os números indicam também um 
redirecionamento das prioridades do Parque, com redução no atendimento a demandas 
oriundas dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Assuntos que não são de 
competência do ICMBio ou de prioridade baixa para a conservação da natureza foram 
redirecionados para outros órgãos. Após a elaboração do novo Plano de Manejo, as áreas 
do entorno consideradas como prioritárias às nossas ações e já mencionadas, foram 
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definidas e informadas aos ministérios públicos, que passaram então a encaminhar aos 
órgãos ambientais competentes. 
 

Tabela 2: Número de documentos técnicos produzidos no PARNASO. 

Anos Pareceres 
Técnicos 

Informações 
Técnicas 

Total 

2005 106 40 146 

2006 87 59 146 

2007 63 41 104 

2008  75 43 118 
 

No ano de 2008, foram realizadas algumas ações de monitoramento e cadastramento em 
condomínios no entorno imediato do parque, como o caso do Alpha II do Limoeiro em 
Guapimirim, onde através de acordo com o Ministério Público Estadual, a equipe técnica 
promoveu um levantamento de 137 imóveis, visando a análise dos mesmos em relação à 
legislação ambiental vigente, principalmente quanto à ocupação de áreas de preservação 
permanente, tendo em vista que a região abriga área de mananciais. 

Foi também realizado em 2008, um levantamento na localidade do Garrafão, em 
Guapimirim, situado dentro dos limites geográficos deste parque. Os objetivos principais 
desse cadastramento são o controle e o monitoramento dos imóveis em relação a novas 
construções ou ampliações, proibidas em parques nacionais. Foram identificados 55 imóveis 
construídos, incluindo os anexos, os quais geraram as notificações mencionadas 
anteriormente, com o objetivo de informar aos proprietários sobre a proibição de 
construções e ampliações e de fazer constar em nosso acervo as documentações de 
propriedade ou posse dos imóveis. 

 
Figura 7: Levantamento de propriedades do Garrafão. 
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Prevenção e Combate a Incêndios 

Neste ano de 2008, a brigada do PREVFOGO 
/ PARNASO iniciou seus trabalhos de 
Prevenção e Combates aos Incêndios 
Florestais em Março, visando o processo 
seletivo para admissão de brigadistas, através 
de entrevistas e teste de aptidão física com os 
candidatos. Os selecionados e aprovados 
foram inscritos no curso do Prevfogo, no 
período de uma semana no mês de Abril, e 
convocados para efetivar a brigada de 
Prevenção e Combates aos Incêndios 
Florestais do Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos. Parte do grupo convocado obteve 
autorização de Brasília para o inicio das 
atividades em 1º de Julho de 2008, e o 
grupo restante em 1º de Agosto de 2008. 

Sendo assim, iniciou-se no mês de julho a 
manutenção dos equipamentos e ferramentas 
para o trabalho de Prevenção e Combate, 
assim como o monitoramento nos postos de 
observação. 

Foram realizados trabalhos de manutenção e 
confecção de trilhas do Parque e o apoio na 
implantação da trilha Cartão Postal na Sede 
em Teresópolis, inaugurada com a vinda 
recente do Ministro do Meio Ambiente, na 
comemoração dos 69 anos do Parque. A 
brigada mantém trabalhos de manutenção nas 
trilhas da UC, tanto na sede de Teresópolis 
quanto na sede do Bonfim, em Petrópolis.  

A brigada auxilia também na limpeza da 
piscina, bosques, instalações do Centro de 
Operações e manutenção das viaturas e criou 
uma área para viveiro de mudas de árvores 
nativas dentro da UC. 

Tem também trabalhado na confecção de três 
aceiros em locais com alta incidência de 
incêndios florestais: o 1º com largura 
aproximada de 5 a 6 metros e comprimento 
estimado de 1 km, na serra de Teresópolis X 
Itaipava num trecho conhecido como CEDAE; 
o 2º no Bonfim em Petrópolis, com largura 
aproximada de 5 a 6 metros e comprimento 
estimado de 1,5 km em um lugar conhecido 
por Mãe D’água; e o 3º com largura variada de 
3 a 6 metros e comprimento estimado de 5 km também na serra da Rodovia BR-495 
(Teresópolis-Itaipava), na localidade denominada de Jacó. 

Neste ano foram registradas 10 ocorrências de incêndios no entorno e dentro do Parque e 
em somente uma não houve atuação da brigada, pois houve um controle natural pela ação 
das chuvas. 

Figura 8: Treinamento com motobomba na 
piscina do parque. 

Figura 9: Paredão de pedra atingido pelo 
incêndio 

Figura 10: Brigadista em combate
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A brigada atuou também em apoio a outras UC, como no incêndio florestal na BR 040, área 
de jurisdição da APA Petrópolis e 
também com o contingente de 15 
brigadistas no incêndio ocorrido no 
Parque Nacional da Chapada 
Diamantina – Bahia, onde 
permaneceram por 6 dias. 

 

Indicadores do Programa 

Quanto aos Indicadores propostos, 
alguns dados podem ser avaliados ao 
fim do primeiro semestre de 
implementação. Os itens deste 
relatório referem-se aos indicadores. 

 Número de rondas e diligências 
aumentadas a partir de 2007.  

Foi implementada rotina de fiscalização, 
aumentando o número de rondas 
planejadas em cada área do entorno do PARNASO. 

 Número de notificações emitidas por ano. 

Em 2008 foram emitidas 60 notificações, um crescimento de 560% em relação a 2007 (9) 

 Número de autos de infração emitidos por ano. 

Em 2008 foram emitidos 71 Autos, um crescimento de 65% em relação a 2007 (43) 

 Número de ocorrências de incêndios e área queimada na UC por ano 

Em 2008 foram 4 incêndios na área da UC, totalizando 41 hectares. 

 Número de ocorrências de incêndios e área queimada no entorno imediato 

Em 2008 foram 6 incêndios na área de entorno imediato, totalizando 36,5 hectares. 

 Número de pareceres técnicos sobre empreendimentos 

Em 2008 foram emitidos 75 pareceres sobre empreendimentos ou infrações, um 
crescimento de 19% em relação a 2007 (63). 

 Número de Termos de Ajustamento de Conduta para adequação de captações de 
água. 

Esta ação ainda não foi iniciada. 

 

Monitoramento da execução 

O percentual de realização das atividades previstas chegou a 86%, com apenas uma ação 
prevista para o primeiro semestre não realizada e 4 parcialmente realizadas. Foram 
realizadas ou iniciadas ainda 11 atividades antecipadas em relação ao cronograma. 

 
Tabela 3: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Proteção 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
Realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

36 31 4 1 11 

100% 86% 11% 3% - 

Figura 11: Área queimada no PARNASO (azul) e 
entorno (vermelho). 
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Tabela 4: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Proteção  
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

1.  Estruturar a Coordenação de Proteção. 

- 

R    Foi designado o servidor Leandro Goulart (O.S. 05/2008) e 
definido novo espaço físico que reúne todos os servidores 
da coordenação. Foi disponibilizada uma nova viatura 
(Toyota Hilux) 

2.  Manter equipe de, no mínimo, 4 analistas 
ambientais, 12 agentes de fiscalização e equipe 
de apoio. 

- 

PR PR   A equipe recebeu o reforço de novos analistas e foram 
formados novos agentes. Em dezembro de 2008 o Parque 
conta com 4 analistas na coordenação (1 em dedicação 
parcial) e 7 fiscais (sendo 4 analistas que acumulam outras 
atribuições e 3 técnicos ambientais com dedicação 
exclusiva). Conta ainda com uma recepcionista e um 
assistente administrativo. 

3.  Estruturar o Setor de Fiscalização. - PR R   Foram organizados os bancos de dados e rotinas no 
primeiro trimestre. 

3.1.  Designar servidor responsável pelo Setor de 
Fiscalização. - NR R   Designado o servidor Gabriel Cattan (OS 23/2008) 

3.2.  Viabilizar e manter a estrutura necessária para 
as ações do setor. - R R    

3.3.  
Realizar capacitação dos funcionários da 
fiscalização. - 

R R   Um técnico ambiental e um analista capacitados e os 
demais com exame psicotécnico realizado para novo porte 
de arma. 

4.  Planejar e executar as ações de fiscalização.  - R R   Rotinas executadas, denúncias atendidas e operações 
conjuntas com outros órgãos realizadas 

4.1. Elaborar mensalmente a rotina de fiscalização. - R R    

4.2. Documentar as ações de fiscalização. - R R   Foi criado banco de dados e georreferenciados os autos 

4.3. Estabelecer rotinas de fiscalização interna no -      
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
Parque. 

4.4. Executar monitoramento aéreo periódico da 
área da UC e entorno. - R R   Depende de disponibilidade de aeronave. Foi realizado um 

sobrevôo em novembro/2008 

4.5. Intensificar as atividades de fiscalização nos fins 
de semana e feriados. - R R   Estão sendo realizadas operações a cada dois finais de 

semana 

4.6. Identificar pontos críticos de invasão de pessoas 
e animais domésticos. 

SMMA e 
ONG 

     

4.7. Intensificar a fiscalização de fauna e flora. BPFMA e 
IEF 

R R   Foram realizadas 2 operações especiais (1 com IEF e 1 
com Policia Federal) 

4.8. Fiscalizar ocupações irregulares e 
empreendimentos conflitantes existentes dentro 
da área da UC. 

FEEMA e 
SMMA 

R R   Foi realizado levantamento de todas as casas no Garrafão 
e embargada uma construção irregular no local. A AMPLA, 
que tem uma linha de transmissão dentro da UC foi 
notificada a apresentar licença ambiental. 

4.9. Montar rede de informações para repasse de 
denúncias e divulgar telefone para denúncias. ONG PR PR   Divulgação pontual na imprensa. 

4.10 Realizar vistorias periódicas nas áreas onde 
está prevista a ampliação do PARNASO. - 

R R   Foram realizadas 04 operações na região de Meio da Serra 
no município de Petrópolis e 01 no Distrito de Piabetá em 
Magé / RJ. 

4.11 Realizar trabalho de investigação para preparar 
operações especiais para coibir caça e 
extrativismo vegetal. 

BPFMA, IEF 
e PF 

     

4.12 Realizar operações especiais conjuntas para 
intensificar a fiscalização na área da UC e 
entorno. 

BPFMA, IEF 
e PF 

R    Foram realizadas 2 operações especiais para repressão à 
caça e palmito, sendo uma com o apoio do IEF no dia 
18/07/08 e outra com o apoio da PF no dia 15/08/08. 

4.13 Executar operações especiais freqüentes e 
casuais, incluindo fiscais de outras UC. BPFMA, IEF 

e PF 

R R   Foram realizadas 03 operações do mosaico no entorno do 
PARNASO, sendo uma nos dias 17 e 18 de julho no 
Bonfim e no Caxambú; outra nos dias 19 de julho no Meio 
da Serra e outra no dia 15 de agosto no Caxambú. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

5. Estruturar o Setor de Controle do Entorno. - R    O setor conta com sala, ramal, computador, GPS, máquina 
fotográfica e compartilha viatura com a fiscalização. 

5.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R    Foi designada a servidora Fumi Saito (OS 08/2008) 

5.2 Manter a estrutura necessária para as ações do 
setor. - R R   Informado acima 

6. Planejar e executar ações de controle do 
entorno. - 

R R   Foi realizado o levantamento de irregularidades ambientais 
em residências do condomínio Alpha II e iniciou-se, a 
pedido do Ministério Público, o levantamento de 
irregularidades no condomínio Caneca Fina. 

6.1 Estruturar banco de dados e mapear problemas 
no entorno da UC. 

CT-CR, 
SMMA, IEF e 

FEEMA 

PR PR   Foram inseridos no SIG-PARNASO dados sobre alguns 
empreendimentos, caça, captação de água etc. 

6.2 Analisar projetos de empreendimentos que 
possam afetar a biota da UC. - R R   Foram emitidos 73 pareceres técnicos e 42 informações 

técnicas a respeito de empreendimentos e autuações. 

6.3 Identificar áreas prioritárias para fiscalização e 
controle. - R R   Áreas contempladas na rotina e em operações especiais 

(Caxambu, Meio da Serra e Garrafão) 

6.4 Formalizar e reforçar parcerias com órgãos 
públicos para trabalho em conjunto no entorno. 

SMMA, MPF, 
BPFMA, IEF 

e FEEMA 

     

7. Articular a regularização ambiental de 
empreendimentos e captações de água 
instalados na área do Parque. 

ANA, SMMA, 
SERLA e 

ONG 

     

7.1 Viabilizar a assinatura de TAC para mitigação 
de danos da operação da rodovia BR-116. MPF e ANTT R R   TC assinado em abril/2008 com várias ações em 

execução. 

7.2 Viabilizar a assinatura de TAC para mitigação 
de danos da operação e desinstalação da LT 
Santo Aleixo-Petrópolis. 

MPF 
 PR   A AMPLA foi notificada a apresentar licença ambiental da 

LT. 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

7.3 Viabilizar a cobrança de compensação pela 
captação de água dentro da UC. MPF      

7.4 Realizar levantamento de captações de água na 
área do Parque para adequações. CT-CR e IP      

7.4.1 Regularizar ou desinstalar as estruturas de 
captação de água existentes. 

MPF e 
SMMA 

     

8. Viabilizar a desinstalação do posto de 
combustíveis do Garrafão  MPF PR PR   Reunião com dono do estabelecimento, notificação do 

Ministério Público e diretrizes traçadas.  

8.1 Analisar e aprovar os planos de desinstalação 
dos empreendimentos. - NR NR   Aguardando plano de desinstalação. (O cronograma saiu 

errado no plano de manejo e foi adequado neste relatório) 

8.2 Acompanhar o andamento do processo de 
desinstalação. MPF     (O cronograma saiu errado no plano de manejo e foi 

adequado neste relatório) 

9. Estruturar o Setor de Prevenção e Combate a 
Incêndios. - R    O setor conta com espaço físico, viaturas, equipamentos e 

42 brigadistas temporários 

9.1 Designar servidor que será responsável pelas 
atividades (gerente de fogo). - R    Foi designado o servidor Leandro Goulart 

9.2 Manter as instalações para acondicionamento 
de viaturas e equipamentos, logística, 
alojamento, refeitório e sanitários. 

- 
R R    

9.3 Garantir o funcionamento adequado do setor. - R R    

9.4 Oferecer cursos de capacitação 
complementares à formação da brigada, 

IEF, 
FEMERJ e 

IP 

     

9.5 Articular a ampliação da brigada para 35 
pessoas. - R    Brigada ampliada para 42 brigadistas. 

9.5.1 Manter brigada em Petrópolis - R R   Grupamento na Sede Petrópolis (8 brigadistas). 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

10. Executar as ações de prevenção, 
monitoramento e combate a incêndios. SMMA, 

GSFMA e 
ONG 

R R   Neste ano foram registradas 10 ocorrências de incêndios 
no entorno e dentro do Parque e em somente uma não 
houve atuação da brigada, pois houve um controle natural 
pela ação das chuvas.  Dois aceiros foram confeccionados 
em áreas de risco de incêndio, sendo um na comunidade 
do Bonfim e outro nas margens da BR 495. 

10.1 Monitorar áreas críticas de ocorrência de 
incêndios. 

SMMA, 
GSFMA e 

ONG 

R R   Postos de observação na Colina do Mirante(Teresópolis) e 
na Curva da Ferradura (Jacó) 

10.2 Promover a sensibilização das comunidades do 
entorno sobre aceiros, problemas com queima 
de lixo e áreas para plantio. 

ONG 
PR R   Reunião com a comunidade do Jacó 

10.3 Abrir e apoiar abertura de aceiros em áreas 
críticas de incêndios no entorno imediato. ONG R R   Aceiro da CEDAE (Serra Teresópolis-Petrópolis), Jacó e 

Mãe d´agua (bonfim) 

10.4 Manter a brigada voluntária. - R R   Neste ano não foi necessária a convocação devido à 
pequena magnitude dos incêndios 

10.5 Mapear pontos de pouso de aeronave em 
emergência e rotas para combate a incêndios 
em áreas remotas. 

- 
R    Pontos de pouso inseridos no SIG-PARNASO 

10.6 Articular apoio de aeronaves para situações de 
emergência. 

GSFMA e 
CGOA 

R R   Não foi necessário acionamento 

10.7 Manter atualizado o Plano de Chamadas para 
emergências. - R R   O Plano de Chamadas faz parte do procedimento de 

resgate do Sistema de gestão Ambiental 

11. Estruturar e manter o Setor de Montanhismo e 
Resgate. -      

11.1 Designar servidor responsável pelo setor. -  R   Foi designado o servidor Gabriel Cattan (OS 22/2008) 

11.2 Garantir o funcionamento adequado do setor, 
com estrutura física e equipamentos. -      
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

11.2.1 Disponibilizar para o GVBS as estruturas do 
Centro de Operações. 

FEMERJ e 
ABETA 

R R   Foi disponibilizada uma sala 

11.3 Estruturar e capacitar GVBS. FEMERJ e 
ABETA 

R R   Foram realizados cursos de primeiros socorros e de 
estruturação de GVBS em parceria com a ABETA. 

11.3.1 Cadastrar voluntários interessados e estimular a 
institucionalização do GVBS. 

FEMERJ e 
ABETA 

R R   O GVBS é um dos núcleos de Associação de Amigos do 
PARNASO, fundada em set/2008 

11.3.2 Viabilizar treinamento periódico e reciclagem. FEMERJ e 
ABETA 

     

11.4 Estabelecer as parcerias necessárias para a 
implantação, funcionamento e treinamento do 
GBVS. 

FEMERJ, 
ABETA e 

Defesa Civil 

PR PR   Foi criada a associação e oferecidos cursos, mas não há 
ainda parceria formal. 

11.5 Consolidar e aprimorar o Plano de Chamadas 
para Resgate. -      

 

14



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

Programa de pesquisa, manejo e monitoramento  
A execução deste programa fica a cargo da Coordenação de Manejo e Conservação da 
Biodiversidade, formada pelos setores de Controle e Incentivo à Pesquisa; Controle e 
Manejo de Fauna; e Monitoramento e Recuperação.  

Os resultados esperados deste programa são: Patrimônio natural e cultural conhecido e 
divulgado; acervo organizado e pesquisas divulgadas através de publicações sobre a 
biodiversidade do Parque em revistas indexadas, anais etc.; conhecimento sócio-ambiental 
da UC e entorno ampliado; infraestrutura adequada como base de apoio à pesquisa; 
espécies invasoras erradicadas ou controladas de acordo com orientações científicas; e 
áreas degradadas recuperadas. 

As principais ações de 2008 estão descritas por setor e, ao final, estão colocados os 
indicadores. 

 

Setor de Pesquisa 

O PARNASO é, desde 2005, a unidade de conservação federal com maior número de 
pesquisas científicas, como mostra a figura 1. Em 2008, foram emitidas 50 autorizações de 
pesquisa envolvendo o PARNASO, o que representa um aumento em comparação aos anos 
anteriores (figura 2). Cabe ressaltar que o número de autorizações emitidas leva em 
consideração renovações de autorização. 

Figura 12: Unidades de conservação com maior demanda por autorizações de pesquisa no 
período março 2007 – novembro 2008 (fonte: Núcleo Gestor do Sisbio) 

 

Nos dias 27 e 28 de novembro foi realizado o VI Encontro de Pesquisadores do PARNASO, 
que teve como objetivo discutir uma proposta de programa de monitoramento para o parque, 
além de promover o intercambio entre grupos de pesquisa que trabalham no parque. Foi 
produzido um CD com os anais do encontro e um relatório da oficina de monitoramento. 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 
Figura 13: Número de pesquisas autorizadas no PARNASO por ano 

 

Setor de Manejo de fauna 

Foram realizados estudos preliminares para controle de animais domésticos, testando 
alguns modelos de armadilha para captura de gatos domésticos. Está sendo preparado um 
projeto de pesquisa científica sobre o impacto de caça de gatos domésticos sobre a fauna 
nativa. 

O setor de fauna atua principalmente na recepção e atendimento a animais silvestres 
provenientes de entrega voluntária e apreensões. Em 2008, foram atendidos 530 animais, 
sendo a grande maioria aves (figura 3). A figura 4 mostra as espécies mais comuns entre os 
animais atendidos pelo Setor de fauna em 2008. 

 

 
        

 
Setor de Monitoramento e Recuperação 

A principal atividade do setor de monitoramento e recuperação em 2008 foi a implantação 
da trilha Cartão Postal (figuras 5 e 6), atividade prevista no programa de uso público do 
plano de manejo. A trilha foi implantada por funcionários do parque, com supervisão do 
responsável pelo setor. Foi inaugurada no aniversário do Parque, no dia 30 de novembro. 

Foi iniciado um levantamento de espécies vegetais exóticas que ocorrem no PARNASO. 

Figura 14: animais recebidos em 2008 pelo 
setor de fauna, por classe. 

Figura 15: espécies mais comuns no ano de 
2008 e respectivo numero de indivíduos 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 
 
Acompanhamento do Termo de Compromisso com CRT 

Em 2008, a coordenação de manejo de biodiversidade ficou responsável por acompanhar a 
implementação das ações de monitoramento de impactos causados pela Rodovia BR-116 
estabelecidas no Termo de Compromisso com a Concessionária Rio Teresópolis (CRT).  

Em 2008, foram realizadas as seguintes atividades: 

• Delineamento dos programas de monitoramento da qualidade do ar, da água e 
poluição sonora. 

• Realização de edital para seleção de 5 projetos de pesquisa. Foram selecionados os 
projetos descritos abaixo. Os projetos serão apoiados pela CRT em 2009, sendo que 
cada projeto receberá R$ 5.000,00. 

– “Efeito de invasão de uma espécie exótica: estudo com calitriquídeos 
(Primates) no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ”.  

– “Biologia e conservação da saudade-de-asa-cinza Tijuca condita (Aves; 
Passeriformes; Cotingidae) no PARNASO”. 

– “Bromeliaceae Organensis”. 

– “Biodiversidade e efeito da visitação em acampamentos nos Campos de 
Altitude do PARNASO/RJ”. 

– “Estrutura da taxocenose de quirópteros do Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos: gradiente altitudinal, uso de habitat e modelos de distribuição”. 

• Acompanhamento do 
andamento do Projeto 
Fauna Viva: 
monitoramento de 
atropelamento de animais 
na BR-116. Os resultados 
de 9 meses (o projeto 
iniciou em março de 
2008), sendo 233 dias de 
trabalho são: 233 
indivíduos atropelados 
pertencentes a 74 
espécies, sendo os 
mamíferos mais comuns 
(figura 7). As espécies 
mais comuns são gambá 

Figura 16: inauguração da 
trilha Cartão Postal. 

Figura 17: mirante Dedo de Deus, no final da 
trilha Cartão Postal. 

Figura 18: registro de animais atropelados na BR-116 
em 2008 (março-dezembro). 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

(64 indivíduos), preguiça e ouriço (13 indivíduos de cada espécie). 

 

Monitoramento de mamíferos de médio e grande porte 
A Coordenação de Manejo desenvolveu também a fase piloto do projeto de monitoramento 
de mamíferos de médio e grande porte, em parceria com o CENAP/ICMBio, utilizando 
armadilhas fotográficas. No período de julho a dezembro de 2008 foram realizadas 
expedições de avaliação e piloto do projeto com 2 meses de duração em 4 áreas do 
PARNASO (Rancho Frio, Soberbo, Bananal e Caxambu). Os resultados preliminares 
indicam a presença do gato maracajá, jaguatirica, suçuarana, irara e cateto na área. 

O projeto será submetido à Câmara de Compensação ambiental para custeio dos estudos 
em tr6es UC do mosaico (PARNASO, Rebio Tinguá e PE 3 Picos). 

 

Indicadores do programa  

 

O Plano de manejo prevê alguns indicadores para o programa de pesquisa, manejo e 
monitoramento, reproduzidos abaixo. Os valores calculados dos indicadores incluem não só 
o período de 1 semestre de implantação do plano de manejo, mas valores cumulativos 
resultantes da ação do Parque até o final do 1º semestre de implantação do plano de 
manejo. Isto se deve ao fato de ser impossível, em muitos casos, separar ações ocorridas 
apenas no período avaliado. Será possível avaliar o andamento do programa ao comparar 
estes valores com os valores cumulativos do 2º semestre. 

Figuras 19 a 22: Cateto Tayassu tajacu, Suçuarana Puma concolor, Gato maracajá 
Leopardus pardalis e irara Eira barbara registrados nas armadilhas fotográficas. 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 

 Número de pesquisas, estudos e projetos em andamento:  

Em 2008, foram emitidas 50 autorizações de pesquisa envolvendo o PARNASO. 

 Proporção da área da UC contemplada com pesquisas.  

As pesquisas continuam concentradas na Sede Teresópolis, mas alguns pesquisadores 
exploraram em 2008 novas áreas do parque, como o Bonfim, o vale do Itamarati, e o vale do 
Soberbo. 

 Número de espécies do Parque inventariadas, listadas e estudadas.  

Constam hoje, da lista de espécies do PARNASO, 2834 espécies de plantas e 1226 
espécies de animais. 

 Número de trabalhos publicados sobre o Parque.  

Constam hoje do SISCON 964 trabalhos publicados sobre o PARNASO, sendo 15 
publicados em 2008. 

 Número de relatórios de pesquisa entregues e analisados.  

13 (George Brown; Marcus Nadruz; Julio Cesar Vertuli, Vivian Flinte, Lana Sylvestre, Marcus 
Vinicius,  Fabio Roque, Darcilio Baptista, Antonio Carlos de Freitas, Fernando Zagury, 
Gustavo Heiden, Sandro Nunes, Gilberto Terra)  

 Número de ações de controle de espécies invasoras e exóticas.  

3. Foi iniciado o mapeamento de espécies vegetais exóticas; foram testadas diferentes 
armadilhas para controle de espécies animais exóticas; projeto de pesquisa capturou 
indivíduos exóticos e híbridos de Callithrix. 

 Número de hectares recuperados.  

Ação não iniciada. A recuperação de áreas degradadas é uma atividade prevista para o 
segundo ano de implantação do Plano de Manejo, e ainda não foi iniciada.  

 
Monitoramento da execução 

O percentual de realização das atividades previstas chegou a 97%, com apenas uma ação 
prevista para o primeiro semestre não realizada. Foram realizadas ou iniciadas ainda sete 
atividades antecipadas em relação ao cronograma. 

 
Tabela 5: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Pesquisa 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

31 30 0 1 7 

100% 97% 0% 3% - 

 
O detalhamento das atividades está na tabela a seguir. 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

Tabela 6: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Pesquisa, manejo e monitoramento  
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 
Atividades e sub-atividades 

Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

1. Estruturar a Coordenação de Conservação e 
Manejo da Biodiversidade. - R     

1.1. Adquirir e manter a estrutura necessária para as 
ações da coordenação. - R R    

2. Estruturar o Setor de Controle e Incentivo à 
Pesquisa. - R     

2.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R    A servidora Cecilia Cronemberger foi designada pela 
Ordem de serviço no 07/2008 

3. Zelar pelo cumprimento das normas que 
regulamentam a pesquisa em UC de Proteção 
Integral. 

- 
R R    

4. Executar as atividades de análise e autorização 
de pesquisas. - R R   50 pareceres elaborados e homologados através do 

SISBIO no ano de 2008. 

4.1 Analisar os projetos de pesquisa de acordo com 
os procedimentos estabelecidos. - R R    

4.2 Estabelecer contato com os pesquisadores, 
auxiliar na logística e acompanhar a pesquisa. - R R    

4.3 Analisar e sugerir, quando necessário, a 
substituição de técnicas e equipamentos para 
captura e marcação de espécimes. 

- 
R R    

4.4 Acompanhar cronograma estabelecido pelos 
pesquisadores. - R R    

4.5 Analisar e dar os encaminhamentos pertinentes 
aos relatórios parciais e finais das pesquisas. - R R    

20



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou reprogramação) 

4.6 Controlar o envio de publicações resultantes 
dos projetos de pesquisa. 

- 

R R   O currículo Lattes dos titulares de pesquisas já 
encerradas foi analisado em busca de publicações 
resultantes de pesquisas no PARNASO que ainda não 
foram enviadas ao parque, e estas publicações foram 
solicitadas aos pesquisadores. 

5. Estabelecer contato com universidades e outras 
instituições de pesquisa visando a realização de 
pesquisas das linhas prioritárias. 

IP e CT-
Pesquisa 

     

6. Divulgar a relação das pesquisas prioritárias e 
as facilidades oferecidas pela UC.  

IP e CT-
Pesquisa 

     

7. Destinar às instituições de pesquisa os animais 
mortos por acidente. IP 

R R   Projeto Fauna Viva encaminha animais atropelados e 
outros mortos no parque para Museu Nacional, FESO e 
outras instituições. 

8. Orientar os pesquisadores quanto aos temas de 
interesse para a UC, informações anteriores, 
regras de utilização da infra-estrutura, cuidados 
e relação com visitantes. 

- 

R R   Orientações são feitas através da cartilha do 
pesquisador do PARNASO, que é enviada por email 
para os titulares de autorização de pesquisa e está 
disponível no site do PARNASO. 

9. Elaborar e atualizar banco de dados sobre 
pesquisas realizadas e em andamento. IP e CT-

Pesquisa 

R R   Planilha Controle Pesquisa na pasta Setor de Pesquisa 
armazena informações sobre os projetos de pesquisa. 
Banco de dados “SISCON” na pasta Setor de Pesquisa 
armazena informações sobre publicações resultantes de 
pesquisa e listas de espécies. 

10. Organizar relatórios e publicações e 
disponibilizá-los na biblioteca. JBRJ 

R R   Biblioteca implantada e em funcionamento. Catalogação 
do acervo vem sendo feita por bibliotecária parcialmente 
cedida pelo JBRJ. 

11. Reunir documentação histórica sobre a 
biodiversidade local. 

IP e CT-
Pesquisa 

     

12. Atualizar a nomenclatura das listas de espécies 
encontradas em publicações antigas. IP      

13. Buscar parceria com instituições de pesquisa 
para apresentação de projetos para IP R R   Setor de Pesquisa está escrevendo em conjunto com 

pesquisadores projetos de monitoramento de longo 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou reprogramação) 
financiamento. prazo do Muriqui e carnívoros para financiamento com 

recursos de compensação ambiental. 

14. Incentivar a realização de pesquisas de longo 
prazo. IP e CT-

Pesquisa 

R R   Setor de Pesquisa está escrevendo em conjunto com 
pesquisadores projetos de monitoramento de longo 
prazo do Muriqui e carnívoros para financiamento com 
recursos de compensação. 

15. Promover seminários para apresentação da 
produção científica e discussão das implicações 
para o manejo da UC. 

IP e CT-
Pesquisa 

 R   O VI Encontro de Pesquisadores do PARNASO foi 
realizado em novembro de 2008 e discutiu como fazer o 
monitoramento do PARNASO. 

16. Realizar reuniões periódicas com pesquisadores 
na Câmara Técnica de Pesquisa do 
CONPARNASO. IP 

PR R   A Câmara Técnica tem funcionado virtualmente (lista de 
discussão). Neste período a CT se reuniu para fazer a 
seleção de projetos para receber apoio da CRT e na 
reunião conjunta com a CT Turismo para definir o 
zoneamento da aera de ampliação do PARNASO. 

17. Zelar pelo cumprimento das normas de uso das 
estruturas físicas de apoio a pesquisa.  - R R    

18. Avaliar a necessidade de reparos nas 
instalações de apoio à pesquisa, solicitando ao 
setor responsável as providencias cabíveis. 

- 
R R   As instalações encontram-se em bom estado de 

conservação. 

19. Avaliar a necessidade de adequação das 
estruturas de apoio à pesquisa e viabilizar a 
execução das propostas. 

CT-Pesquisa 
R R   O alojamento foi reformado entre setembro e novembro 

e foi inaugurado no VI Encontro de Pesquisadores. 

20. Coletar, monitorar, analisar e disponibilizar os 
dados das estações meteorológicas do 
PARNASO e viabilizar a instalação de novas 
estações. 

INMET 

R R   Dados estão organizados na pasta estações 
meteorológicas > Setor de Pesquisa. 

21. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas 
em áreas pouco conhecidas do PARNASO. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R   Edital CRT selecionou projetos em áreas prioritárias, 
que receberão apoio para trabalho de campo. 

22. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas 
prioritárias. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R   Edital CRT selecionou projetos de temas prioritários, 
que receberão apoio para trabalho de campo. 

22



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou reprogramação) 

23. Incentivar a realização de pesquisas no 
entorno que possam auxiliar o manejo da UC. 

IP e CT-
Pesquisa 

     

24. Buscar informações sobre pesquisas 
licenciadas no entorno do Parque. 

IP e CT-
Pesquisa 

     

25. Realizar levantamento de remanescentes no 
entorno de interesse para a conservação. 

IP, IEF, 
SMMA e 

ONG 

     

26. Identificar compensações ambientais que 
possam financiar as pesquisas prioritárias do 
PARNASO. 

FEEMA 
PR PR   Estão sendo preparados projetos de monitoramento 

(muriqui e carnívoros) para a compensação do 
COMPERJ. 

27. Estruturar o Setor de Manejo de Fauna. - R     

27.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R    Ordem de serviço no 06/2008 (Carlos Castelo Grande). 

28. Definir metodologia para captura de cães e 
gatos domésticos que invadem o parque. IP PR    Foram testados alguns modelos de armadilha para 

captura de gatos. 

29. Identificar instituições que possam receber os 
animais capturados ou definir destinação. 

IP e CT-
Pesquisa 

PR    Está sendo escrito com a FESO projeto para destinação 
dos animais. 

30. Acompanhar o monitoramento de fauna 
atropelada na BR-116 e viabilizar instalação de 
passagens de fauna. 

IP e MPF 
R    Foram encontrados 233 animais atropelado entre março 

de dezembro de 2008. 

30.1 Receber, dar o primeiro atendimento e 
encaminhar animais feridos aos CETAS. - R R   Foram recebidos 530 animais oriundos de entrega 

voluntária e operações de fiscalização no ano 2008. 

31. Estruturar o Setor de Monitoramento e 
Recuperação Ambiental. - R     

31.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R    Ordem de serviço no 02/2008 (Roberto Vancini). 

32. Mapear áreas degradadas na UC e incorporar 
as informações ao SIG-PARNASO. 

IP, SMMA, 
IEF e ONG 

     

33. Avaliar técnicas de recuperação ambiental e 
incentivar pesquisas que visem a definição de 

IP e CT-
Pesquisa 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou reprogramação) 
ações para as Zonas de Recuperação. 

34. Vistoriar as áreas atingidas por incêndios para 
avaliar a necessidade de implantar medidas de 
recuperação. - 

NR NR   A prioridade do Setor no período foi a implantação da 
trilha Cartão Postal (atividade prevista no programa de 
uso público). Esta atividade foi reprogramada para 
iniciar em 2009. 

35. Realizar diagnóstico sobre plantas exóticas na 
área do Parque. IP e MPF 

PR PR   Está sendo desenvolvida pesquisa no PARNASO 
(estrada da barragem) sobre exóticas. Foi realizado 
levantamento preliminar em parceria com o servidor do 
PARNA Cipó, Celso. 

36. Promover a recuperação de áreas degradadas, 
incluindo retirada de espécies invasoras e 
plantio de espécies autóctones. 

IP 
     

38.1. Promover mutirões voluntários para a 
recuperação de áreas degradadas. ONG      

37. Orientar as intervenções necessárias para 
manutenção de trilhas. - R R   No período a equipe trabalhou na implantação da trilha 

Cartão Postal. 
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Programa de Educação Ambiental  
O Programa de Educação Ambiental desenvolvido pelo PARNASO tem como objetivo 
fundamental a participação cidadã na gestão do meio ambiente, entendido como bem de 
uso comum dos brasileiros, essencial à sadia qualidade de vida da população, seguindo as 
diretrizes da antiga Coordenação Geral de Educação Ambiental do IBAMA para a 
operacionalização do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA).  

A Educação Ambiental no PARNASO não deve simplesmente prescrever regras 
comportamentais ou transmitir informações sobre o meio ambiente, mas sim promover 
processos educativos que discutam os conflitos, problemas e potencialidades ambientais no 
contexto de cada comunidade, contribuindo para a construção coletiva de uma percepção 
crítica e ação transformadora da realidade de degradação ambiental e injustiça 
socioambiental. 

No ano de 2008, os resultados obtidos pela Coordenação de Educação Ambiental e Uso 
Público estão abaixo relacionados, conforme os Indicadores do Programa previstos no 
Plano de Manejo: 

Indicadores do Programa 

 Número de projetos, cursos, oficinas e outras ações educativas. 

Participação na realização de 5 eventos educativos, em parceria com escolas públicas, 
associações de moradores, UCs e outras entidades. Os eventos foram realizados nas 
seguintes instituições: Centro Integrado de Educação Pública Prof. José Olympio 
(Teresópolis), Colégio Estadual Joaquim Leitão (Santo Aleixo, Magé), Colégio Estadual 
Campos Salles (Teresópolis), Escola Municipal Maçon Lino Oroña (Teresópolis). 

Cabe ressaltar que, em contraste com anos anteriores, quando coube ao Parque a 
iniciativa de convocar e organizar os eventos, os deste ano foram todos realizados por 
iniciativas espontâneas de entidades locais. Tal fato demonstra o reconhecimento do 
PARNASO como ente aliado das comunidades e instituições locais e também como 
veiculador da educação ambiental. Pode-se afirmar que esta percepção reforça o 
sentido de pertencimento das comunidades em relação ao Parque. O fato negativo está 
no fato de que tais percepções são mais fortes no Município de Teresópolis, onde se 
localiza a sede administrativa da UC. 

As atividades empreendidas pela equipe do Parque foram: aplicação de jogos didáticos, 
apresentação de teatro de fantoches, exposição sobre o trabalho do PREVFOGO e 
apresentação de palestras. 

Formalizamos cooperação com o Canal Futura para utilização de programas em DVD, 
textos e livros nas atividades educativas. (Projeto Maleta do Meio Ambiente) 

 

 Número de estudos e materiais educativos e de divulgação. 
Produção de 4 edições do boletim “PARNASO Informa”, encartado no jornal CRT Boa 
Viagem. O boletim é enviado por mala direta e distribuído nas praças de pedágio da 
Rodovia Rio-Teresópolis- Além Paraíba, com tiragem de 35.000 exemplares. Os temas 
abordados foram: incêndios florestais, fauna em cativeiro, flora ameaçada e áreas de 
preservação permanente. 

 

 Número de escolas e comunidades atendidas. 

Foram atendidas 115 escolas, totalizando 5.850 estudantes. A distribuição de escolas e 
estudantes escolas públicas e particulares, bem como por sedes do Parque está 
demonstrada nos gráficos abaixo: 
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Figura 23: Número de alunos que visitaram o PARNASO, por sede e tipo de escola 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Número de escolas que visitaram o PARNASO, por sede e tipo de escola 

 

 Número de participantes das atividades. 

Considerando-se os participantes de eventos educativos, de visitas escolares às sedes do 
PARNASO e das reuniões do Conselho Consultivo e Câmaras Técnicas, estima-se em 
7.500 pessoas envolvidas nas atividades do Programa de Educação Ambiental. 

 

 Número de instituições envolvidas no conselho consultivo e nas câmaras técnicas. 

Entre abril e agosto de 2008, realizou-se uma nova reestruturação do Conselho Consultivo, 
visando acompanhar as transformações inerentes à sociedade e fazer do CONPARNASO 
um fórum altamente representativo dos setores sociais que interagem com o Parque. 

Instituiu-se, com a participação ativa de conselheiros e entidades convidadas, um sistema 
de suplência ampliada com o objetivo de incluir mais membros e fortalecer o 
CONPARNASO no que diz respeito à diversidade do aporte de saberes e à extensão dos 
segmentos representados. 

Na tabela a seguir, tem-se a quantidade de instituições membros do CONPARNASO por 
setor, totalizando 25 titulares e 36 suplentes. 
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Cabe anotar que a nova composição eleita em 2008 ainda não tem Portaria de designação. 
 

Tabela 7: Instituições participantes do CONPARNASO 

GRUPO SETOR 
MEMBROS 
(titulares + 
suplentes) 

Sociedade 
Civil 

9 titulares 

Sociedade civil socioambiental 3+6 

Associações de Moradores do Entorno  4+5 

Associação de Produtores Rurais 2+2 

Usuários 
de 

Recursos 
Ambientais 
7 titulares 

Turismo 1+1 
Usuários Diretos de Serviços Ambientais 1+1 
Prestadora de Serviços 1+1 
Montanhismo 1+3 
Ensino, Pesquisa e Extensão 3+5 

Órgãos gestores 
9 titulares 

PARNASO 1 
OEMA 1+1 
PM Teresópolis 1+2 
PM Petrópolis 1+2 
PM Guapimirim 1+1 
PM de Magé 1+1 
UC do mosaico da MACF 1+2 
Corpo de Bombeiros 1+2 
BPFMA-RJ 1+1 

 

 Número de ocorrências relacionadas à conduta inadequada de visitantes. 

As ocorrências registradas pela equipe de vigilância do Parque no ano de 2008 ainda 
não foram compiladas e analisadas. Em 2009, pretende-se criar um registro específico 
para este tipo de ocorrências. 

Além dos resultados apresentados, são percebidos avanços na compreensão sobre a 
importância da preservação do meio ambiente pelas comunidades locais, evidenciados em 
seu interesse em compor o Conselho Consultivo e propor ações para a gestão do Parque e 
melhoria da qualidade de vida em suas comunidades. O CONPARNASO vem se mostrando 
bastante atuante, com baixo índice de ausências e crescente quantidade de propostas e 
projetos em discussão.  
 
 
Tabela 8: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Educação 
Ambiental 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

33 26 3 4 8 

Proporção(%) 78,8% 9,1% 12,1% - 
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Tabela 9: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Educação Ambiental 
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

1. Estruturar o Setor de Educação Ambiental. - R     

1.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R    A servidora Fátima Santos foi designada pela Ordem de 
serviço no 09/2008 

2. Manter equipe de, no mínimo, 2 analistas 
ambientais e equipe de apoio.  - 

R    Há 2 analistas no setor e 1 funcionário de apoio 
administrativo. Foram contratadas 3 recepcionistas para 
atendimento a escolas e visitantes em geral. 

3. Adquirir e manter a estrutura necessária para as 
ações do setor. - PR R   Equipamento de telefonia deficiente até outubro. 

4. Executar ações de apoio à educação ambiental 
formal em continuidade ao Projeto Cenário 
Verde.  

- 
R R   Em 2008 foram atendidos 5.850 alunos de 115 escolas, 

sendo 37 particulares e 78 públicas. 

4.1. Realizar articulação com Secretarias de 
Educação e Coordenadorias Estaduais de 
Educação. SME e CEE 

PR PR   As Secretarias e Coordenadorias vêm sendo convidadas a 
participarem da Câmara Técnica de Educação Ambiental 
do CONPARNASO e para o I Encontro de Educadores 
Ambientais, mas não enviaram representantes. 

4.2. Realizar interlocução com as escolas do entorno 
no início do ano letivo. Escolas 

PR PR   Embora o período em análise corresponda ao segundo 
semestre do ano letivo, realizamos interlocução com 
algumas escolas, participando de eventos educativos por 
elas promovidos. 

4.3. Reunir, organizar e disponibilizar acervo de 
materiais educativos na biblioteca.   JBRJ 

PR PR   O acervo vem sendo constantemente acrescido de 
diversas publicações, mas a catalogação ainda não foi 
concluída. 

4.4. Reunir, catalogar e renovar permanentemente o 
acervo da videoteca.  JBRJ R R   A videoteca foi convertida de VHS para DVD, e vem sendo 

acrescida com novos materiais. 

4.5. Adquirir livros e materiais audiovisuais. ONG R R   Novos livros e materiais audiovisuais foram adquiridos. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

4.6. Realizar campanhas e produzir materiais 
educativos periodicamente. ONG 

R R   Realizados encartes periódicos no informativo “CRT Boa 
Viagem” com temas relacionados à temática ambiental 
voltados aos usuários da rodovia. 

4.7. Divulgar amplamente os procedimentos para 
agendamento de visita escolar.  CT-EA R R    

4.8. Agendar visitas escolares. - R R    

4.9. Levantar os conteúdos ambientais trabalhados 
pelas escolas agendadas.  Escolas 

NR NR   Está em desenvolvimento um sistema de acompanhamento 
dos conteúdos trabalhados nas visitas escolares e seus 
desdobramentos na escola. 

4.10. Orientar e supervisionar as atividades de 
funcionários e concessionários nos Centros de 
Visitantes. 

- 
     

4.11. Receber escolas e apresentar o material 
educativo existente. - R R    

4.12. Realizar palestras durante as visitas escolares. - R R    

4.13. Orientar e conduzir os grupos escolares pelas 
trilhas interpretativas do Parque.  -      

4.14. Avaliar o aproveitamento das visitas escolares 
através de questionários aplicados junto a 
alunos e professores.  

- 
     

4.15. Manter os registros e estatísticas das visitas 
escolares ao longo do ano.  - R R    

4.16. Realizar capacitação de orientadores 
pedagógicos e professores das escolas do 
entorno. 

SME, CEE e 
ONG 

NR NR   As capacitações já oferecidas para educadores forneceram 
elementos para sua reprogramação, com base na análise 
das avaliações críticas realizadas pelos participantes. 

4.17. Promover seminários periódicos de 
apresentação e troca de experiências de 

SME, CEE e 
ONG 

 R   I Encontro de Educadores Ambientais em novembro de 
2008 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
projetos e ações de educação ambiental. 

4.18. Viabilizar a capacitação permanente da equipe 
para recepção de escolas.  ONG 

NR NR   Foram contratadas novas recepcionistas em meados de 
novembro de 2008, com capacitações iniciadas em janeiro 
de 2009. 

5. Executar ações voltadas para a sensibilização 
de visitantes. ONG R R   Atendimento a escolas; mutirões de manutenção de trilhas. 

5.1. Promover e coordenar a elaboração de roteiros 
interpretativos para as trilhas de uso intensivo e 
extensivo do PARNASO.  

CT-EA 
     

5.2. Coordenar a elaboração e implementação de 
exposições temporárias.   -      

5.3. Promover campanhas e eventos educativos 
associados ao calendário de datas ambientais. ONG 

R R   Eventos educativos em cinco escolas de três municípios, 
uma delas em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. 
Evento educativo na RPPN Jardim Suspiro.  

5.4. Realizar a recepção e orientação dos visitantes 
sobre a conduta consciente em UC, opções de 
roteiros interpretativos, e outras informações 
relevantes.  

- 

R R   Elaboração de folhetos; recepção dos visitantes a partir do 
segundo trimestre do período em análise. 

5.5. Produzir e manter atualizado vídeo informativo 
sobre o PARNASO.  ONG CT-EA      

6. Dar continuidade ao Projeto Boa Vizinhança.  ONG e CT-
EA 

R R   Eventos educativos e apoio à elaboração de projetos 
comunitários através da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental. 

6.1. Promover a gestão participativa por meio do 
Conselho Consultivo do PARNASO.  - R R    

6.1.1. Promover fóruns participativos e democráticos 
quando da renovação do Conselho. - R R   Oficina e Reuniões de Reestruturação do CONPARNASO 

entre abril e agosto de 2008. 

6.1.2. Mobilizar e incentivar as organizações que - R R    
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
atuam na região a participarem do 
CONPARNASO. 

6.1.3. Realizar as reuniões do Conselho de acordo 
com o calendário estabelecido.  - R R    

6.1.4. Capacitar periodicamente os membros do 
Conselho.  ONG NR NR   O Conselho teve sua reestruturação concluída em agosto, 

sem Portaria publicada em 2008. 

6.1.5. Estimular o funcionamento das Câmaras 
Técnicas.  - R R    

6.1.6. Promover a divulgação das ações e composição 
do Conselho através da mídia.    - PR PR   A CTEA-PARNASO vem ampliando sua rede de 

comunicação social com rádios e jornais locais. 

6.2. Realizar periodicamente diagnóstico 
socioambiental das comunidades do entorno. 

ONG e CT-
EA 

     

6.2.1. Coletar informações socioambientais nas 
comunidades do entorno.  ONG      

6.2.2. Sistematizar e disponibilizar as informações 
socioambientais do entorno.  

ONG e CT-
EA 

     

6.3 Realizar eventos de sensibilização e educação 
ambiental nas comunidades do entorno. 

ONG e CT-
EA 

R R   Eventos educativos em cinco escolas de três municípios. 
Evento educativo na RPPN Jardim Suspiro. 

6.3.1. Planejar e organizar os eventos em conjunto 
com as lideranças de cada local.  

ONG e CT-
EA 

R R    

6.3.2. Promover, apoiar e participar de ações 
conjuntas de educação ambiental. 

ONG e CT-
EA 

R R    

6.3.3. Diversificar recursos educativos, de recreação e 
informação.  CT-EA R R    

6.3.4. Integrar talentos e potencialidades das 
comunidades nas atividades realizadas nos 
eventos educativos.  

ONG 
R R    

6.3.5. Incluir nos eventos atividades de incentivo ao ONG, R R    
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
uso de técnicas ambientalmente sustentáveis 
como alternativas econômicas para as 
comunidades do entorno.  

EMATER e 
SMA 

6.3.6. Disseminar conteúdos relevantes de outras 
instituições e setores do manejo da UC.   - R R    

7. Promover interlocução com as mídias local e 
regional visando à realização de campanhas 
educativas relacionadas a temas ambientais.  

- 
R R    

8. Realizar o monitoramento periódico das ações 
desenvolvidas pelo Programa de Educação 
Ambiental.  

CT-EA 
     

9. Reunir-se periodicamente com entidades na 
Câmara Técnica de Cultura e Educação 
Ambiental do CONPARNASO. 

- 
R R    

10. Analisar e emitir pareceres, supervisionar e 
acompanhar projetos de educação ambiental 
em desenvolvimento no PARNASO e entorno. 

- 
R R   Elaboração do Projeto AAVs com entidades do entorno; 

Elaboração do Projeto Monitores Ambientais com 
Movimento Nossa Teresópolis. 
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Programa de Uso Público 
 
O objetivo deste programa é preparar o Parque para receber os visitantes, com a estrutura 
de apoio e informações necessárias para garantir uma visitação segura e responsável, que 
evite danos à Unidade de Conservação. O Programa deve promover experiências positivas 
no ambiente natural aos visitantes e sensibilizar a população para a importância da 
conservação do meio ambiente. 

Entre os resultados esperados destacam-se: estrutura adequada para visitação; visitação 
controlada e segura; redução no impacto da visitação; visitantes informados, satisfeitos e 
sensibilizados; maior conhecimento da Unidade de Conservação pela população. 

Indicadores 

 Grau de implantação das estruturas de apoio à visitação propostas. 

 Proporção de implementação dos contratos de concessão de serviços de apoio à 
visitação propostos. 

 Relatórios do estado de conservação da infra-estrutura para uso público. 

 Percentual de visitantes satisfeitos com experiência de visitação ao Parque. 

 Receita obtida com a visitação. 

 

Em 2008, o PARNASO foi selecionado como Parque prioritário do Programa Turismo nos 
Parques, uma parceria dos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo, e recebeu cerca de 
três milhões de reais em investimentos para reforço da infra-estrutura para a visitação. 
Foram realizadas diversas licitações para obras e serviços: ampliação da trilha suspensa; 
reforma e impermeabilização da piscina natural; reforço estrutural do Centro de Visitantes da 
Sede Guapimirim; construção de abrigo nos Castelos do Açu; nova sinalização bilíngue; 
exposição interpretativa para os Centros de Visitantes das Sedes Teresópolis e Petrópolis; 
reforma de campings, portarias e banheiros; complementação do sistema de tratamento de 
efluentes; e recuperação do pavimento das vias internas. 

Em função do significativo investimento recebido foram antecipadas diversas ações do 
programa, que serão acompanhadas/desenvolvidas em 2009, e representarão significativas 
melhorias no atendimento e na sensibilização dos visitantes. Em função da grande demanda 
de serviços algumas ações rotineiras ficaram em segundo plano, gerando necessidade de 
replanejamento.  

Além da infra-estrutura, foram contratados serviços de arrecadação de ingressos, que inclui 
sistema de reservas pela internet e pagamentos com cartões de débito; guarda-vidas para a 
piscina natural no verão; e recepcionistas (inclusive uma bilíngüe) para os centros de 
visitantes. Foi contratado e iniciado Estudo de Viabilidade Econômica para o lançamento 
dos processos de concessão para exploração de serviços de apoio à visitação pela iniciativa 
privada. 

Outra iniciativa que merece destaque é a de preparação e adequação dos procedimentos 
utilizados para o controle e manejo da visitação pública. Estas ações serão continuadas em 
2009, visando um atendimento aos visitantes mais eficiente e profissional.  

Até o mês de novembro (os dados de dezembro não foram informados pela empresa 
responsável devido à problemas da mesma) o PARNASO já havia recebido 75.533 
visitantes, gerando uma receita de R$ 255.869,00 (ver gráficos e tabela abaixo). O número 
de visitantes anual foi menor do que em anos anteriores, principalmente devido ao baixo 
número de visitantes nos meses de janeiro, fevereiro e março (o que atribuímos 
principalmente à alta pluviosidade do período) e também devido ao pequeno número de 
feriados ocorrendo em dias da semana. Apesar disso, registramos no ano de 2008 o recorde 
histórico de visitação para os meses de julho e agosto.   
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Tabela 10: Número de visitantes e arrecadação em 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Em dezembro houve mudança na empresa prestadora do serviço e os dados ainda não foram repassados. 

 

Figura 25: Gráfico da visitação em 2008 

 
 
Tabela 11: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Uso Público 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

27 19 8 0 11 

Proporção (%) 70,4% 29,6% 0% - 

 Visitantes Arrecadação

Janeiro 10842 R$ 32.389,00

Fevereiro 6534 R$ 20.191,50

Março 6708 R$ 22.629,50

Abril 5317 R$ 20.400,50

Maio 6848 R$ 31.776,50

Junho 4929 R$ 12.013,00

Julho 9444 R$ 46.688,50

Agosto 6470 R$ 23.031,00

Setembro 4145 R$ 13.494,00

Outubro 9583 R$ 20.921,50

Novembro 4713 R$ 12.334,00

Dezembro ND* ND*

TOTAL 75533 R$ 255.869,00
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Tabela 12: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Uso Público 
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

1. Estruturar a Coordenação de Uso Público e 
Interpretação Ambiental. - R    O servidor Marcus Gomes foi designado (OS 04/2008). 

2. Estruturar o Setor de Uso Público. - R    Setor contando com equipamentos necessários básicos.  

2.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R    Foi designado o servidor Leonardo Freitas (OS 10/2008). 

2.2. Manter equipe com, no mínimo, 2 analistas 
ambientais e pessoal de apoio. -      

3. Adquirir e manter a estrutura necessária para as 
ações do setor. - R R    

4. Zelar pelo cumprimento das normas de 
visitação. - R R    

5. Acompanhar a implantação da infra-estrutura de 
visitação pública do PARNASO. - R R   Foram realizadas 4 tomadas de preços e 3 pregões para 

implantação de infra-estrutura. 

5.1. Estudar a viabilidade de instalação de portaria 
e/ou Centro de Visitantes na região de Santo 
Aleixo. ONG 

R    Os estudos indicaram que o parque não deverá ter Centro 
de Visitantes no local, havendo entretanto a possibilidade 
de construir, futuramente, pequena estrutura de apoio, a 
ser operada por parceiros.  

5.1.1. Elaborar projeto e construir portaria e centro de 
visitantes para a região de Santo Aleixo. ONG e PMM     Não será realizada 

5.1.2. Elaborar e implementar exposição interpretativa 
para o Centro de Visitantes em Santo Aleixo. ONG     Não será realizada 

5.1.3. Alocar pessoal para as atividades no Centro de 
Visitantes. PMM     Não será realizada 

6. Controlar o acesso de visitantes nas Portarias 
do Parque. - R R    

6.1. Cobrar ingressos e taxas de acordo com atos - R R    
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
normativos. 

7. Realizar levantamento estatístico de visitação.  - R R    

8. Estruturar os centros de visitantes para receber 
e orientar o público. - 

PR PR   Os CV possuem recepcionistas, que estão recebendo e 
orientando os visitantes, porém de maneira ainda 
inadequada, pois as exposições ainda não foram 
instaladas. 

8.1. Implantar estruturas de apoio à visitação. -      

8.2. Exibir permanentemente vídeos com 
orientações. -      

8.3. Manter caixa de sugestões. - R R    

8.4. Revisar conteúdo e manter atualizada a 
exposição permanente. -  PR   Foi licitada a produção de novas exposições, mas não foi 

descentralizado o recurso. 

8.5. Elaborar e instalar exposições temporárias. ONG e IP      

8.6. Atender o público e oferecer folhetos e material 
educativo. - 

R R   Existem folhetos (A - Guia do visitante, B – Região da 
Serra dos Órgãos) elaborados, e outro (Cartilha do 
caminhante consciente da Serra dos Órgãos) em 
elaboração. 

8.7. Atualizar periodicamente as informações das 
exposições permanentes. -      

9. Mapear atrativos e a malha de trilhas do Parque 
e incorporar as informações ao SIG-PARNASO. 

FEMERJ e 
CT-TM 

 R    

10. Implantar sistema informatizado de pagamento 
antecipado de ingressos pela internet. -  PR   Foi contratada empresa para desenvolver o sistema, mas 

este ainda não foi implantado 

11. Implantar um sistema eletrônico de controle de 
ingresso e da visitação. -  PR   Idem anterior 

12. Reforçar o controle do acesso às trilhas do 
Complexo Dedo de Deus nos momentos de 
maior movimento. 

- 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
13. Verificar diariamente os termos de 

conhecimento de risco para acionamento de 
busca e resgate quando necessário. - 

PR R   Os termos são verificados, porém visitantes que não 
desceram nas datas corretas normalmente estão 
desrespeitando normas, e não estão acidentados ou 
perdidos. 

14. Analisar propostas de abertura de vias de 
escalada e utilização de áreas de visitação 
restritas. 

CT-TM 
R R   Solicitações são recebidas, analisadas e respondidas. 

15. Criar registro de acidentes para monitorar a 
segurança do visitante. CT-TM R R   Dados estão sendo registrados. Houve três incidentes sem 

conseqüências graves. 

16. Realizar periodicamente pesquisa de perfil do 
visitante e de opinião/satisfação do visitante. ONG  PR   O questionário foi aprimorado e a aplicação iniciada. 

17. Manter atualizado o cadastro de agências de 
turismo, guias e condutores nas portarias.  - R R   Os cadastros estão disponíveis nas portarias, mas nem 

sempre são preenchidos. 

18. Estudar e estabelecer roteiros de visitação 
específicos para atender a públicos 
diferenciados. 

CT-TM 
 R   Foi realizada oficina para elaboração de roteiros e alguns 

foram divulgados em folhetos português/inglês. 

19. Divulgar informações ao visitante sobre roteiros 
de visitação, oportunidades existentes, taxas, 
normas e restrições. 

- 
PR R   Foi produzido novo folheto sobre roteiros na região em 

português e inglês. 

19.1 Orientar os funcionários e terceirizados sobre as 
normas de uso público e valores das taxas para 
informar corretamente aos visitantes. 

- 
R R   Os funcionários são orientados, mas eventualmente são 

detectados erros de procedimento..  

19.2. Produzir mapa com atrativos e trilhas do Parque 
para divulgação, nos idiomas português e 
inglês. 

ONG e CT-
TM 

 R   Os folhetos produzidos trazem as principais trilhas e 
atrativos 

19.3. Planejar nova sinalização nos idiomas 
português e inglês. - PR R   Projeto pronto para Guapimirim e contratada a finalização 

do mesmo e implantação para Teresópolis e Petrópolis. 

19.4. Orientar os visitantes quanto às normas a serem 
seguidas para a visitação. - PR R   Os recepcionistas e vigilantes e os folhetos informam sobre 

normas. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
19.5. Informar sobre os roteiros de visitação. -  R   Os folhetos produzidos trazem alguns roteiror 

19.6. Desenvolver estratégias de sensibilização dos 
visitantes sobre ações voltadas à proteção do 
parque e à sua segurança. 

ONG 
     

20. Manter e complementar o Roteiro de Trilhas 
Interpretativas existente. CT-TM      

20.1. Instalar placas de sinalização interpretativa e de 
advertência nas trilhas, nos idiomas português e 
inglês. 

- 
 PR   Foi contratada nova sinalização bilíngüe, mas esta ainda 

está em produção. 

21. Elaborar e implantar projeto específico de 
Monitoramento e Manutenção das trilhas e 
atrativos do PARNASO. 

CT-TM 
PR PR   As trilhas recebem manutenção, mas não foi iniciado o 

monitoramento periódico com relatório.  

21.1. Contratar estudo de capacidade de suporte para 
os atrativos do parque. -      

21.2. Reestruturar e recuperar trechos de trilhas que 
oferecem riscos, ou implantar traçado 
alternativo. 

ONG e CT-
TM 

R R   Foram realizados mutirões na sede Petrópolis para 
mudança de traçado do trecho conhecido como “rala-
bunda” e na sede Guapimirim uma correção no acesso ao 
Poço Verde.  

21.3. Instalar, vistoriar periodicamente e manter os 
equipamentos mínimos necessários à 
segurança e à conservação. 

- 
PR PR   A atividade é feita de maneira pontual/ocasional.  

21.4. Realizar a limpeza e conservação periódica das 
trilhas e áreas de uso público. - 

R R   Três funcionários da empresa terceirizada de limpeza se 
dedicam exclusivamente às trilhas na Sede Teresópolis e 
há funcionários com dedicação parcial nas outras sedes. 

22. Viabilizar a concessão de serviços de apoio à 
visitação 

 
- 

 PR   Estudo de viabilidade econômica contratado em 
andamento 

22.1. Viabilizar a licitação e acompanhar a 
implementação da concessão da Pousada e -  PR   A pousada está inserida no estudo já citado. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
Restaurante Refúgio do Parque. 

22.2. Preparar projetos básicos para concessões. 

 - 
PR    Já foram preparadas minutas para as concessões. 

Aguardando conclusão do estudo de viabilidade 
econômica. 

22.3. Contratar e acompanhar o estudo de viabilidade 
ambiental e econômica de concessão de 
passeios de helicóptero na área de montanha 
do Parque. 

- 

     

22.4 Acompanhar o estudo de viabilidade da 
concessão do quiosque da Ponte Velha.   PR   Está inserido na análise geral. 

23. Supervisionar as atividades dos concessionários 
voltadas para a visitação. -      

23.1 Zelar pelo cumprimento de normas e regras 
estabelecidas para os serviços, pelos 
concessionários. 

- 
     

24. Estudar a viabilidade de implantação de novas 
trilhas e atrativos. CT-TM      

25. Realizar reuniões periódicas da Câmara 
Técnica de Turismo e Montanhismo do 
CONPARNASO.  

- 
R R   Foram realizadas 3 reuniões no semestre. 

26. Fazer gestão para viabilizar a publicação de 
portaria de cobrança específica para o 
PARNASO. 

- 
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Programas Alternativas de Desenvolvimento e Integração Externa 
Os programas Alternativas de desenvolvimento e Integração Externa não são atribuição de 
uma coordenação específica, ficando a cargo da chefia do PARNASO e de cada servidor, 
dependendo da atividade. Ambos os programas estão muito relacionados à Coordenação de 
Uso Público e Educação Ambiental, uma vez que esta desenvolve as atividades junto a 
comunidades do entorno e ao Conselho Consultivo. 

O Programa de Alternativas de Desenvolvimento visa incentivar a diversificação de 
alternativas de desenvolvimento econômico no entorno sem prejuízos ao meio ambiente, 
identificando potencialidades para geração de emprego e renda sem comprometer os 
recursos naturais da região, principalmente o turismo rural, ecoturismo e turismo de 
aventura na ZA. Entre os resultados esperados estão: adoção pelas comunidades do 
entorno de práticas que possam gerar renda sem comprometer os recursos naturais da 
região; e aumento do turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura no entorno imediato. 

O Programa de Integração Externa tem como objetivo principal assegurar a efetividade das 
ações de gestão propostas nos demais programas temáticos deste plano de manejo por 
meio da articulação com parceiros. Entre os resultados esperados estão: desenvolvimento 
de trabalhos em parceria para o atendimento dos objetivos do PARNASO; e aumento da 
capacidade operacional com redução de custos institucionais. 

Entre as ações executadas destaca-se o avanço na solução de conflitos históricos com as 
comunidades do Jacó e do Bonfim. Na comunidade do Jacó avançou a articulação com os 
moradores, o Ministério Público Federal de Petrópolis e o Programa Luz para Todos, entre 
outros, para assinatura de Termo de Compromisso que autorize a instalação de energia 
elétrica e estabeleça a adoção de práticas sustentáveis, como o abandono das queimadas 
como técnica agrícola, o tratamento de esgotos, a abertura de um aceiro delimitando as 
áreas de plantio e o limite da UC, entre outras. O parecer favorável à assinatura do Termo 
foi encaminhado à administração central do ICMBio para apreciação. 

O histórico conflito com a comunidade do Bonfim, inserida nos limites do PARNASO, teve 
iniciada discussão para possível redelimitação do Parque na área no âmbito da Câmara 
Técnica de Conflitos Fundiários do CONPARNASO. Foram obtidas imagens aéreas 
históricas da área (1965, 1975, 1994, 1999 e 2006), que estão sendo analisadas para 
conhecimento do processo histórico de ocupação e uso. A partir destes dados serão 
discutidos possíveis novos limites nas áreas de ocupação mais antiga e adensada. 

Durante o processo de ampliação do PARNASO foi aberta uma chamada para criação de 
RPPN na região, que culminou com a criação da RPPN Cavalo Baio, no Vale do Mata 
Porcos, entorno imediato da UC. 

 

Indicadores dos programas 

 Aumento no número de projetos sustentáveis desenvolvidos no entorno imediato. 

O PARNASO ainda não tem informações sistematizadas sobre este tipo de projeto. 

 Realização de cursos e oficinas de capacitação pelo Parque ou por meio de 
parcerias. 

No segundo semestre de 2008 foram realizado os seguintes cursos e eventos no 
PARNASO: Reunião do comitê do Muriqui; Curso de estruturação de grupos voluntários de 
busca e salvamento, em parceria com a ABETA – Associação Brasileira de Empresas de 
Turismo de Aventura e o Ministério do Turismo; Encontro nacional de procuradores federais 
que atendem ao ICMBio e IBAMA; Oficina de planejamento de ações monitoramento e 
fiscalização na Mata Atlântica do IBAMA; Reunião do comitê consultivo de RPPNs; Curso de 
primeiros socorros – em parceria com a ABETA e MTur; Oficina de disseminação de 
práticas sócio-ambientais – em parceria com a ABETA; I Encontro de Educadores 
Ambientais do PARNASO; e VI Encontro de Pesquisadores do PARNASO. 
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 Aumento no número de condutores em atuação no PARNASO e entorno imediato. 

Os condutores capacitados em 2006/2007 continuam atuando, mas não há registro de 
novos condutores. 

 Número de convênios e cooperações técnicas formalizados. 

Em 2008 foi formalizado Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto TecnoArte, para 
desenvolvimento do projeto de restauração do patrimônio histórico da sede Guapimirim, 
submetido ao Ministério da Cultura visando incentivo fiscal. Foram realizadas atividades 
previstas nos ACT com o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e com a 
UNIFESO. 

 Número de ações desenvolvidas em parceria com outras instituições. 

No primeiro semestre de implementação do plano foram realizadas as seguintes ações 
emparceria com outras instituições: Operação da rede de estações meteorológicas do 
PARNASO, em parceria com INMET, CRT e Universidade de Lepizig; 2 expedições de 
pesquisa em parceria com JBRJ; 4 expedições do estudo piloto para monitoramento de 
mamíferos em parceria com CENAP, RioZoo, Rebio Tinguá e PETP; 3 cursos em parceria 
com a ABETA – Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura e o Ministério 
do Turismo; e 3 operações de fiscalização junto com outras UC do Mosaico. 

 

 
Tabela 13: Percentual de execução das atividades previstas no Programa Alternativas de 
Desenvolvimento 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

7 3 1 3 - 

% 43% 14% 43% - 

 
Tabela 14: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Integração 
Externa 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

16 13 1 2 4 

% 81,3% 6,3% 12,5% - 
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Tabela 15: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas nos programas Alternativas de Desenvolvimento e 
Integração Externa  
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

Programa Alternativas de Desenvolvimento 

1. Estimular a adoção de técnicas produtivas 
ambientalmente corretas no entorno. 

EMATER e 
SMA 

     

1.1. Identificar, incentivar e disponibilizar estudos 
sobre alternativas de produção mais 
econômicas e menos agressivas ao meio 
ambiente. 

EMBRAPA, 
EMATER e 

SMA 

     

1.2. Articular com associações locais, instituições de 
pesquisa e secretarias municipais de agricultura 
para apoiar tecnicamente a produção 
sustentável nas comunidades do entorno. 

ONG, 
EMATER e 

SMA 

R R   Foram realizadas reuniões com as comunidades do Bonfim 
e do Jacó (esta com participação do MPF, Secretarias de 
Meio Ambiente e Agricultura de Petrópolis e EMATER) em 
que foram discutidas as práticas agrícolas adequadas e o 
estímulo à produção orgânica e agroflorestal. 

1.3. Estimular a realização de diagnósticos técnicos, 
para orientar o uso das técnicas agrícolas mais 
adequadas a cada área. 

IP, EMATER 
e SMA 

     

1.4. Divulgar técnicas agro-ambientais para os 
produtores do entorno. 

EMATER e 
SMA 

     

1.5. Divulgar os malefícios causados pelo uso das 
técnicas da agricultura tradicional. 

EMATER e 
SMA 

     

2. Estimular a criação e fortalecimento de 
cooperativas e associações de produtores rurais 
existentes. ONG 

NR NR   Esta atividade consta do projeto sobre agentes ambientais 
voluntários encaminhado à administração Central, mas que 
não teve recursos liberados. Considerando a 
complexidade, altera-se o cronograma para o Ano 3. 

3. Estimular a coleta seletiva e a venda do lixo 
reciclável nas comunidades do entorno.  ONG      
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
4. Identificar áreas com potencial para atividades 

de ecoturismo, turismo rural, turismo de 
aventura e turismo histórico-cultural na região. 

CT-TM 
     

5. Incentivar atividades econômicas relacionadas 
ao turismo e ao Parque como alternativa de 
geração de renda para as comunidades. 

SEBRAE, 
CT-TM e 

SMT 

PR PR   Foi publicada IN sobre condução de visitantes para todas 
as UC federais, no modelo do PARNASO, fortalecendo 
esta atividade. Não foram adotadas outras medidas. 

5.1. Articular com o SEBRAE e outros parceiros para 
desenvolver ações de estímulo ao pequeno 
comércio de apoio à visitação. 

SEBRAE e 
SMT 

NR NR    

5.2. Estimular a produção e venda de artesanato 
ambientalmente sustentável nas comunidades 
do entorno. 

ONG 
NR NR    

6. Divulgar roteiros e opções de turismo histórico e 
cultural na região.  SMT      

7. Articular junto às demais Unidades de 
Conservação da região visando à criação de um 
selo de identificação e certificação de produtos 
ambientalmente sustentáveis. 

IEF e SMMA 

     

8. Incentivar a realização de cursos periódicos 
para capacitação de condutores de visitantes. 

ONG e 
FEMERJ 

R R   Foram realizados cursos de auto-resgate e primeiros 
socorros em parceria com a ABETA. 

8.1. Viabilizar parcerias para a realização dos 
cursos. 

ONG e 
FEMERJ 

R R   Ver item acima 

Programa de Integração Externa 

1. Mapear e incorporar ao SIG-PARNASO 
informações sobre instituições atuantes na 
região. 

IP e 
CONPARNA

SO 

     

2. Divulgar os resultados alcançados nas parcerias 
existentes. 

CONPARNA
SO 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
3. Articular com os diversos atores sociais da 

região para garantir a representatividade e 
legitimidade do CONPARNASO. 

- 
R R   O CONPARNASO é bastante atuante e realiza suas 

reuniões rigorosamente de acordo com o calendário 

3.1. Realizar, no mínimo uma vez por ano, a reunião 
do CONPARNASO em cada município 
integrante do Conselho da unidade de 
conservação. 

- 

R R   Em 2008 foram realizadas reuniões em todos os 
municípios. 

4. Estimular a criação de RPPN no entorno. SMMA R R   Em setembro foi criada a RPPN Cavalo Baio, no Vale do 
Mata-Porcos, Petrópolis (entorno imediato) 

4.1. Articular com as Prefeituras e Câmaras 
Municipais dos municípios a isenção de 
impostos para RPPN. 

Prefeituras 
     

5. Articular com entidades locais a implantação de 
“postos avançados” do PARNASO em pontos 
estratégicos. 

ONG 
     

6. Articular parcerias com o Batalhão Florestal, 
Policia Federal, BOPE e Exército, para viabilizar 
operações conjuntas. 

BPFMA, PF, 
BOPE e 
Exército 

R R   Foram realizadas operações com IEF e PF (ver programa 
de proteção) 

7. Articular com CBMERJ-GSFMA, Marinha e 
Aeronáutica a fim de obter apoio para o 
deslocamento aéreo em situações de 
emergência. 

GSFMA, 
Marinha e 

Aeronáutica 

R R   A articulação existe, mas o apoio não foi necessário em 
função dos poucos incêndios em 2008. 

8. Estabelecer as parcerias necessárias para a 
implantação e funcionamento do GVBS. FEMERJ, 

ABETA e 
Defesa Civil 

PR PR   Foram realizados cursos da ABETA, criada a associação 
de amigos do PARNASO (que inclui o GVBS) e estruturado 
o setor de resgate, mas não hove articulação com a defesa 
Civil. 

9. Promover eventos de caráter ambiental, 
cientifico e educativo no Auditório “O Guarani”. CONPARNA

SO e IP 

R R   Foram realizados o I Encontro de Educadores Ambientais 
do PARNASO, o VI Encontro de pesquisadores, encontros 
da procuradoria, da fiscalização, entre outros. 

10. Viabilizar e realização de reuniões periódicas da Prefeituras      
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
equipe da UC com as prefeituras e secretarias. 

11. Manter contato com demais órgãos do 
SISNAMA para evitar o licenciamento de 
atividades incompatíveis no entorno. 

FEEMA e 
SMMA 

 R   Foi encaminhado ofício à FEEMA e secretarias municípais 
sobre nova área do PARNASO. 

11.1. Divulgar as restrições de atividades no entorno 
e incentivar atividades compatíveis. 

FEEMA e 
SMMA 

 R   Foi encaminhado ofício à FEEMA, PRF e ANTT sobre 
restrições ao tráfego de cargas perigosas. 

12. Buscar parcerias para solucionar os problemas 
relativos a emissão de efluentes nos corpos 
d’água do entorno 

CT-CR, 
MPF, 

FEEMA e 
SMMA 

R R   A CT de recuperação do CONPARNASO tem trabalhado o 
tratamento de esgoto na Granja Guarany e no Jardim 
Serrano em parceria com a Ass. Comercial (ACIAT), 
Ministério Público e moradores. 

12.1. Articular com instituições para proposição de 
projetos alternativos, como biodigestores. 

CT-CR, IP e 
ONG 

R R   A ONG OIA está preparando projeto de biodigestor para 
parte da Granja Guarany. 

12.2. Contatar as concessionárias de águas e esgoto 
que atuam na região para levantar a situação e 
identificar áreas prioritárias para saneamento.  

MPF 
 NR   Esta ação não foi priorizada em função das demandas. 

Devendo ser reprogramada para o Ano 2. 

12.3. Estimular parcerias para a implementação de 
estações de tratamento de efluentes no entorno.

CT-CR, MPF 
e Prefeituras 

     

13. Incentivar as prefeituras a instalar e/ou reativar 
usinas de tratamento de lixo e outras formas de 
destinação adequada de resíduos sólidos. 

CT-CR, 
MPF, MPE, 
FEEMA e 

SMMA 

     

14. Articular com instituições de pesquisa para 
incentivar a realização de estudos e projetos de 
interesse do Parque. 

CT-Pesquisa 
R R   Foi lançado edital de apoio à pesquisa e realizado encontro 

de pesquisadores (ver Programa de pesquisa) 

15. Articular para viabilizar as ações previstas no 
Projeto Cenário Verde e fomentar a visitação 
escolar. 

CT-EA 
R R    

16. Articular com instituições e associações locais 
para viabilizar eventos previstos no Projeto Boa 
Vizinhança. 

CT-EA e 
ONG 

R R   O PARNASO participou de 4 eventos em comunidades do 
entorno. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
17. Buscar parcerias para promover a 

conscientização sobre o uso racional de 
defensivos agrícolas. 

EMATER e 
SMA 

     

18. Articular com os órgãos gestores de turismo da 
região e demais entidades do setor para 
potencializar ações. 

CT-TM, 
TURISRIO e 

SMT 

R R   O PARNASO foi contemplado com verbas do Ministério do 
Turismo (R$ 2 milhões) para investimento em infra-
estrutura 

18.1. Participar do Conselho Serra Verde Imperial.  - R R   O PARNASO foi representado pelo servidor Marcus 
Gomes. 

18.2. Estimular a implementação de sinalização e 
postos de informação e atendimento ao turista 
na região. 

TURISRIO e 
SMT 

     

18.3. Disponibilizar material de divulgação do 
PARNASO em secretarias de turismo e pontos 
estratégicos. 

CT-TM e 
SMT 

     

19. Articular para viabilizar a revitalização do 
Mirante da Vista Soberba, em Teresópolis. 

CT-TM, 
PMT, PMG e 

CRT 

     

20. Articular para estimular a execução projeto de 
transformação da BR-495 em “Estrada-parque”. 

CT-TM e 
DNIT 

     

21. Articular a participação do Parque em eventos 
culturais e turísticos. 

CT-EA e CT-
TM 

     

22. Consolidar e manter o Programa de 
Voluntariado. ONG R R   Voluntários atuam principalmente no Setor de Fauna, Setor 

de Pesquisa e PrevFogo. 

23. Divulgar o plano de manejo junto aos órgãos 
municipais e estaduais e às comunidades do 
entorno o plano de manejo do Parque. 

- 
R R   Foram distribuídos CDs para as instituições do Conselho, 

prefeituras e Ministério Público. 

23.1. Distribuir exemplares do resumo executivo para 
instituições governamentais e não 
governamentais representativas. 

- 
NR NR   O resumo Executivo ainda não foi aprovado pela 

DIREP/ICMBio. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
24. Participar do planejamento urbano dos 

municípios localizados no entorno e apoiar a 
implementação dos planos diretores. Prefeituras 

R R   O PARNASO, por meio do Conselho, tem estimulado a 
formação e atuação dos conselhos municipais de meio 
ambiente e apoiou a elaboração do plano diretor de 
Teresópolis.. 
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Programa de Operacionalização 
O principal objetivo deste programa é garantir os meios necessários para execução das 
atividades previstas nesse planejamento, incluindo ainda ações de implementação e 
estruturação da UC. 

Entre os resultados esperados para os cinco anos de atividades do plano de manejo estão: 
estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades; levantamento fundiário 
realizado; ampliação do Parque efetivada; exploração dos recursos hídricos regularizada; 
limites fisicos identificados e demarcados. 

Um dos principais resultados esperados do programa foi atingido logo no primeiro trimestre, 
com a assinatura pelo Presidente da República, do decreto s/no, de 13.9.2008, que alterou o 
decreto 90.023, de 02.8.1984 e redefiniu os limites do PARNASO, ampliando sua área de 
10.650 hectares para 20.024 hectares. A incorporação de novas áreas nos  municípios de 
Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e Magé representou um aumento de 88% na área da 
UC.   

Quanto ao levantamento fundiário, foram realizadas ações no Vale do Garrafão, uma das 
Zonas de Ocupação Temporária da UC, para cadastramento e valoração dos imóveis 
existentes, visando a elaboração de projeto para investimento de recursos de compensação 
ambiental. Este projeto está sendo executado como uma das medidas do termo de 
Compromisso assinado junto à concessionária da Rodovia BR-116, outra atividade que foi 
viabilizada antes mesmo da publicação do plano. 
 

 

 

 

Figura 26: Mapa da área de ampliação do PARNASO. 
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Na área administrativa, houve completa reestruturação em função da operacionalização da 
Unidade Avançada de Administração e Finanças do ICMBio, que ampliou e reforçou a 
unidade gestora que já operava no PARNASO. 

A UAAF possui estrutura própria, com dois cargos de Direção, Chefia e Assessoramento: o 
Coordenador (e ordenador de despesas) e o Chefe de Serviços. Embora seja ligada 
formalmente à DIPLAN no organograma do ICMBio, a UAAF é operada por servidores do 
PARNASO e continua tocando as ações previstas para sua coordenação de administração. 

A estruturação da UAAF incluiu a contratação de 
novos funcionários terceirizados para 
estruturação dos setores de contratos, recursos 
humanos, contabilidade e financeiro, licitações e 
compras, patrimônio, transportes e informática, 
que deverão assumir novas atividades 
relacionadas também a outras UC. Foram 
contratados ainda recepcionistas, inclusive um 
bilíngüe, zelador e guarda-vidas para garantir 
condições adequadas para a visitação.  Os 
contratos incluem uniformes e equipamentos de 
proteção individual para aqueles que atuam em 
campo. 

Em 2008, todos os contratos foram revisados 
para adequação às mais recentes determinações 
do Tribunal de Contas da União e também para a implantação do SGA – Sistema de Gestão 
Ambiental – nas atividades Administrativas, visando o mais adequado manejo das 
instalações físicas e recursos naturais das Unidades de Conservação nas suas zonas de 
maior impacto antrópico. Foram implantados novos postos de vigilância em Teresópolis e 
Guapimirim e reforçado o número de funcionários de limpeza e conservação para 
atendimento da demanda com a ampliação do número de visitantes nos últimos anos. Os 
equipamentos e materiais foram revistos e a realização das licitações por pregão eletrônico 
viabilizaram significativas melhorias nos serviços com pequeno acréscimo nos valores. 

As práticas de redução de impacto foram maciçamente aplicadas em contratos de vigilância, 
limpeza, terceirização, controle de acesso e cobrança de ingressos, entre outros. Produtos 
de limpeza de baixo impacto, veículos que utilizam combustíveis renováveis, aliados às 
recomendações de manejo consciente de energia, água, tratamento de resíduos, etc, foram 
definidos desde o edital das licitações e são monitorados exaustivamente pela gestão dos 
contratos. Seguindo orientação da DIPLAN/ICMBio, foram adotadas minutas de editais e 
termos aditivos padronizados previamente aprovados pela DIJUR e o uso do SRP, 
reduzindo o número de formulários nos processos, consequentemente gastando menos 
papéis e reduzindo o impacto ambiental na burocracia pública. 

 
Figura 29: Veículo tipo FLEX para vigilância 
patrimonial, com uso de 100% álcool. 

Figura 27: Funcionária devidamente 
instalada e uniformizada com tecidos de 
menor impacto.

Figura 28: Veículo do setor de limpeza e 
conservação 100% movido a biodiesel. 
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Entre as boas práticas adotadas nos novos editais destacam-se: treinamento de 
funcionários terceirizados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e 
redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; registro de 
inconformidades como 
vazamentos acessórios 
quebrados lâmpadas queimadas 
ou fios desencapados; descarte 
adequado de pilhas, baterias, 
lâmpadas 
fluorescentes e frascos de 
aerossóis; operação do Programa 
de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos; e critérios especiais 
para utilização racional de 
produtos 
domissanitários e priorização de produtos biodegradáveis; 

A preparação de diversas licitações para contratação de obras e serviços 
de infra-estrutura com recursos do Programa Turismo nos parques 
também está entre as principais atividades da coordenação de 
administração em 2008. Foram realizadas 4 tomadas de preços para 
contratação de obras e diversos pregões para registro de preços e 
contratação de serviços previstos no Programa de Uso Público. Foram 
contratadas também complementações de obras inacabadas desde 2002 
no PARNASO< como garagens e duas residências funcionais. 

 
Indicadores do 
programa 

 Número de 
veículos 
adequados para utilização. 

Em 2008 foi adotado contrato nacional da manutenção de veículos, que demorou a ser 
operacionalizado e acarretou alguns problemas de manutenção da frota. O problema foi 
parcialmente sanado no final do ano. Foram ainda recebidos dois novos veículos 
provenientes de compensação ambiental, o que não acontecia desde 2000. 

 Proporção de equipamentos necessários adquiridos. 

A assinatura de termo de Compromisso com a Concessionária CRT viabilizou a aquisição 
de equipamentos como roçadeiras, motosserras, rádios portáteis, uma estação repetidora, 
aparelhos de GPS e máquinas fotográficas. 

 Decreto de ampliação do PARNASO publicado. 

O decreto de ampliação foi assinado em 13 de setembro de 2008 e publicado no Diário 
Oficial da União. 

 Número de servidores atuando na UC. 

Em 2008, o PARNASO recebeu quatro novos analistas ambientais para atuarem na 
coordenação de administração, coordenação de proteção, setor de uso público e setor de 
montanhismo e resgate. 

 Número de placas implantadas nas trilhas e no perímetro da UC. 

Figura 30: Toalha de papel ecológica e detergente biodegradável: 
alguns dos novos produtos utilizados no PARNASO e outras 
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Em 2008 foram implantadas placas apenas na Trilha cartão Postal, inaugurada em 
novembro. O TC com a CRT garante novas placas de limites da UC para 2009. 

 Número de instrumentos legais disciplinando as atividades nas Zonas de Ocupação 
Temporária. 

Em 2008 foram iniciados levantamentos e interlocuções no Garrafão e no Bonfim com este 
objetivo.  

 Número de instrumentos legais de regulamentação de captação de água assinados. 

Foi iniciado entendimento com a comunidade da Cascatinha, vizinha à área incorporada da 
floresta da Alcobaça para disciplinar a captação de água no local. 

 Arrecadação da unidade. 

Em 2008 houve queda na arrecadação do PARNASO após três anos de significativo 
crescimento. A queda é reportada à pluviosidade anormal no verão, mas foi muito superior 
aos anos anteriores a 2006. 

 
Tabela 16: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de 
Operacionalização 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
Realizadas 

Não Realizadas Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

72 60 10 2 25 

% 83,3 13,8 2,8 - 
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Tabela 17: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Operacionalização  
NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 

1. Estruturar a Coordenação de Administração. 

- 

R    Foram disponibilizados dois cargos comissionados 
(Marcelo Moreira Prado como coordenador e ordenador de 
despesas; e Euclides Júnior como chefe de serviço) e 
ampliadas as atribuições da UGE, abrangendo também o 
estado do Espírito Santo. 

2. Designar servidor para atuar como fiscal dos 
contratos de concessão. -      

3. Estruturar o Setor de Protocolo. - R    O setor conta com sala, computador, arquivos e apoio 
parcial de uma funcionária terceirizada 

3.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    A servidora Suely Pedrosa foi designada 

3.2. Manter a estrutura existente, para arquivamento 
de processos e documentos. - R R    

3.2.1. Reinstalar portas e fechaduras para adequar o 
acesso ao arquivo de processos. -      

3.3. Viabilizar a informatização do protocolo do 
PARNASO. -  R   O protocolo foi informatizado e passou a cadastrar 

processos no sistema. 

4. Estruturar o Setor de Compras, Licitações e 
Contratos.  - R    O setor encontra-se plenamente estruturado. 

4.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    Dois servidores são pregoeiros habilitados e respondem 
pelas atividades do setor. 

4.2. Manter equipe de no mínimo 2 servidores e 
equipe de apoio. - R R   Além dos servidores foram contratados 4 funcionários para 

atuarem no setor. 

4.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - R R    

5. Contratar ou viabilizar a execução de obras e - R R   Foram realizadas 4 licitações (tomada de preços) para 

52



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestre I (julho-dezembro de 2008) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
instalação de infra-estrutura previstas. contratação de obras no PARNASO. 

6. Garantir a execução dos serviços de apoio à 
gestão da UC. - R R   Os serviços estão sendo executados de forma continua e 

conforme os contratos estabelecidos. 

6.1. Contratar e manter serviço de vigilância 
patrimonial e controle da visitação. 

- 

R R   Foi contratada a empresa Quality Security para execução 
dos serviços de vigilância patrimonial no PARNASO, com 9 
(nove) postos fixos, 1 (um) posto móvel, 1 (um) supervisor.  

Foram contratados 7 (sete) recepcionistas terceirizados 
para o controle da visitação. 

6.2. Contratar e manter serviço de limpeza e 
conservação,  - 

R R   Foram contratados 23 funcionários pela empresa Tec 
Neves LTDA ME, para execução dos serviços de limpeza, 
dentro de critérios ambientais. 

6.3. Contratar e manter serviço de apoio 
administrativo. - 

R R   Foram contratados 9 (oito) funcionários para atuarem no 
setor de Coordenação de Administração como Assistentes 
Operacional. Terceirizados pela empresa TEC Neves. 

6.4. Contratar e manter serviço de cobrança e 
arrecadação de ingressos nas 3 portarias até 
que seja viabilizada a concessão de serviços 
que inclua a arrecadação de ingressos. 

- 

R R   Contrato firmado com a empresa HOPE CONSULTORIA 
DE RECURSOS HUMANOS LTDA, utilizando TI, dinheiro 
de plástico e novos sistemas de controle de acesso, 
inclusive via internet. 

6.5. Contratar e manter serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos.  - R R   Adotado contrato unificado gerenciado pelo ICMBio. 

6.6. Contratar e manter serviço de manutenção 
predial. - R R   Serviço de zeladoria permanente e contínuo. 

6.7. Contratar e manter serviços de telefonia.  - R R   Serviço contrato pela empresa Embratel. 

6.8. Contratar serviços de manutenção do sistema 
de rádio-comunicação. - R R   Serviço viabilizado por meio de TC com a CRT 

6.9. Contratar e manter o serviço de fornecimento de 
energia elétrica. - R R   Serviço contratado junto à empresa AMPLA ENERGIA E 

SERVIÇOS S/A 

6.10. Contratar serviço de reservas de passagens 
aéreas. - R R   ICMBio adotou o Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens (Min. Planejamento) e esta não é mais 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
atribuição da UGE. Retirada do cronograma. 

6.11. Contratar serviço de guarda-vidas para a piscina 
natural da Sede Teresópolis. - 

R R   Contrato firmado com a empresa TEC Neves, com 2 (dois) 
postos no fim de semana, e 1 (um) posto durante a 
semana. 

6.12. Contratar serviços de recuperação e 
manutenção de trilhas. - R R   A equipe de limpeza e conservação inclui funcionários que 

atuam na manutenção de trilhas. 

7. Adquirir equipamentos e material permanente. - R R   Foram recebidos diversos materiais mediante doação e 
outras fontes não orçamentárias. 

7.1. Veículos - R R   Dois veículos adquiridos por meio de TC com a CRT e de 
compensação ambiental. 

7.2. Computadores e periféricos. - R R   Foram recebidos diversos materiais mediante doação e 
outras fontes não orçamentárias. 

7.3. Equipamentos eletro-eletrônicos. - NR NR   Não houve disponibilização orçamentária. 

7.4. Antenas repetidoras e rádios portáteis. - R R   Equipamentos obtidos por meio do TC CRT 

7.5. Mobiliário. - NR PR   Confecção manufaturada de alguns mobiliários, tais como 
claviculários, armários, etc. 

8. Adquirir material de consumo. - PR PR   Foi licitado o fornecimento de material para copa e cozinha 

8.1. Fornecimento de combustíveis e óleos 
lubrificantes. - R R   Adotado contrato unificado gerenciado pelo ICMBio 

8.2. Fornecimento de material de escritório e 
informática. - PR PR   Foram adquiridos materiais de informática por dispensa de 

licitação. 

8.3. Fornecimento de material elétrico, hidráulico e 
outros necessários para manutenção predial. - PR PR   Material emergencial adquirido com cartão corporativo 

8.4. Fornecimento de pneus. 
- 

R R   O PARNASO ainda conta com pneus em estoque para 
alguns modelos e o contrato de manutenção de veículos 
cobre este serviço. 

9. Garantir a execução de serviços para viabilizar - R R    
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
as ações previstas. 

9.1. Contratar serviços de instalação e viabilizar a 
operação de estações meteorológicas. - R R   3 estações instaladas por meio de parceria (INMET, UNiv. 

Leipzig e CRT). 

9.2. Contratar a ampliação da rede de informática 
para o Centro de Operações e para as sedes 
Guapimirim e Petrópolis. 

- 
PR PR   A rede foi expandida para o Centro de Operações. Faltam 

as demais sedes. 

9.3. Contratar a confecção de uniformes para os 
funcionários do Parque que tem contato direto 
com o público. 

- 
R R   Todos os funcionários terceirizados trabalham 

uniformizados. Os servidores receberam uniformes como 
contrapartida de permissão de uso da loja de souvenir. 

9.4. Contratar projeto de revisão e aperfeiçoamento 
do sistema de radiocomunicação. -      

9.5. Contratar serviço de impermeabilização da 
piscina natural. - R R   Licitação realizada em dez/2008. 

9.6. Contratar instalação de bicicletários. -      

9.7. Contratar produção de vídeos institucionais 
informativos e educativos. -  PR   Termo de compromisso em negociação com a Volkswagen 

em função de uso não autorizado de imagem. 

9.8. Contratar a confecção de folhetos e impressos 
informativos. SMT R R   Ver Programa de Uso Público. 

9.9. Contratar a instalação das exposições nos 
centros de visitantes. - PR PR   Exposições de Teresópolis e Petrópolis licitadas em 

outubro/2008 mas ainda não contratadas. 

10. Viabilizar os processos de concessão de 
serviços de apoio à visitação. -      

10.1. Contratar Estudo de Viabilidade Econômica dos 
lotes de concessão propostos. - R R   Estudo de viabilidade econômica em execução 

11. Estruturar o Setor de Orçamento e Finanças. - R     

11.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    Foi designada a servidora Ana Ribeiro Selva 

11.2. Manter equipe de no mínimo 2 servidores e - R R   Maria das Dores, Horacio Nogueira e mais um apoio 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
equipe de apoio necessária. terceirizado. 

11.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - R R   Setor estruturado com material e equipamentos 

12. Estruturar o Setor de Transportes. - R     

12.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    O servidor Carlos Castelo e o Chefe de Serviço – Euclides 
Junior – são responsáveis 

13. Estruturar o Setor de Manutenção e Serviços 
Gerais. - R    Foi contratado zelador e incluído fornecimento de 

ferramentas em contrato. 

13.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    Designado o servidor José Alberto Campos 

13.2. Manter equipe com, no mínimo, 1 analista com 
dedicação exclusiva ao Setor e pessoal 
terceirizado. 

- 
PR PR   O setor conta com um analista em dedicação parcial e um 

zelador terceirizado. 

13.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - R R    

13.4. Vistoriar periodicamente as estruturas para 
verificar a necessidade de serviços de 
manutenção. 

- 
R R   Serviço feito pela zeladoria. 

13.5. Preparar as especificações para execução ou 
contratação dos serviços de manutenção e 
conservação necessários. 

- 
R R   Serviços já contratados 

13.6. Fiscalizar a execução dos serviços e 
cumprimento dos contratos de manutenção da 
infra-estrutura. 

- 
R R   Setor de contratos e gestores de contrato atuantes. 

14. Promover a manutenção dos equipamentos do 
PARNASO. - PR PR   Contratações pontuais. Faltam muitos equipamentos. 

14.1. Identificar equipamentos que necessitam de 
reparos, e encaminhar informações necessárias 
à sua contratação. 

- 
NR PR   O setor de patrimônio está realizando levantamento 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
14.2. Supervisionar as atividades e serviços de 

manutenção de equipamentos contratados. - R R   Conforme contratos firmados 

15. Estruturar o Setor de Patrimônio. - R    Realizado 

15.1. Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    Horácio Nogueira 

15.2. Manter a estrutura necessária. - R R   Estruturado. 

15.3. Adquirir estantes com portas de vidro e tranca 
para guardar livros e documentos históricos; 
aparelhos desumidificadores; mapoteca e 
arquivos. 

- 

     

15.4. Estabelecer um sistema de controle patrimonial 
dos bens móveis e imóveis. - PR PR   Levantamento em andamento. Aguardando definições de 

controle patrimonial da administração central. 

16. Estruturar o Setor de Pessoal. - R    O setor tem uma servidora e uma funcionária terceirizada 
com dedicação plena. 

16.1 Designar servidor como responsável pelo setor.  - R    A servidora Suely Pedrosa foi designada 

16.2 Manter a estrutura necessária. - R R   Estrutura plena montada. 

16.3 Informar e orientar os servidores e encaminhar 
boletins de freqüência. - R R   Controle realizado. 

16.4 Divulgar para servidores oportunidades de 
trabalho no PARNASO. - R R   Desde a elaboração do plano foram lotados 5 novos 

servidores, sendo 1 após a publicação. 

16.5 Viabilizar a remoção dos servidores para a UC.  - R R   Conforme informado acima. 

16.6 Viabilizar a capacitação de servidores e 
funcionários. IP e ONG      

16.6.1
. 

Viabilizar junto a potenciais parceiros a 
realização de cursos. IP e ONG      

16.6.2
. 

Identificar cursos oferecidos pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade e 
outras instituições. 

- 
R R   Dois servidores fizeram curso de fiscalização e 1 fez curso 

de tiro. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
16.6.3
. 

Identificar no quadro do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade servidores 
para ministrar cursos de capacitação. 

- 
 PR   O servidor Celso, do PARNA Serra do Cipó, apoiou e 

capacitou um analista ambiental para o Controle de 
Espécies Vegetais Exóticas. 

17. Elaborar e implementar o Regimento Interno do 
PARNASO. -      

18. Contratar técnico ou empresa para implementar 
de ações de consolidação territorial do 
PARNASO. ONG 

R R   Foi contratada a Fundação de Engenharia da UERJ para 
realizar o levantamento fundiário e avaliação preliminar de 
imóveis prioritários para aquisição (recursos de termo de 
Compromisso com a CRT). 

18.1. Promover o levantamento fundiário. ONG PR PR   Foram cadastradas todas as casas existentes no Vale do 
Garrafão. 

18.2. Realizar o levantamento cartorial das áreas não 
regularizadas da UC. MPF e FESO

PR PR   Foram levantadas escrituras e certidões de diversas 
propriedades no Vale do Garrafão, Bonfim e áreas recém 
incorporadas à UC. 

18.3. Inserir no SIG-PARNASO os dados referentes 
às áreas regularizadas e não regularizadas. ONG e IP PR PR   Foi iniciada a elaboração do mapa com as propriedades 

privadas existentes dentro da UC. 

18.4. Realizar o detalhamento por meio de 
levantamento da cadeia dominial das áreas 
particulares dentro da unidade. 

MPF e FESO
 PR   Foi levantada a cadeia dominial de uma propriedade 

prioritária no Bonfim. 

18.5. Reunir documentos e preparar processos de 
compra/desapropriação. - R R   Foram abertos cerca de 60 processos de levantamento, 

visando a desapropriação 

18.6. Identificar possíveis fontes de recursos para 
aquisição de terras. - 

R R   Foi obtido apoio do Conselho do Mosaico da Mata Atlântica 
Central Fluminense para investimento de recursos de 
compensação ambiental do Complexo Petroquímico de 
Itaboraí (COMPERJ). 

19. Viabilizar a aquisição de terras em áreas 
consideradas prioritárias para instalação de 
infra-estrutura.  

- 
     

20. Demarcar a Unidade de Conservação nos seus -      
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
limites. 

21. Cercar áreas consideradas críticas para 
invasão.  -      

22. Instalar placas de sinalização nos limites da UC. -      

23. Identificar e fechar os acessos irregulares a 
áreas da UC. -      

24. Viabilizar a ampliação do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. - R    Foi assinado o Decreto s/no, de 13.09.2008, ampliando a 

área do PARNASO para 20.030 hectares. 

24.1. Articular para viabilizar a aprovação técnica da 
proposta e publicação do Decreto de ampliação. - R     

24.2. Definir as zonas e normas para a área 
incorporada. CONPARNA

SO 

 R   Foram realizadas reuniões das Câmaras Técnicas de 
Pesquisa e Turismo e Montanhismo e elaborada proposta 
de Zoneamento da nova área a ser encaminhada para 
aprovação do ICMBio. 

25. Consolidar o Sistema de Gestão Ambiental do 
PARNASO. SEBRAE PR PR   Encontram-se em vigor 06 procedimentos e outros estão 

em elaboração.  

25.1. Estabelecer Plano de Melhoria do Desempenho 
Ambiental.  SEBRAE R R    

25.2. Elaborar e implantar o sistema de coleta seletiva 
e destinação de resíduos sólidos.  SEBRAE  PR   O projeto foi preparado e está em curso negociação para 

doação de recipientes. 

25.3. Levantar necessidades, projetar e implantar 
sistemas de tratamento de esgoto em todos os 
imóveis da UC. 

SEBRAE 
 PR   Foi preparado o projeto e contratada empresa para 

executar em 2009. 

25.4. Realizar análise periódica dos efluentes das 
instalações da unidade. SEBRAE NR NR   Análise ainda é pontual. 

26. Elaborar e implantar o SIG-PARNASO. IP e ONG R R   Sistema implantado e em operação 

26.1. Desenvolver SIG específico para gerenciamento 
da visitação. IP      
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) 
Observação/justificativa (ou reprogramação) 

1 2 3 4 
26.2. Desenvolver SIG específico para gerenciamento 

da pesquisa. IP R R   Incorporado no SIG-PARNASO 

26.3. Desenvolver SIG específico para proteção. IP R R   Incorporado no SIG-PARNASO 

27. Fomentar a realização de pesquisas de 
interesse da UC. - R R    

27.1. Oferecer apoio logístico a expedições de 
pesquisa em áreas de difícil acesso. - 

R R   Foram realizadas expedições para levantamento botânico e 
de mamíferos em áreas remotas em parceria com JBRJ e 
CENAP/ICMBio. 

28. Efetivar o programa de voluntariado. - R R   Conforme informado no programa de integração. 

29. Viabilizar a aprovação e assinatura dos 
convênios e acordos de cooperação técnica 
previstos. 

- 
R R   Assinada cooperação técnica com o Instituto TecnoArte 

para execução de projeto de revitalização da sede 
Guapimirim. 

30. Formalizar o compromisso para compensação 
por serviços ambientais com as empresas 
concessionárias de água. 

MPF 
PR    Foi encaminhado ofício ao MPF/Petrópolis solicitando 

reunião com a concessionária Águas do Imperador e 
notificada a empresa para prestar informações. 

31. Viabilizar a assinatura de instrumento técnico 
legal que garanta a mitigação dos danos 
causados pela Rodovia BR-116 à UC. 

MPF e ANTT
R R   Foi assinado TC com a CRT em abril/2008. 

32. Garantir o cumprimento da legislação de 
utilização da imagem da UC. - R R   A empresa Volkswagen foi notificada por uso sem 

autorização e está negociando compensação. 

33. Elaborar projetos para captação de recursos 
externos. 

CONPARNA
SO, IP e 

ONG 

R R   Foi elaborado projeto de revitalização da sede Guapimirim 
para enquadramento na Lei de Incentivo à Cultura (parceria 
com TecnoArte). 

33.1. Incentivar a participação de servidores em 
cursos de capacitação para elaboração de 
projetos ou verificar a possibilidade de lotação 
de servidor com experiência nesta área.  

- 

     

34. Viabilizar a sinalização para o PARNASO, com CT-TM e  PR   Foi contratado o serviço para execução em 2009 (recursos 
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1 2 3 4 
recursos próprios ou por meio de patrocínio ou 
parcerias. 

SMT do Ministério do Turismo) 

35. Elaborar e implementar projetos de melhoria 
nos acessos às portarias da UC CRT      

35.1. Preparar projeto para melhoria na segurança 
dos acessos às sedes Teresópolis e 
Guapimirim. 

CRT 
     

35.2. Viabilizar a melhoria e manutenção da Estrada 
do Bonfim. PMP      

Siglas: ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura; ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres; BOPE – Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia Militar; BPFMA – Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente da Polícia Militar; CEE – Coordenadorias Estaduais de Educação; 
CGOA – Coordenação Geral de Operações Aéreas da Polícia Civil; CONPARNASO - Conselho Consultivo do PARNASO; CRT – Concessionária Rio-Teresópolis; 
CT-CR - Câmara Técnica de Controle e Recuperação do CONPARNASO; CT-EA – Câmara Técnica de Cultura e Educação Ambiental do CONPARNASO; CT-
Pesquisa – Câmara Técnica de Pesquisa do CONPARNASO; CT-TM – Câmara Técnica de Turismo e Montanhismo do CONPARNASO; DNIT – Departamento 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes; EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro; EMBRAPA – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária; FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente; FEMERJ – Federação de Esportes de Montanha do Estado 
do Rio de Janeiro; FESO – Fundação Educacional Serra dos Órgãos; GSFMA – Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros; IEF – 
Instituto Estadual de Florestas; INMET – Instituto Nacional da Meteorologia; IP – Instituições de Pesquisa; JBRJ – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro; MPE – Ministério Público Estadual; MPF – Ministério Público Federal; ONG – Organizações Não Governamentais; PF – Polícia Federal; PMG - Prefeitura 
Municipal de Guapimirim; PMM – Prefeitura Municipal de Magé; PMP - Prefeitura Municipal de Petrópolis; PMT - Prefeitura Municipal de Teresópolis; SEBRAE - 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; SMA – Secretarias Municipais de Agricultura; SME – Secretarias Municipais de Educação; SMMA – 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente; SMT – Secretarias Municipais de Turismo. 
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 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestres II e III (janeiro-dezembro de 2009) 

Introdução 
 
Este relatório apresenta o monitoramento da implementação do Plano de Manejo do 
PARNASO, oficializado pela Portaria ICMBio no 45/2008, de 21.07.2008, no ano de 2009 
(semestres II e III no cronograma de planejamento). A metodologia adotada segue a 
proposta do Roteiro metodológico para Planejamento de Planejamento: Parque Nacional, 
Reserva Biológica, Estação Ecológica (Galante et al., 2002). 
A implementação do PM PARNASO vem sendo monitorada em reuniões periódicas com a 
chefia e os coordenadores de área do PARNASO, quando são definidas as prioridades e o 
detalhamento das ações propostas no plano. 

Em 2009, entre as 280 atividades previstas, 237 (84,6%) foram realizadas, 30 (10,4%) 
parcialmente realizadas e 14 (5,0%) não realizadas. Outras 16 atividade previstas para 
períodos posteriores já foram realizadas ou parcialmente realizadas em 2009. 

Entre os principais resultados da gestão destacam-se: a execução de R$                   
2.077.988,88 reais em infraestrutura para a visitação, por meio do Programa Turismo nos 
Parques; o crescimento de 500% no número de autos de infração em relação à média dos 
últimos anos; a consolidação do PARNASO como UC com maior número de pesquisas no 
país e o recorde de 70 projetos de pesquisa autorizados em 2009. 

Este resultado evidencia que a utilização cotidiana do plano de manejo e o monitoramento 
freqüente das atividades permitem um alto índice de execução e indica que os planos de 
manejo elaborados por equipes diretamente envolvidas na gestão podem ser mais efetivos 
em sua implementação. 

O relatório está dividido pelos programas temáticos do plano de manejo. O monitoramento 
não abrange as atividades previstas para as áreas estratégicas, uma vez que estas são 
apenas um detalhamento das atividades dos programas e a equipe do parque trabalha com 
abordagem temática e não regionalizada. Optamos por focar nos programas temáticos de 
forma a simplificar o monitoramento e viabilizar sua execução mais freqüente. Quando 
pertinente as ações específicas para as áreas estratégicas estão citadas no texto ou nas 
tabelas. 

É importante destacar que grande parte do território das áreas estratégicas externas foi 
incluída no Parque pelo decreto s/no de 13.09.2008. As exceções são a AEE Teresópolis, 
que abrange a área da cidadã dentro da Zona de Amortecimento proposta; a AEE Bonfim, 
que abrange a parte desta localidade fora dos limites do PARNASO e parte da AEE 
Caxambu, que está ocupada por área agrícolas. As outras cinco AEEs foram integral ou 
quase integralmente inseridas na área do Parque. 

 

Programa de Proteção 
O Programa de proteção tem como objetivos dotar o PARNASO da estrutura mínima de 
pessoal e equipamentos e estabelecer as ações necessárias para garantir a conservação do 
Parque e do entorno, incluindo ações de fiscalização, combate a incêndios, licenciamento 
ambiental e proteção do visitante. Este programa reúne todas as atividades da Coordenação 
de Proteção, a qual estão vinculados quatro setores: Setor de Fiscalização Ambiental; Setor 
de Controle do Entorno; Prevenção e combate a incêndios florestais; e Montanhismo e 
resgate. 

Entre os resultados esperados ao fim de cinco anos estão: Centro de Operações instalado, 
devidamente equipado e funcionando; Sistema de fiscalização operando adequadamente, 
com aumento de autuações e notificações em curto prazo (dois anos) e redução a médio 
prazo; Captações de água regularizadas; Empreendimentos e construções no entorno de 
acordo com a legislação ambiental e normas da UC; e Pontos de invasão identificados e 
controlados. 
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As principais ações de 2009 estão descritas por setor e, ao final, estão colocados os 
indicadores. 

 

Setor de Fiscalização  
Durante o ano de 2009 as prioridades do Setor de Fiscalização foram as mesmas que as 
diagnosticadas para o ano de 2008, sendo ocupações irregulares em Áreas de Preservação 
Permanente (APP), principalmente nas margens de rios; Caça e apanha de animais 
silvestres no interior do parque; Captações clandestinas de água; Tráfico  e cativeiro de 
animais silvestres; Supressão de mata nativa na zona de amortecimento do parque; 
Especulação imobiliária e implantação de loteamentos irregulares. 

Para o atendimento a estas prioridades a Coordenação de Proteção elabora mensalmente 
uma rotina de fiscalização com a realização de rondas em todas as comunidades no mínimo 
uma vez por mês, cujos eventos detectados são registrados em relatórios das operações.  

Até julho foram utilizados os blocos de autuação do IBAMA e a partir daí os autos passaram 
a ser lavrados nos novos blocos e seguir os procedimentos do ICMBio. Em dezembro foi 
publicada a Instrução Normativa 006/2009-ICMBio, que estabeleceu todo o fluxo de 
tramitação dos autos de infração. 

O ano de 2009 foi marcado também pela parceria com outras Unidades de Conservação 
Federais, como a APA Petrópolis, APA Guapimirim e ESEC Guanabara mediante a 
realização de operações conjuntas de fiscalização nas comunidades mais problemáticas do 
entorno destas UCs.  Dentre estas operações, duas merecem destaque pela abrangência e 
pelos resultados obtidos. Estas operações tiveram o apoio da CGPRO / ICMBio e a 
participação de fiscais de outras Unidades de Conservação do estado, como a REBIO Poço 
das Antas e PARNA Serra da Bocaina. 

Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento de suas atividades, o Setor de 
fiscalização do PARNASO recebeu reforço de pessoal e tem intensificado as suas ações. O 
PARNASO recebeu um analista ambiental fiscal no final de 2008, que atuou em 2009 
(Gabriel Cattan) e uma nova analista fiscal em novembro de 2009 (Jaqueline Bizzo). As 
ações integradas também foram intensificadas mediante a realização de operações do 
Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, conforme as descritas acima, e com 
diversas ações em parceria, principalmente com a Prefeitura de Teresópolis.  No Gráfico 
abaixo podemos constatar um incremento significativo no número de autos de infração 
lavrados. 

O ano de 2009 registrou o 
maior crescimento no número 
de autos emitidos, 
evidenciando o aumento da 
capacidade do parque em 
proteger a região e a maior 
abrangência das ações que 
passaram a abranger as novas 
áreas incorporadas ao parque 
em 2008. Foram lavrados 186 
autos de infração pelos 
agentes de fiscalização do 
PARNASO e por agentes de 
fiscalização do ICMBio que 
participaram de operações 
integradas na unidade. Este 
número representa um 
aumento de 160% em relação 
a 2008 e de cerca de 500% em relação à média dos anos anteriores. 

 

Figura 1: Autos de infração emitidos por ano (2001-2009). 
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Ao todo foram aplicados R$ 
2.790.860,00 (dois milhoes 
setecentos e noventa mil 
oitocentos e sessenta reais) 
em multas. Este valor é 
inferior ao aplicado em 
multas no ano de 2008, mais 
de tres milhões, porém é 
justificado pelo fato de em 
2008 somente um AI ter sido 
aplicado no valor de R$ 
2.000.000,00 e em 2009 não 
foram aplicadas multas em 
valor semelhante, sendo a 
mais alta no valor de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez 
mil reais). 

A maior parte dos crimes 
praticados no ano de 2009 e 
autuados pelos agentes do 
PARNASO, foram pelo 
cativeiro de animais 
silvestres, principalmente de 
passeriformes.  Neste ano 
foram apreendidos 1402 
animais muitos na lista 
brasilleira de espécies da 
fauna ameaçada de 
extinção. Estes animais são 
avaliados pelo Setor de 
Fauna da UC e são 
encaminhados para soltura 
ou para depósito no centro 
de triagem. O pássaro mais 
apreendido foi o chanchão 
(Sporophila frontalis), 
espécie ameaçada de 
extinção, com 495 animais. 

Outras infrações combatidas 
foram o desmatamento de mata atlântica, construção em área não edificável, e outras em 
menor escala como o descumprimento de embargo. A seguir apresentamos um gráfico 
contendo os maiores crimes ou infrações administrativas praticadas e combatidas no 
entorno do PARNASO.                    
 

Operação “Meio Ambiente em Dia” 
 
Esta operação foi realizada durante a Semana do Meio Ambiente (04 a 10 de junho de 
2009) e contou com a participação da equipes de fiscalização do Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos e de diversas unidades do ICMBio, com apoio de Prefeituras e do IBAMA.  A 
apreensão de pássaros em cativeiro foi uma das principais ações nos quatro municípios do 
entorno do Parque, principalmente em áreas da APA de Petrópolis. A espécie mais 
apreendida foi o chanchão (Sporophila frontalis), espécie ameaçada de extinção, Durante a 

Figura 2: Valores em aplicação de multas entre os anos de 
2001 e 2009. 

Figura 3: Infrações cometidas no ano de 2009 por categoria.

65



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestres II e III (janeiro-dezembro de 2009) 

operação foram apreendidos 334 pássaros, armadilhas e armas de caça e aplicadas 66 
multas no valor total de R$ 790.000 reais.  
 

A operação atuou também na APA Guapimirim e na ESEC Guanabara, onde a equipe do 
ICMBio constatou desmatamento de manguezais e apreendeu madeira de mangue. Foram 
verificadas licenças de pesca amadora e apreendidas redes não permitidas. A equipe de 
terra apreendeu 64 pássaros e alguns alçapões.  
 

       
 

 
Figuras 4 a 7: Operação de fiscalização “Meio Ambiente em Dia” – controle da pesca em 
Guapimirim; fiscalização de criadouro em Magé; destruição de rancho de caça em área do 
PARNASO (Magé); apreensão de pássaros em Petrópolis. 

 

Operação “Serra e Mar” 

A operação de fiscalização Serra e Mar também teve o apoio da CGPRO / ICMBio e foi 
realizada entre os dias 12 a 16 de novembro de 2009 envolvendo o PARNASO, ESEC 
Guanabara e a APA Guapimirim com os objetivos de: 

• Coibir o corte e a utilização de madeira de mangue em cercamento de casas e 
fazendas nos bairros limítrofes da APA Guapimirim; 

• Coibir a pesca (cata), o transporte e o comercio do Caranguejo-Uçá, durante o 
período de defeso, estabelecido na portaria nº 52/2003 (1 de outubro a 30 de 
novembro);  

• Coibir a caça e captura de animais silvestres no interior do PARNA Serra dos Órgãos 
em pontos estratégicos, detectados na operação de fiscalização "Meio Ambiente em 
Dia", realizada de 04 a 10 de junho de 2009. 
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Ao todo, nesta operação, foram lavrados 24 autos de infração, sendo 12 AIs por ter em 
cativeiro espécimes fauna silvestre sem a devida autorização, 05 AIs por comercializar 
caranguejo em período de defeso, 05 AIs por utilizar madeira de mangue (imune de corte) e 
02 AIs por construir em local no qual não seja permitido. 

Durante a operação foram apreendidos 83 pássaros silvestres sendo que do total, 68 estão 
na lista oficial de animais ameaçados de extinção e somando os apreendidos no mangue 
em poder de catadores, nos quiosques e feiras, foram apreendidos 2100 caranguejos vivos 
e aproximadamente  05 m³ de madeira de mangue utilizadas na construção civil. 

Foram autuadas e embargadas também duas construções irregulares na localidade de 
Santo Aleixo, no município de Magé. 

    
 

    
Figuras 8 a 11: Operação “Serra e Mar” – caranguejos apreendidos em Alcântara; madeira de 
mangue apreendida; parceiro do Batalhão Florestal na operação; e pássaros apreendidos. 

 

No ano de 2009 os agentes de fiscalização participaram de operações em outras UCs no 
estado do Rio de Janeiro, como Parque Nacional de Itatiaia, REBIO Poço das Antas, APA 
Guapimirim e ESEC Guanabara e em outras unidades da federação, como o PARNA 
Lençóis Maranhenses no Maranhão e FLONA Bom Futuro em Rondonia. 

 

Controle do Entorno 
O setor de Controle do Entorno, como o próprio nome diz visa controlar as ações que são 
realizadas no entorno da unidade e que possuem o potencial de interferir na conservação da 
mesma.  Este setor conta com 2 Analistas Ambientais exclusivos e apoio frequente dos 
técnicos do Setor de Fiscalização. 
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Os trabalhos desenvolvidos são documentados em Pareceres Técnicos e Informações 
Técnicas e relacionam-se aos crimes ambientais ocorridos e identificados mediante a 
lavratura de Auto de Infração/Termo de Embargo, Auto de Advertência, Notificação, 
consultas e denúncias. 

Os técnicos do setor de Controle do Entorno atendem as demanda dos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual relacionados aos crimes praticados no entorno da Unidade de 
Conservação mediante a realização de vistorias técnicas e conseqüentemente elaboração 
de Informações e Pareceres Técnicos.  

No ano de 2009 os técnicos do setor elaboraram 48 informações e 39 pareceres técnicos 
sobre diversos assuntos relacionados a proteção do parque e crimes praticados em seu 
entorno, com destaque para o levantamento detalhado da situação ambiental de 
condomínios em Guapimirim, em atendimento ao Ministério Público; e análise das 
intervenções de contenção de encostas na rodovia BR-116, apresentadas pela CRT. 

 

Prevenção e Combate a Incêndios 
No ano de 2009 foram apenas três ocorrências de incêndio no entorno imediato ou dentro 
do PARNASO. A freqüência acima do normal de chuvas na região facilitou o trabalho da 
brigada, que pode atuar na abertura de aceiros e em outras ações da UC. 

Figuras 12 e 13: Á reas atingidas por incêndios no Caxambu e Bonfim, respectivamente. 

 

A primeira ocorrência 
(13.08.2009) se deu na 
localidade do Caxambu, 
Petrópolis, e atingiu cerca de 8 
hectares de floresta (90% da 
área dentro da UC e 10 % na 
área do entorno do Parque). Foi 
possível identificar a 
responsável, que foi multada em 
R$ 16.000,00 (AI 000161-A do 
ICMBio). 

A segunda ocorrência 
(26.08.2009) se deu próximo ao 
Morro da Mãe D’Água, no 
Bonfim em Petrópolis, e queimou 
aproximadamente 5 hectares no 
entorno do Parque. A terceira 
ocorrência se deu no mesmo local 
em 31.08.2009 e atingiu mais 5 ha. 

Figura 14: Área queimada em hectares no PARNASO 
(azul) e entorno (vermelho). 
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As causas não foram identificadas.                                                                                             

Em 2009 foi aberto novo aceiro no vale do Jacó, no limite das áreas de produção agrícola. 
este aceiro tem cerca de 2,5 Km de extensão. Foi aberto também novo aceiro próximo ao 
Morro da Mãe D’ägua, no Bonfim, com cerca de 1 Km de extensão . 

O aceiro da serra de Petrópolis, no local conhecido como CEDAE, tem cerca de 800 metros 
de extensão e 5 a 6 metros de largura e recebeu manutenção; assim como o aceiro da 
Floresta da Alcobaça. 

 

 
Figuras 15 e 16: manutenção no aceiro “da CEDAE”. 

 

A brigada ICMBio foi responsável pela manutenção das instalações do Centro de 
Operações, sede da brigada, e mutirões de conservação da zona de uso intensivo de 
Teresópolis. Auxiliou também a equipe de manutenção de trilhas na confecção de degraus e 
drenos, limpezas e abertura de novas trilhas e retirada de espécies invasoras na estrada da 
barragem. 

Figuras 17 e 18: curso de sobrevivência. 

 

A capacitação da brigada em 2009 foi reforçada pelo curso de sobrevivência na selva e 
operações táticas, oferecido gratuitamente pela ONG Padrão Águias da Aventura Objetiva. 
Um grupo de 15 brigadistas participou do curso de 12 dias e 9 foram aprovados, estando 
mais preparados para combates a incêndios em áreas de difícil acesso, como é comum na 
Serra dos Órgãos. 
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 Montanhismo e resgate 
O setor de Montanhismo e Resgate deu prosseguimento à implementação do Grupo 
Voluntário de Busca e Salvamento, com participação em seminários e oficinas promovidas 
pelo Programa Aventura Segura (ABETA e Min. Turismo); aquisição de equipamentos de 
escalada (R$ 5.000,00 do TC CRT) para atendimentos de emergência; e estruturação da 
sala de Montanhismo no Centro de Operações.  

O setor conta com a colaboração dos monitores ambientais contratados pela CRT para 
controle de acesso à principal área de escalada do Parque, o Complexo do Dedo de Deus. 
Em 2009 foi iniciado o controle do acesso, com orientação aos montanhistas sobre o 
preenchimento do Termo de Conhecimento de Riscos. Em 2010 deverá ser iniciada a 
cobrança pelo acesso a esta área.  

O material de resgate é checado diariamente pela equipe de monitores ambientais do 
PARNAS e, em 2009, não houve nenhum incidente grave registrado, apenas atrasos em 
horário de saída e outras ocorr6encias pouco significativas.. 

Em julho, o PARNASO promoveu, em conjunto com a Coordenação Geral de Visitação e o 
Ministério do Meio Ambiente, o Curso Planejamento e Gestão de Caminhadas de Longo 
Curso e Escalada em Unidades de Conservação. O curso foi dirigido a gestores de Parques 
Nacionais de todo o Brasil, com o objetivo de sensibilização para abertura destas atividades 
em outras UC e padronização da gestão. O curso incluiu também técnicas básicas de 
escalada e contou com apoio do Centro Excursionista Teresopolitano. 

  

Indicadores do Programa 

Quanto aos Indicadores propostos, alguns dados indicam crescimento significativo das 
ações de proteção em 2009. Os itens deste relatório referem-se aos indicadores. 

 Número de rondas e diligências aumentadas a partir de 2007.  

O reforço da equipe e o planejamento resultaram em aumento de rondas e diligências, mas 
ainda não há sistematização de todas as saídas da equipe. 

 Número de notificações emitidas por ano. 

Em 2009 foram emitidas 31 notificações, com redução em relação a 2008 (60 notificações). 
Esta redução se justifica pelo fato de em 2008 terem sido notificadas todas as construções 
no Vale do Garrafão. Em relação a 2007 o crescimento é de 244%. 

 Número de autos de infração emitidos por ano. 

Em 2009 foram emitidos 186 Autos, um crescimento de 160% em relação a 2008 (71). Este 
é o indicador com crescimento mais significativo nos últimos anos no PARNASO. 

 Número de ocorrências de incêndios e área queimada na UC por ano 

Em 2009 apenas 1 incêndio atingiu cerca de 7 hectares na área da UC.  

 Número de ocorrências de incêndios e área queimada no entorno imediato 

Em 2008 foram 3 incêndios na área de entorno imediato, totalizando 11 hectares. 

 Número de pareceres técnicos sobre empreendimentos 

Em 2009 foram emitidos 87 pareceres e informações técnicas sobre empreendimentos ou 
infrações, um crescimento de 16% em relação a 2008 (75). É importante destacar que 
muitas informações que antes constavam do parecer foram incorporadas ao novo modelo de 
relatório de fiscalização, reduzindo a necessidade de emissão destes documentos. 

 Número de Termos de Ajustamento de Conduta para adequação de captações de 
água. 

Esta ação ainda não foi iniciada. 
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Monitoramento da execução 

O percentual de implementação das atividades previstas chegou a 97,8%, sendo 82,2% de 
atividades realizadas e 15,6% parcialmente realizadas. Apenas uma ação prevista para o 
período não foi realizada. Foram realizadas ou iniciadas ainda 2 atividades antecipadas em 
relação ao cronograma. 

 
Tabela 1: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Proteção 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
Realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas  

45 38 6 1 3 

100% 84,4% 13,3% 2,2% - 
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Tabela 2: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Proteção  

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 
 Atividades e sub-atividades Parceiros 

potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

1.  Estruturar a Coordenação de Proteção. - R      Foi designado o servidor Leandro Goulart (O.S. 
05/2008).  

2.  Manter equipe de, no mínimo, 4 analistas 
ambientais, 12 agentes de fiscalização e equipe 
de apoio. 

- 
PR PR PR PR 

 
PR PR A equipe recebeu o reforço de novos analistas 

e foram formados novos agentes.  

3.  Estruturar o Setor de Fiscalização. - PR R     Foi desenvolvido banco de dados em Access 
específico para a fiscalização 

3.1.  Designar servidor responsável pelo Setor de 
Fiscalização. - NR R     Designado o servidor Gabriel Cattan (OS 

23/2008) 

3.2.  Viabilizar e manter a estrutura necessária para 
as ações do setor. - R R R R R R  

3.3.  Realizar capacitação dos funcionários da 
fiscalização. - R R R R R R 3 fiscais capacitados e com novo porte de arma 

em 2009. 
4.  Planejar e executar as ações de fiscalização.  

- 
R R R R R R Rotinas executadas, denúncias atendidas e 

operações conjuntas com outros órgãos 
realizadas 

4.1. Elaborar mensalmente a rotina de fiscalização. 
- 

R R PR PR 
PR PR A coordenação em alguns momentos optou por 

elaborar rotinas semanais ou priorizou 
atendimento a denúncias e grandes operações 

4.2. Documentar as ações de fiscalização. - R R R R R R Foi criado banco de dados e georreferenciados 
os autos 

4.3. Estabelecer rotinas de fiscalização interna no 
Parque. -        

4.4. Executar monitoramento aéreo periódico da 
área da UC e entorno. - R R NR NR NR NR A partir de 2009 não houve disponibilidade de 

aeronaves pelo ICMBio. 
4.5. Intensificar as atividades de fiscalização nos fins 

de semana e feriados. - R R R R PR PR  

4.6. Identificar pontos críticos de invasão de pessoas 
e animais domésticos. SMMA e 

ONG 

   R R R Os pontos críticos de invasão foram mapeados 
com participação de servidores, monitores e 
vigilantes 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

reprogramação) 1 2 3 4 5 6 
4.7. Intensificar a fiscalização de fauna e flora. BPFMA e 

IEF 
R R R R R R Foi lançada a campanha “Pássaro legal é 

pássaro solto” e apreendidos 1402 animais. 
4.8. Fiscalizar ocupações irregulares e 

empreendimentos conflitantes existentes dentro 
da área da UC. FEEMA e 

SMMA 

R R R R R R As casas no Garrafão foram medidas e 
avaliadas; iniciou-se negociação com a AMPLA 
para TAC da LT Caxambu-Santo Aleixo; e 
articulação com o MPF para retirada do Posto 
do Garrafão. 

4.9. Montar rede de informações para repasse de 
denúncias e divulgar telefone para denúncias. ONG 

PR PR R R R R Campanha “Pássaro legal é pássaro solto”, com 
folhetos e cartazes, além de ampla divulgação 
na mídia. 

4.10 Realizar vistorias periódicas nas áreas onde 
está prevista a ampliação do PARNASO. - R R R R R R Foram realizadas várias operações na área 

incorporada em 2008. 
4.11 Realizar trabalho de investigação para preparar 

operações especiais para coibir caça e 
extrativismo vegetal. 

BPFMA, IEF 
e PF 

   R  R Foram levantadas algumas trilhas com apoio 
dos monitores ambientais e analistas da UC e 
realizadas 2 grandes operações em 2009 

4.12 Realizar operações especiais conjuntas para 
intensificar a fiscalização na área da UC e 
entorno. 

BPFMA, IEF 
e PF 

R   R  R Em junho/2009 foi realizada a operação “Meio 
Ambiente em Dia”, com participação de outras 3 
UC e Secretarias Municipais. 

4.13 Executar operações especiais freqüentes e 
casuais, incluindo fiscais de outras UC. BPFMA, IEF 

e PF 

R R R R NR R Foram realizadas 2 grandes operações do 
mosaico no entorno do PARNASO e várias em 
parceria com outros órgãos. 

5. Estruturar o Setor de Controle do Entorno. - R      . 

5.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R       

5.2 Manter a estrutura necessária para as ações do 
setor. - R R R R R R O Setor compartilha equipamentos e viaturas 

com toda a coordenação de proteção. 
6. Planejar e executar ações de controle do 

entorno. - 

R R R R R R O levantamento dos condomínios de 
Guapimirim teve sequencia; foi celebrado TAC 
com a comunidade do Jacó, entre outras ações 
de rotina. 

6.1 Estruturar banco de dados e mapear problemas 
no entorno da UC. 

CT-CR, 
SMMA, IEF e 

FEEMA 

PR PR PR PR 
PR R Foi criado banco de dados específico para a 

fiscalização e inseridos no SIG-PARNASO 
dados sobre alguns empreendimentos, caça, 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

reprogramação) 1 2 3 4 5 6 
captação de água etc. 

6.2 Analisar projetos de empreendimentos que 
possam afetar a biota da UC. - 

R R R R R R Foram emitidos 39 pareceres técnicos e 48 
informações técnicas a respeito de 
empreendimentos e autuações. 

6.3 Identificar áreas prioritárias para fiscalização e 
controle. 

- 

R R R R R R Foram consideradas prioritárias as áreas 
incorporadas em 2008 para fiscalização e o 
Vale do Bonfim para controle, onde está 
ocorrendo negociação para possível 
redelimitação da UC. 

6.4 Formalizar e reforçar parcerias com órgãos 
públicos para trabalho em conjunto no entorno. 

SMMA, MPF, 
BPFMA, IEF 

e FEEMA 

  R R R R Foram realizadas diversas ações com as 
secretarias de Meio Ambiente de Teresópolis e 
Petrópolis e  INEA. 

7. Articular a regularização ambiental de 
empreendimentos e captações de água 
instalados na área do Parque. 

ANA, SMMA, 
SERLA e 

ONG 

  R R 
R R Foi iniciado entendimento com a AMPLA (LT 

caxambu-Sto. Aleixo); articulação com MPF 
para retirada do Posto Garrafão e proteção dos 
mananciais da Águas do Imperador. 

7.1 Viabilizar a assinatura de TAC para mitigação 
de danos da operação da rodovia BR-116. MPF e ANTT R R R R R R TC assinado em abril/2008 com várias ações 

em execução. 
7.2 Viabilizar a assinatura de TAC para mitigação 

de danos da operação e desinstalação da LT 
Santo Aleixo-Petrópolis. 

MPF 
 PR PR PR 

PR PR A AMPLA aceitou negociar ações mitigadoras 
(em andamento) 

7.3 Viabilizar a cobrança de compensação pela 
captação de água dentro da UC. MPF        

7.4 Realizar levantamento de captações de água na 
área do Parque para adequações. CT-CR e IP 

    PR PR Foram registradas no SIG-PARNASO algumas 
captações na Alcobaça, Bonfim e Caxambu, 
mas não houve levantamento sistemático. 

7.4.1 Regularizar ou desinstalar as estruturas de 
captação de água existentes. 

MPF e 
SMMA 

       

8. Viabilizar a desinstalação do posto de 
combustíveis do Garrafão  MPF 

PR PR PR PR 
PR PR Reuniões com MPF e proprietários para 

negociar TAC estabelecendo prazo para 
retirada.  

8.1 Analisar e aprovar os planos de desinstalação 
dos empreendimentos. - NR      Aguardando plano de desinstalação. (O 

cronograma saiu errado no plano de manejo e 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

reprogramação) 1 2 3 4 5 6 
foi adequado para o ano 3) 

8.2 Acompanhar o andamento do processo de 
desinstalação. MPF NR      (O cronograma saiu errado no plano de manejo 

e foi adequado para o ano 3) 
9. Estruturar o Setor de Prevenção e Combate a 

Incêndios. - 

R      O setor conta com espaço físico, viaturas, 
equipamentos, 35 brigadistas temporários, 
motorista e 1 funcionário de apoio 
administrativo 

9.1 Designar servidor que será responsável pelas 
atividades (gerente de fogo). - R      Foi designado o servidor Leandro Goulart 

9.2 Manter as instalações para acondicionamento 
de viaturas e equipamentos, logística, 
alojamento, refeitório e sanitários. 

- 
R R R R R R  

9.3 Garantir o funcionamento adequado do setor. - R R R R R R  

9.4 Oferecer cursos de capacitação 
complementares à formação da brigada, 

IEF, 
FEMERJ e 

IP 

    R  Foi oferecido o curso básico de 
sobrevivência na selva e operações táticas, 
ministrado pela ONG Padrão Águias. 

9.5 Articular a ampliação da brigada para 35 
pessoas. - R R      

9.5.1 Manter brigada em Petrópolis - R R R R R R Grupamentos no Bonfim e Alcobaça. 

10. Executar as ações de prevenção, 
monitoramento e combate a incêndios. SMMA, 

GSFMA e 
ONG 

R R R R R R Em 2009, devido à maior freqüência de chuvas 
no inverno, foram registrados  apenas 3 
ocorrências de incêndio. Os aceiros antigos 
foram mantidos e foi aberto novo aceiro no 
Jacó. 

10.1 Monitorar áreas críticas de ocorrência de 
incêndios. SMMA, 

GSFMA e 
ONG 

R R   R R Postos de observação na Colina do 
Mirante(Teresópolis), na Curva da Ferradura 
(Jacó)  e na Alcobaça, além de rondas nos dias 
críticos. 

10.2 Promover a sensibilização das comunidades do 
entorno sobre aceiros, problemas com queima 
de lixo e áreas para plantio. 

ONG 
PR R R R R R TAC celebrado com comunidade do Jacó inclui 

restrições a queimadas; articulação semelhante 
em andamento no Bonfim. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

reprogramação) 1 2 3 4 5 6 
10.3 Abrir e apoiar abertura de aceiros em áreas 

críticas de incêndios no entorno imediato. ONG 
R R R R R R Abertos e mantidos aceiros na CEDAE (Serra 

Teresópolis-Petrópolis), Jacó, Mãe D´Água 
(Bonfim) e Alcobaça. 

10.4 Manter a brigada voluntária. 
- 

R R R R R R Voluntários cadastrados, mas neste ano não foi 
necessária a convocação devido à pequena 
magnitude dos incêndios 

10.5 Mapear pontos de pouso de aeronave em 
emergência e rotas para combate a incêndios 
em áreas remotas. 

- 
R    R R Pontos de pouso inseridos no SIG-PARNASO 

10.6 Articular apoio de aeronaves para situações de 
emergência. 

GSFMA e 
CGOA 

R R R R R R Existe articulação , mas não foi necessário 
acionamento 

10.7 Manter atualizado o Plano de Chamadas para 
emergências. - R R R R R R  

11. Estruturar e manter o Setor de Montanhismo e 
Resgate. - 

    R R Foram reunidos voluntários entre os 
funcionários e adquirido equipamento de 
escalada e definido espaço físico (sala no 
Centro de Operações) 

11.1 Designar servidor responsável pelo setor. -  R   R R Foi designado o servidor Gabriel Cattan (OS 
22/2008) 

11.2 Garantir o funcionamento adequado do setor, 
com estrutura física e equipamentos. -     R R Conforme detalhado acima 

11.2.1 Disponibilizar para o GVBS as estruturas do 
Centro de Operações. 

FEMERJ e 
ABETA 

R R   R R Foi disponibilizada uma sala 

11.3 Estruturar e capacitar GVBS. FEMERJ e 
ABETA 

R R R R R R Os monitores contratados pela CRT, 
recepcionistas e vigilantes do Parque são 
voluntários para resgate. 

11.3.1 Cadastrar voluntários interessados e estimular a 
institucionalização do GVBS. 

FEMERJ e 
ABETA 

R R R R R R O GVBS é um dos núcleos de Associação de 
Amigos do PARNASO, fundada em set/2008 

11.3.2 Viabilizar treinamento periódico e reciclagem. 
FEMERJ e 

ABETA 

    PR PR Foi realizado 1 curso pela ABETA e outro com 
recurso oriundo de Termo de Compromisso 
com a CRT, que já tem programação mas ainda 
não foi realizado 

11.4 Estabelecer as parcerias necessárias para a FEMERJ, PR PR R R R R Foi criada a associação e oferecido curso pela 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

reprogramação) 1 2 3 4 5 6 
implantação, funcionamento e treinamento do 
GBVS. 

ABETA e 
Defesa Civil 

ABETA, mas não há ainda parceria formal. 

11.5 Consolidar e aprimorar o Plano de Chamadas 
para Resgate. -     PR PR O Plano existe, mas ainda não está 

adequadamente implementado 
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Programa de pesquisa, manejo e monitoramento  
A execução deste programa fica a cargo da Coordenação de Manejo e Conservação da 
Biodiversidade, formada pelos setores de Controle e Incentivo à Pesquisa; Controle e 
Manejo de Fauna; e Monitoramento e Recuperação.  

Os resultados esperados deste programa são: Patrimônio natural e cultural conhecido e 
divulgado; acervo organizado e pesquisas divulgadas através de publicações sobre a 
biodiversidade do Parque em revistas indexadas, anais etc.; conhecimento sócio-ambiental 
da UC e entorno ampliado; infraestrutura adequada como base de apoio à pesquisa; 
espécies invasoras erradicadas ou controladas de acordo com orientações científicas; e 
áreas degradadas recuperadas. 

Além das atividades definidas no plano de manejo, que estão descritas abaixo divididas por 
setor, a coordenação de manejo acompanhou as ações estabelecidas no Termo de 
Compromisso com a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT). Em 2009 foram iniciados os 
monitoramentos de poluição hídrica, sonora e atmosférica. Os primeiros relatórios foram 
entregues mas ainda não analisados e estão arquivados na biblioteca. 

 

Setor de Pesquisa 
Em 2009, foram autorizados 
66 projetos de pesquisa, um 
aumento de 22% em 
comparação ao ano anterior. 
O PARNASO consolidou a 
posição de unidade de 
conservação com maior 
número de projetos de 
pesquisa no país, que ocupa 
desde 2005. O crescimento 
no número de projeto desde 
2004 é de 370%. 

Em 2009, o setor de pesquisa 
lançou o segundo edital de 
apoio a pesquisa 
PARNASO/CRT, que 
selecionou quatro projetos, 
que receberão auxílio 
financeiro de R$ 5.300,00 para 
custear despesas de campo. 
Os projetos selecionados 
foram os seguintes: O uso da 
percepção ambiental como 
instrumento para a gestão do 
Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos – Responsável 
Técnico: Frances Vivian 
Corrêa, UFRJ; Entrada 
pluviométrica, dinâmica de 
ventos e permeabilidade do 
topo do solo no PARNASO: 
caracterização hidrológica 
comparativa entre as vertentes 
da Baía de Guanabara e do 
Paraíba do Sul. - Responsável 

Figura 20: Unidades de conservação com maior número de 
autorizações de pesquisa no período de março de 2007 – 
novembro de 2009 (Fonte: Núcleo Gestor do SISBIO). 

Figura 19: Número de projetos de pesquisa autorizados no 
PARNASO (1996-2009). 
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Técnico: Carla Semiramis Silveira, UFF; Melastomataceae Revisitada na Flora Organensis - 
Responsável Técnico: José Fernando Baumgratz, JBRJ; e Herpetofauna dos campos de 
altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos - Responsável Técnico: Sérgio Potsch, 
UFRJ.  Os demais projetos apresentados foram considerados inadequados para 
enquadramentono edital e a Câmara Técnica de Pesquisa discutirá a destinação deste 
recurso. 

Outra ação relacionada à gestão da pesquisa é a publicação do livro “Biodiversity and land 
use systems in the Mata Atlântica of Rio de Janeiro”, da editora alemã Cuvillier Verlag 
Göttingen, publicação resultante do Porjeto Blumen, desenvolvido por universidades alemãs 
e brasileiras no PARNASO e zona rural de Teresópoli. Quinze capítulos tratam direta ou 
indiretamente do Parque. 

O projeto “Gestão do Conhecimento Científico no Parque nacional da Serra dos órgãos”foi 
selecionado em primeiro lugar por edital da Diretoria de Biodiversidade e foi contemplado 
com uma bolsa de iniciação científica do PBIC para a estagiária Mônica Godinho. 

Em 2009 foi realizado o VII Encontro de Pesquisadores do PARNASO, que teve como 
temas principais as pesquisas em área remotas do Parque e a implantação de um sistema 
de monitoramento de biodiversidade. 

O sistema de monitoramento foi discutido em duas reuniões da CT pesquisa e em oficina no 
VII Encontro. Foi definido o início em apenas uma área piloto e selecionado o Vale do rio 
Paquequer. Os pesquisadores encaminharão propostas de pesquisa a serem incluídas no 
sistema e necessidades. O projeto será integrado aos esforços do PPBio, coordenado pelo 
JBRJ (Flora) e Laboratório de vertebrados da UFRJ (Fauna).  

 

 

Setor de Manejo de Fauna 
Foram realizados estudos preliminares para controle de animais domésticos, testando 
alguns modelos de armadilha para captura de gatos domésticos. Está sendo preparado um 
projeto de pesquisa científica sobre o impacto de caça de gatos domésticos sobre a fauna 
nativa. A adoção de medidas de controle para animais pertencentes a servidores que 
moram no PARNASO e o maior controle do lixo e alimentos disponíveis teve bons 
resultados e gatos são vistos com muito menos freqüência na área do Parque. No entanto, 
continuam os problemas com acesso de animais domésticos da vizinhança. Em 2009 mais 
um cateto (Tayassu tajacu) foi morto por cães da vizinhança. 

O setor de fauna 
atua 
principalmente na 
recepção e 
atendimento a 
animais silvestres 
provenientes de 
entrega voluntária 
e apreensões. Em 
2009, foram 
recebidos 1.647 
animais, sendo 
245 provenientes 
de entrega 
voluntária e 1402 
apreendidos. A 
entrega voluntária 
inclui animais 
machucados ou encontrados às margens de rodovias e aqueles mantidos em cativeiro ilegal 

Figura 21: Espécies de aves mais freqüentes no Setor de Fauna do 
PARNASO em 2009. 
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cujos donos resolveram entregar para evitar sanções legais. Esta última modalidade teve 
aumento significativo também em função da campanha “Pássaro Legal é Pássaro Solto”, 
relançada pelo PARNASO em 2009. 

Entre as aves a espécie mais frequente foi o chanchão (Sporophila frontalis), com 495 
indivíduos. Apesar de estar listado como ameaçado de extinção este animal tem sido 
encontrado com grande freqüência na região devido à significativa floração do bambu 
taquaruçu (Guadua tagoara), de cujas sementes a espécie se alimenta.      
Em 2009, o Projeto Fauna Viva, 
executado pelo PARNASO em 
parceria com a CRT, registrou 97 
animais atropelados no trecho da 
Rodovia BR-116 que corta o Parque 
(cerca de 10 Km). A classe mais 
comum foram os mamíferos, com 20 
animais, com destaque para 35 
indivíduos de gambá (Didelphis aurita). 
Em 2008 foram 144 animais 
encontrados na área do Parque, 
mesmo com período menor de 
amostragem (a partir de março). Os 
resultados ainda não permitem uma 
análise clara sobre a razão da redução 
ou se há efeito positivo da divulgação 
do projeto e sinalização. 

Na rodovia inteira foram encontrados 
293 animais, sem alteração significativa em relação a 2008 (223 animais, com levantamento 
iniciado apenas em março). 

Em relação à sazonalidade, não há nenhum padrão notável de flutuação, mantendo-se uma 
média em torno de 20 animais por mês, com picos em alguns meses aparentemente 
aleatórios. Será necessário um período maior de amostragem para possível identificação de 
padrões sazonais. 

 

 

Figura 22: Animais atropelados na BR-116 (trecho 
do PARNASO) em 2009. 

Figura 23: Animais atropelados na BR-116 (todo o trecho da concessão) desde o início do 
projeto(março 2008-dezembro 2009). 
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Setor de Monitoramento e Recuperação 
Em 2009, este setor deu prioridade ao Programa de Controle de Espécies Exóticas e 
Invasoras e à manutenção e abertura de trilhas. 

O Controle de espécies Exóticas foi executado com base em levantamento conduzido pelo 
analista ambiental do PARNA Serra do Cipó, Celso Paiva, e pelo analista do PARNASO 
Roberto Vancini. Este levantamento cobriu as zonas de uso intensivo de Teresópolis e 
Guapimirim e a faixa limítrofe à rodovia BR-116. Na rodovia foi constatado que o 
estabelecimento Paraíso da Serra, instalado em área particular dentro do Parque, 
comercializa espécies exóticas e contribui para sua disseminação nas áreas próximas. O 
proprietário foi notificado a suspender esta atividade. 

Na Sede Guapimirim foi priorizada a retirada de jaqueiras (Artocapus heterophyllus), 
espécie com grande potencial de disseminação, tendo sido derrubados 12 árvores variando 
de 3 a 20m de altura e 105 plantas jovens variando de 0,30 e 2m de altura. Na sede 
Teresópolis foram priorizados o abacateiro (Persea americana), com mais de 30 indivíduos 
derrubados; a nêspera (Eriobotrya japonica), com mais de 10 indivíduos. Entre as espécies 
herbáceas, foram priorizados o lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), que teve arrancados 
manualmente e destocados os indivíduos de uma área de cerca de 500 m2; e a Maria-sem-
vergonha (Impatiens walleriana), que foi extirpada de cerca de 1.200 m2. 

A espécie taquaruçu (Guadua tagoara), que vem tendo uma expansão significativa e 
sombreando muitas outras espécies, apesar de nativa foi selecionada como alvo pelo seu 
potencial invasor. A espécie foi alvo de discussão nos encontros de pesquisadores e, em 
2009, foram removidos experimentalmente cerca de 500 m2 de taquaruçu às margens da 
trilha suspensa a fim de verificar a regeneração natural das áreas e a ocupação por 
espécies presentes no banco de sementes. 

A manutenção de trilhas foi executada de forma rotineira, mas sem registro sistemático das 
ações. Em Teresópolis foram realizadas intervenções em todas as trilhas de uso intensivo 
do PARNASO e aberta a trilha de acesso à nova trilha suspensa, com cerca de 100 metros 
de extensão. Os monitores ambientais custeados pela CRT executaram diversas melhorias 
nas trilhas do Complexo Dedo de Deus e os funcionários de Petrópolis organizaram 
mutirões e realizaram intervenções na trilha do Morro Açu. 

 

 

Figuras 24 e 25: Corte de jaqueira na sede Guapimirim e espécies exóticas na sede 
Teresópolis (Maria-sem-vergonha e lírio-do-brejo). 
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Indicadores do programa  

 Número de pesquisas, estudos e projetos em andamento:  

Em 2009, foram emitidas 66 autorizações de pesquisa envolvendo o PARNASO. 

 Proporção da área da UC contemplada com pesquisas.  

Houve significativa expansão das áreas de pesquisa com o estímulo do edital CRT de 2008. 

 Número de espécies do Parque inventariadas, listadas e estudadas.  

Constam hoje, da lista de espécies do PARNASO, 2834 espécies de plantas e 1276 
espécies de animais, tendo sido registradas novas ocorrências de mamíferos, 
principalmente. 

 Número de trabalhos publicados sobre o Parque.  

Constam hoje do SISCON 1.122 trabalhos publicados sobre o PARNASO, sendo 39 
publicados em 2008 e 30 de 2009. É importante destacar que muitos trabalhos não são 
encaminhados pelos autores no mesmo ano. 

 Número de relatórios de pesquisa entregues e analisados.  

O Núcleo gestor do SISBIO retirou a obrigatoriedade de entrega de relatório devido a 
problemas neste módulo do sistema. Por isso apenas um pesquisador encaminhou relatório 
em 2010. 

 Número de ações de controle de espécies invasoras e exóticas.  

Cinco espécies com ações de controle; um empreendimento notificado; e um levantamento 
realizado. 

 Número de hectares recuperados.  

Ação não iniciada. A recuperação de áreas degradadas é uma atividade prevista para o 
segundo ano de implantação do Plano de Manejo, e ainda não foi iniciada.  

 
Monitoramento da execução 

O percentual de realização das atividades previstas chegou a 87,5%, com apenas duas 
ações parcialmente realizadas e 3 não realizadas.  

 
Tabela 3: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Pesquisa 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas  

40 35 2 3 0 

100% 87,5% 5% 7,5% - 
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Tabela 4: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Pesquisa, manejo e monitoramento  

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 
Atividades e sub-atividades 

Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

1. Estruturar a Coordenação de Conservação e 
Manejo da Biodiversidade. - R       

1.1. Adquirir e manter a estrutura necessária para as 
ações da coordenação. - 

R R R R R R O Setor de Pesquisa foi transferido da sala que 
dividia com o Setor de Uso Público para o 
Centro de Referência, na biblioteca. 

2. Estruturar o Setor de Controle e Incentivo à 
Pesquisa. - R       

2.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R       

3. Zelar pelo cumprimento das normas que 
regulamentam a pesquisa em UC de Proteção 
Integral. 

- 
R R R R R R  

4. Executar as atividades de análise e autorização 
de pesquisas. - R R R R R R Foram autorizados 66 projetos através do 

SISBIO em 2009. 

4.1 Analisar os projetos de pesquisa de acordo com 
os procedimentos estabelecidos. - R R R R R R  

4.2 Estabelecer contato com os pesquisadores, 
auxiliar na logística e acompanhar a pesquisa. - R R R R R R  

4.3 Analisar e sugerir, quando necessário, a 
substituição de técnicas e equipamentos para 
captura e marcação de espécimes. 

- 
R R R R R R  

4.4 Acompanhar cronograma estabelecido pelos 
pesquisadores. - R R R R R R  

4.5 Analisar e dar os encaminhamentos pertinentes 
aos relatórios parciais e finais das pesquisas. - 

R R R R R R Os relatórios que chegaram foram analisados, 
mas o Núcleo Gestor do SISBIO determinou a 
suspensão de entrega de relatórios de pesquisa 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
até a implementação do módulo relatório, 
restando um número muito reduzido 

4.6 Controlar o envio de publicações resultantes 
dos projetos de pesquisa. - 

R R R R R R Neste período o PARNASO recebeu 30 
publicações de 2009 e reuniu diversas outras 
mais antigas. 

5. Estabelecer contato com universidades e outras 
instituições de pesquisa visando a realização de 
pesquisas das linhas prioritárias. 

IP e CT-
Pesquisa 

    R R  

6. Divulgar a relação das pesquisas prioritárias e 
as facilidades oferecidas pela UC.  

IP e CT-
Pesquisa 

  R R R R Divulgado no site do parque e através do edital 
de apoio a pesquisa 2009. 

7. Destinar às instituições de pesquisa os animais 
mortos por acidente. IP 

R R R R R R Projeto Fauna Viva encaminha animais 
atropelados e outros mortos no parque para 
Museu Nacional, FESO e outras instituições. 

8. Orientar os pesquisadores quanto aos temas de 
interesse para a UC, informações anteriores, 
regras de utilização da infra-estrutura, cuidados 
e relação com visitantes. 

- 

R R R R R R Orientações são feitas através da cartilha do 
pesquisador do PARNASO, que é enviada por 
email para os titulares de autorização de 
pesquisa e está disponível no site do 
PARNASO. 

9. Elaborar e atualizar banco de dados sobre 
pesquisas realizadas e em andamento. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R R R R R Planilha Controle Pesquisa na pasta Setor de 
Pesquisa armazena informações sobre os 
projetos de pesquisa. Banco de dados 
“SISCON” na pasta Setor de Pesquisa 
armazena informações sobre publicações 
resultantes de pesquisa e listas de espécies. 

10. Organizar relatórios e publicações e 
disponibilizá-los na biblioteca. JBRJ 

R R R R R R Biblioteca foi reorganizada e o acervo está 
disponível para consultas. Em junho/09, o Setor 
de Pesquisa foi transferido para a biblioteca. 

11. Reunir documentação histórica sobre a 
biodiversidade local. 

IP e CT-
Pesquisa 

    R R A Biblioteca tem algumas obras antigas no 
acervo (Von Martius, Rizzini e outros) 

12. Atualizar a nomenclatura das listas de espécies 
encontradas em publicações antigas. IP    PR PR PR Estagiária de iniciação científica está 

atualizando nomenclatura de mamíferos. JBRJ 

84



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestres II e III (janeiro-dezembro de 2009) 

 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
está atualizando nomenclatura de 
angiospermas. 

13. Buscar parceria com instituições de pesquisa 
para apresentação de projetos para 
financiamento. IP 

R R R R R R Setor de Pesquisa escreveu em conjunto com 
pesquisadores projeto de monitoramento de 
longo prazo de carnívoros e está buscando 
financiamento com recursos de compensação 
ambiental. Projeto de pesquisa sobre muriqui 
continua sendo elaborado. 

14. Incentivar a realização de pesquisas de longo 
prazo. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R R R R R O VII Encontro de Pesquisadores e a CT 
Pesquisa estão elaborando o sistema de 
parcelas permanentes do PARNASO, para 
monitorar a biodiversidade. O Setor de Pesquisa 
está escrevendo em conjunto com 
pesquisadores projetos de monitoramento de 
longo prazo do Muriqui e carnívoros para 
financiamento com recursos de compensação. 

15. Promover seminários para apresentação da 
produção científica e discussão das implicações 
para o manejo da UC. 

IP e CT-
Pesquisa 

 R R R R R Foi realizado o VII Encontro de Pesquisadores 
do PARNASO (26 e 27/Nov). 

16. Realizar reuniões periódicas com pesquisadores 
na Câmara Técnica de Pesquisa do 
CONPARNASO. 

IP 
PR R R R R R Foram realizadas 2 reuniões presenciais e 

discussões virtuais (lista de discussão) em 
2009.  

17. Zelar pelo cumprimento das normas de uso das 
estruturas físicas de apoio a pesquisa.  - R R R R R R  

18. Avaliar a necessidade de reparos nas 
instalações de apoio à pesquisa, solicitando ao 
setor responsável as providencias cabíveis. 

- 
R R R R R R Foram executados pequenos reparos na casa 

do Pesquisador e instalada manta 
impermeabilizante no Centro de Referência 

19. Avaliar a necessidade de adequação das 
estruturas de apoio à pesquisa e viabilizar a 
execução das propostas. CT-Pesquisa 

R R R R R R Foi executado um corte de terreno acima do 
alojamento para reduzir infiltração de água e 
umidade. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 

20. Coletar, monitorar, analisar e disponibilizar os 
dados das estações meteorológicas do 
PARNASO e viabilizar a instalação de novas 
estações. 

INMET 

R R R R R R Dados estão organizados na pasta estações 
meteorológicas > Setor de Pesquisa da rede do 
Parque. 

21. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas 
em áreas pouco conhecidas do PARNASO. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R R R R R Edital CRT 2009 foi lançado em junho, para 
selecionar projetos em áreas prioritárias, que 
receberão apoio para trabalho de campo. 

22. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas 
prioritárias. 

IP e CT-
Pesquisa 

R R R R R R Edital CRT 2009 foi lançado em junho, para 
selecionar projetos de temas prioritários, que 
receberão apoio para trabalho de campo. 

23. Incentivar a realização de pesquisas no entorno 
que possam auxiliar o manejo da UC. 

IP e CT-
Pesquisa 

  R  R R Participação em seminário de discussão de 
projeto de cooperação Brasil-Alemanha que 
estudará impactos da agricultura na região do 
parque (Cachoeiras de Macacu) e 
financiamento (edital CRT) de pesquisa sócio-
ambiental sobre comunidades do entorno das 
áreas incorporadas em 2008. 

24. Buscar informações sobre pesquisas 
licenciadas no entorno do Parque. 

IP e CT-
Pesquisa 

   NR NR NR Existe pouca informação disponível. 

25. Realizar levantamento de remanescentes no 
entorno de interesse para a conservação. 

IP, IEF, 
SMMA e 

ONG 

       

26. Identificar compensações ambientais que 
possam financiar as pesquisas prioritárias do 
PARNASO. FEEMA 

PR PR R R R R O projeto de monitoramento de carnívoros foi 
apresentado ao INEA, que participa da câmara 
de compensação ambiental do estado do R, e 
os ajustes sugeridos foram feitos. 

27. Estruturar o Setor de Manejo de Fauna. - R       

27.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R       

28. Definir metodologia para captura de cães e 
gatos domésticos que invadem o parque. IP 

PR  PR PR PR PR Projeto está sendo avaliado pela FESO. 
Quantidade de gatos domésticos na sede 
Teresópolis diminuiu, no entanto 2 catetos 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
foram mortos por cachorros no período.  

29. Identificar instituições que possam receber os 
animais capturados ou definir destinação. 

IP e CT-
Pesquisa 

PR  PR PR R R A UNIFESO pode receber os animais desde que 
haja projeto aprovado. 

30. Acompanhar o monitoramento de fauna 
atropelada na BR-116 e viabilizar instalação de 
passagens de fauna. 

IP e MPF 
R R R R R R Foram encontrados 131 animais atropelado em 

2009. 

30.1 Receber, dar o primeiro atendimento e 
encaminhar animais feridos aos CETAS. - 

R R R R R R Foram recebidos 1518 animais oriundos de 
entrega voluntária e operações de fiscalização 
no ano 2008. 

31. Estruturar o Setor de Monitoramento e 
Recuperação Ambiental. - R       

31.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R       

32. Mapear áreas degradadas na UC e incorporar 
as informações ao SIG-PARNASO. IP, SMMA, 

IEF e ONG 

  NR NR NR NR Esta atividade deve ser reprogramada. A 
prioridade do setor no período foi realizar 
manutenção de trilhas e manejo de espécies 
vegetais exóticas. 

33. Avaliar técnicas de recuperação ambiental e 
incentivar pesquisas que visem a definição de 
ações para as Zonas de Recuperação. 

IP e CT-
Pesquisa 

  NR NR R R Foram testadas técnicas de extração manual de 
espécies exóticas e invasoras. 

34. Vistoriar as áreas atingidas por incêndios para 
avaliar a necessidade de implantar medidas de 
recuperação. 

- 
NR NR NR NR NR NR Não houve incêndio significativo em 2009. 

35. Realizar diagnóstico sobre plantas exóticas na 
área do Parque. 

IP e MPF 

PR PR R R R R Está sendo desenvolvida pesquisa no 
PARNASO (estrada da barragem) sobre 
exóticas. Foi realizado levantamento preliminar 
em parceria com o servidor do PARNA Cipó, 
Celso. 

36. Promover a recuperação de áreas degradadas, 
incluindo retirada de espécies invasoras e 
plantio de espécies autóctones. 

IP 
  R R R R Foi iniciado programa de retirada de espécies 

vegetais exóticas. Foram selecionadas as 
seguintes espécies como alvo inicial: jaqueira, 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
abacateiro, nêspera, lírio-do-brejo e Maria-sem-
vergonha 

38.1. Promover mutirões voluntários para a 
recuperação de áreas degradadas. ONG        

37. Orientar as intervenções necessárias para 
manutenção de trilhas. - 

R R R R R R No período a equipe trabalhou na manutenção 
das trilhas Primavera, Cartão Postal, Mozart 
Catão e Poço Verde, além de implantar o novo 
acesso inferior da trilha suspensa. 

 

88



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestres II e III (janeiro-dezembro de 2009) 

Programa de Educação Ambiental  
O Programa de Educação Ambiental desenvolvido pelo PARNASO, a exemplo de anos 
anteriores, segue as diretrizes da extinta Coordenação Geral de Educação Ambiental do 
IBAMA para a operacionalização do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), 
tendo em vista sua adequação aos objetivos do ICMBio. O objetivo fundamental é a 
participação cidadã na gestão do meio ambiente, entendido como bem de uso comum dos 
brasileiros, essencial à sadia qualidade de vida da população. Neste sentido, busca-se 
construir uma participação cada vez mais atuante e qualificada no Conselho Consultivo 
desta Unidade de Conservação, ao mesmo tempo em que este fórum dialogue com os 
demais espaços de participação em políticas ambientais, tais como comitês de bacias 
hidrográficas, mosaicos de UCs, agendas 21 locais, conselhos municipais de meio 
ambiente, entre outros. 

A Educação Ambiental no PARNASO não se propõe meramente a transmitir informações 
sobre o meio ambiente ou prescrever regras comportamentais, mas promover processos de 
aprendizagem que conduzam à percepção crítica dos conflitos, problemas e potencialidades 
ambientais de cada comunidade. Com isso, espera-se que os diversos segmentos sociais 
envolvidos aumentem sua 
capacidade de mobilização e 
proposição de ações 
transformadoras que levem à 
superação de contextos de 
degradação e injustiça 
socioambiental. 

O Programa cenário Verde, 
voltado para a educação 
ambiental formal, teve como 
avanço a parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Educação de Teresópolis, que 
designou um funcionário para 
planejar e capacitar 
professores e avaliar os 

resultados das visitas junto com 
a equipe do PARNASO. No 
total o Parque foi visitado por 
5.850 alunos de 115 escolas, 
sendo 78 escolas públicas e 37 
provadas. 

 

Entre as ações de destaque em 
2009 estão o relançamento da 
campanha “Pássaro Legal é 
Pássaro Solto”, que gerou 
entrega voluntária e 
apreensões; a distribuição do 
informativo do Parque encartado 
no jornal da CRT; e o projeto 
Cenário Verde, parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Educação, que sensibilizou professores para utilização do parque como espaço pedagógico 
e promoveu a visita de escolas municipais. 
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Figura 26: Número de alunos que visitaram o PARNASO, 
por sede e tipo de escola. 

Figura 27: Número de escolas que visitaram o 
PARNASO, por sede e tipo de escola 
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Figuras 28 e 29: Destruição de gaiolas e performance no lançamento da campanha “Pássaro 
Legal é Pássaro Solto” 

A relação com as comunidades do entorno, foco do Projeto Boa Vizinhança e do Programa 
de Integração Externa, teve destaque para a interlocução com a comunidade do Bonfim, que 
apresentou proposta de exclusão de áreas ocupadas do PARNASO. No início do ano, a 
comunidade organizou manifestação e divulgou dossiê com pesadas acusações contra a 
chefia e a equipe do PARNASO. Foram promovidas 2 audiências públicas na comunidade e 
as negociações foram canalizadas para a Câmara Técnica de Conflitos Fundiários do 
CONPARNASO. No final de 2009 foi criado grupo de trabalho no ICMBio para planejamento 
da sede Petrópolis, um dos pontos de dissenso em relação à proposta de redelimitação. 

A equipe de educação ambiental participou também da organização e Coordenação do 
Grupo de Trabalho sobre Áreas Protegidas do IV Simpósio Internacional de Meio Ambiente, 
de 6 a 10 de julho, no campus da UFRJ da Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, que recebeu 
cerca de 300 pesquisadores e professores de todo o Brasil, além de diversos países das 
Américas, África e Europa. Na ocasião, pudemos dialogar com profissionais ligados à 
conservação da biodiversidade e divulgar as ações de Pesquisa e Educação Ambiental 
desenvolvidas no Parque, gerando o interesse de diversos pesquisadores. 

Outra iniciativa foi a participação em 3 eventos do Projeto Domingueiras de Teresópolis, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis. Os eventos foram 
realizados em praças públicas e pontos turísticos da cidade, a saber: a Praça Olímpica, no 
centro da cidade, a Praça dos Expedicionários, no Bairro de São Pedro, e a Fonte Judith, no 
Alto. O objetivo do projeto foi o de atrair famílias para locais de convivência, resgatando as 
tradicionais brincadeiras de criança, ao mesmo tempo em que são tratados temas 
ambientais e de cidadania. Nos eventos, a equipe do Parque Nacional aplicou jogos e 
brincadeiras que abordam questões ambientais vividas na atualidade, e divulgou a UC como 
local de esporte, estudo, pesquisa e lazer para as famílias locais e visitantes da cidade. 

No final do ano, o PARNASO participou do II Encontro Ecológico do Colégio Estadual 
Joaquim Leitão, em Santo Aleixo, Magé. As atividades desenvolvidas pela equipe do Parque 
foram: aplicação de jogos didáticos, apresentação de teatro de fantoches, exposição sobre o 
trabalho do PREVFOGO e apresentação de palestra para a comunidade local sobre a 
ampliação do Parque Nacional e os serviços ambientais ofertados pela UC que contribuem 
para a qualidade de vida da cidade. Cabe ressaltar que, em contraste com anos anteriores, 
quando coube ao Parque a iniciativa de convocar e organizar os eventos, os deste ano 
foram todos realizados por iniciativas espontâneas de entidades locais. Tal fato demonstra o 
reconhecimento do PARNASO como ente aliado das comunidades e instituições locais e 
também como veiculador da educação ambiental. Pode-se afirmar que esta percepção 
reforça o sentido de pertencimento das comunidades em relação ao Parque. O fato negativo 
está no fato de que tais percepções são mais fortes no Município de Teresópolis, onde se 
localiza a sede administrativa da UC. 
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Em relação ao Conselho Consultivo, em 2009 foi publicada a Portaria formalizando a nova 
composição do Conselho (Portaria ICMBio n. 02/2009) esta portaria é resultado da 
reestruturação do Conselho Consultivo promovida em 2008, visando acompanhar as 
transformações inerentes à sociedade e fazer do CONPARNASO um fórum altamente 
representativo dos setores sociais que interagem com o Parque. 

Instituiu-se, com a participação ativa de conselheiros e entidades convidadas, um sistema 
de suplência ampliada com o objetivo de incluir mais membros e fortalecer o 
CONPARNASO no que diz respeito à diversidade do aporte de saberes e à extensão dos 
segmentos representados. 

Na tabela a seguir, tem-se a quantidade de instituições membros do CONPARNASO por 
setor, totalizando 25 titulares e 36 suplentes. 

Cabe anotar que a nova composição eleita em 2008 ainda não tem Portaria de designação. 
 

Tabela 5: Instituições participantes do CONPARNASO 

GRUPO SETOR 
MEMBROS 
(titulares + 
suplentes) 

Sociedade 
Civil 

9 titulares 

Sociedade civil socioambiental 3+6 

Associações de Moradores do Entorno  4+5 

Associação de Produtores Rurais 2+2 

Usuários 
de 

Recursos 
Ambientais 
7 titulares 

Turismo 1+1 
Usuários Diretos de Serviços Ambientais 1+1 
Prestadora de Serviços 1+1 
Montanhismo 1+3 
Ensino, Pesquisa e Extensão 3+5 

Órgãos gestores 
9 titulares 

PARNASO 1 
OEMA 1+1 
PM Teresópolis 1+2 
PM Petrópolis 1+2 
PM Guapimirim 1+1 
PM de Magé 1+1 
UC do mosaico da MACF 1+2 
Corpo de Bombeiros 1+2 
BPFMA-RJ 1+1 

 

Além dos resultados apresentados, são percebidos avanços na compreensão sobre a 
importância da preservação do meio ambiente pelas comunidades locais, evidenciados em 
seu interesse em compor o Conselho Consultivo e propor ações para a gestão do Parque e 
melhoria da qualidade de vida em suas comunidades. O CONPARNASO vem se mostrando 
bastante atuante, com baixo índice de ausências e crescente quantidade de propostas e 
projetos em discussão.  
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Os resultados obtidos pela Coordenação de Educação Ambiental e Uso Público estão 
abaixo relacionados, conforme os Indicadores do Programa previstos no Plano de Manejo: 

Indicadores do Programa 

 Número de projetos, cursos, oficinas e outras ações educativas. 

Com o relançamento da campanha “Pássaro Legal é Pássaro Solto”, criada para o 
PARNASO em 2001. Foram realizados 3 eventos em comunidade de Teresópolis, com 
destaque para o lançamento da campanha, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis. 
O evento teve a destruição de mais de 1000 gaiolas com um rolo compressor na Praça 
Santa Tereza, performance com uma gaiola gigante e atores e diversos jogos e 
atividades educativas organizados pela equipe do PARNASO. Com base no material 
informativo distribuído nos eventos, bem como nos 3 eventos das Domingueiras de 
Teresópolis, estimamos em cerca de 1200 estudantes e moradores os participantes 
diretos destes eventos, atingidos de imediato pela campanha. 

O Encontro de Agroecologia contou com a participação de 120 pessoas, entre 
produtores rurais, gestores públicos e estudantes de Agronomia, Gestão Ambiental, e 
áreas afins. 

O IV Simpósio Internacional de Meio Ambiente teve a participação de cerca de 300 
pessoas, e o GT de Áreas Protegidas, coordenado pelo PARNASO, organizou a 
apresentação de 26 trabalhos, 1 mesa redonda interdisciplinar sobre Matas e Florestas, 
1 palestra de GT sobre Potencialidades Sociais e Ambientais das Unidades de 
Conservação, com foco na experiência do PARNASO e 3 ciclos de debates sobre 
Religião e Cultura, Saberes Populares e Tecnologias Sociais. 

A equipe do Parque participou de outros 5 eventos educativos, em parceria com escolas 
públicas, associações de moradores, UCs e outras entidades. Os eventos foram 
realizados nas seguintes instituições: Centro Integrado de Educação Pública Prof. José 
Olympio (Teresópolis), Colégio Estadual Joaquim Leitão (Santo Aleixo, Magé), Colégio 
Estadual Campos Salles (Teresópolis), Escola Municipal Maçon Lino Oroña 
(Teresópolis). 

As atividades empreendidas pela equipe do Parque foram: aplicação de jogos didáticos, 
apresentação de teatro de fantoches, exposição sobre o trabalho do PREVFOGO e 
apresentação de palestras. 

Formalizamos cooperação com o Canal Futura para utilização de programas em DVD, 
textos e livros nas atividades educativas. (Projeto Maleta do Meio Ambiente) 

 

 Número de estudos e materiais educativos e de divulgação. 
Produção de 9 edições do boletim “PARNASO Informa”, encartado no jornal CRT Boa 
Viagem. O boletim é enviado a instituições por mala direta e distribuído nas praças de 
pedágio da Rodovia Rio-Teresópolis- Além Paraíba, com tiragem de 35.000 exemplares. 
Os temas abordados foram: resíduos sólidos, pássaros em cativeiro, agroecologia, 
montanhismo, incêndios florestais, conduta consciente em ambientes naturais, setenta 
anos do PARNASO, atrativos do PARNASO. 

Foram produzidos e distribuídos 1.000 cartazes e 10.000 folhetos da campanha 
“Pássaro Legal” 

 Número de escolas e comunidades atendidas. 

Foram atendidas 115 escolas, totalizando 5.850 estudantes. A distribuição de escolas e 
estudantes escolas públicas e particulares, bem como por sedes do Parque está 
demonstrada nos gráficos abaixo: 
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 Número de participantes das atividades. 

Considerando-se os participantes de eventos educativos, de visitas escolares às sedes do 
PARNASO e das reuniões do Conselho Consultivo e Câmaras Técnicas, estima-se em 
7.500 pessoas envolvidas nas atividades do Programa de Educação Ambiental. 

 

 Número de ocorrências relacionadas à conduta inadequada de visitantes. 

Ainda não registro sistematizado destas ocorrências. 

 

 Número de instituições envolvidas no conselho consultivo e nas câmaras técnicas. 

A nova portaria ampliou o número de suplentes e agora são 25 titulares e 36 suplentes no 
conselho, além de diversas instituições que colaboram nas câmaras técnicas. 

 
Tabela 6: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Educação 
Ambiental 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas 

44 38 4 2 3 

Proporção(%) 86,4% 9,1% 4,5% - 

93



 Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Monitoria e Avaliação: semestres II e III (janeiro-dezembro de 2009) 

Tabela 7: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Educação Ambiental 

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

1. Estruturar o Setor de Educação Ambiental. - R       

1.1. Designar servidor como responsável pelo 
setor. - R      A servidora Fátima Santos foi designada pela 

Ordem de serviço no 09/2008 

2. Manter equipe de, no mínimo, 2 analistas 
ambientais e equipe de apoio.  - 

R R R R R R Há 2 analistas no setor e 1 funcionário de apoio 
administrativo. Há 7 recepcionistas para 
atendimento a escolas e visitantes em geral. 

3. Adquirir e manter a estrutura necessária para 
as ações do setor. - PR R R R R R  

4. Executar ações de apoio à educação 
ambiental formal em continuidade ao Projeto 
Cenário Verde.  

- 
R R R R R R Em 2009 foram atendidos 6.661 alunos e 355 

educadores de 106 escolas, sendo 32 particulares 
e 74 públicas. 

4.1. Realizar articulação com Secretarias de 
Educação e Coordenadorias Estaduais de 
Educação. 

SME e 
CEE 

PR PR R R R R Projeto Cenário verde em parceria com secretaria 
de Teresópolis. As demais vêm sendo convidadas 
a participarem da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental, mas participam de forma descontínua. 

4.2. Realizar interlocução com as escolas do 
entorno no início do ano letivo. 

Escolas 

PR PR R R R R Interlocução com muitas escolas para a Campanha 
“Pássaro Legal é Pássaro Solto”, além de participar 
de eventos educativos por elas promovidos. 
Destaque para a Rede Municipal de Teresópolis, 
inserida no Projeto Cenário Verde. 

4.3. Reunir, organizar e disponibilizar acervo de 
materiais educativos na biblioteca.   JBRJ 

PR PR R R R R O acervo vem sendo constantemente acrescido de 
diversas publicações, mas a catalogação ainda não 
foi concluída. 

4.4. Reunir, catalogar e renovar permanentemente 
o acervo da videoteca.   R R R R R R A videoteca vem sendo acrescida com novos 

títulos. 

4.5. Adquirir livros e materiais audiovisuais. ONG R R R R R R Novos livros e materiais audiovisuais foram 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

adquiridos. 

4.6. Realizar campanhas e produzir materiais 
educativos periodicamente. ONGs, 

Prefeituras, 
Empresas, 

etc. 

R R R R R R Realizados encartes periódicos no informativo 
“CRT Boa Viagem” com temas relacionados à 
temática ambiental voltados aos usuários da 
rodovia. A Campanha “Pássaro Legal é Pássaro 
Solto” vem sendo veiculada em todos os eventos 
de que participamos, além de escolas, comércio, 
instituições públicas e privadas. 

4.7. Divulgar amplamente os procedimentos para 
agendamento de visita escolar.  CT-EA R R R R R R  

4.8. Agendar visitas escolares. - R R R R R R  

4.9. Levantar os conteúdos ambientais trabalhados 
pelas escolas agendadas.  

Escolas 

NR NR PR PR R R Está em execução o Projeto Cenário Verde, em 
parceria com a SME Teresópolis, que pretende 
avaliar através de questionários com estudantes e 
equipes pedagógicas, durante e após as visitas, os 
conteúdos trabalhados nas visitas escolares e seus 
desdobramentos na escola. 

4.10. Orientar e supervisionar as atividades de 
funcionários e concessionários nos Centros de 
Visitantes. 

- 
    R R  

4.11. Receber escolas e apresentar o material 
educativo existente. - R R R R R R  

4.12. Realizar palestras durante as visitas 
escolares. - R R R R R R  

4.13. Orientar e conduzir os grupos escolares pelas 
trilhas interpretativas do Parque.  -   NR NR R R Condução realizada no Projeto Cenário Verde, com 

Escolas Municipais de Teresópolis. 

4.14. Avaliar o aproveitamento das visitas escolares 
através de questionários aplicados junto a 
alunos e professores.  

- 
    R R Avaliação realizada no Projeto Cenário Verde, em 

caráter de projeto piloto, com a intenção de ampliar 
para outras redes de ensino. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

4.15. Manter os registros e estatísticas das visitas 
escolares ao longo do ano.  - R R R R R R  

4.16. Realizar capacitação de orientadores 
pedagógicos e professores das escolas do 
entorno. 

SME, CEE 
e ONG 

NR NR NR NR NR NR As capacitações oferecidas em 2007 deverão ser 
reprogramadas para 2010 ou 2011. 

4.17. Promover seminários periódicos de 
apresentação e troca de experiências de 
projetos e ações de educação ambiental. 

SME, CEE 
e ONG 

 R PR PR PR PR Está sendo organizado o II Encontro de 
Educadores Ambientais em parceria com a CTEA 
CONPARNASO. Previsão: março de 2010. 

4.18. Viabilizar a capacitação permanente da equipe 
para recepção de escolas.  ONG NR NR R R R R  

5. Executar ações voltadas para a sensibilização 
de visitantes. ONG R R R R R R Atendimento a escolas; mutirões de manutenção 

de trilhas. 

5.1. Promover e coordenar a elaboração de 
roteiros interpretativos para as trilhas de uso 
intensivo e extensivo do PARNASO.  

CT-EA 
    R R Foi implementado roteiro na nova trilha suspensa 

5.2. Coordenar a elaboração e implementação de 
exposições temporárias.   -   R R R R Exposição “Conte sua História”no Centro de 

referencia em Biodiversidade. 

5.3. Promover campanhas e eventos educativos 
associados ao calendário de datas ambientais. ONG R R R R R R  

5.4. Realizar a recepção e orientação dos 
visitantes sobre a conduta consciente em UC, 
opções de roteiros interpretativos, e outras 
informações relevantes.  

- 

R R R R R R Elaboração de folhetos; recepção dos visitantes a 
partir do segundo trimestre do período em análise. 

5.5. Produzir e manter atualizado vídeo informativo 
sobre o PARNASO.  

ONG CT-
EA 

    PR PR Estão sendo produzidos dois vídeos. 

6. Dar continuidade ao Projeto Boa Vizinhança.  ONG e CT-
EA 

R R R R R R Participação e promoção de eventos educativos; 
apoio à elaboração de projetos comunitários 
através da Câmara Técnica de Educação 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

Ambiental; e interlocução com a comunidade do 
Bonfim sobre proposta de redelimitação do Parque. 

6.1. Promover a gestão participativa por meio do 
Conselho Consultivo do PARNASO.  - R R R R R R  

6.1.1. Promover fóruns participativos e democráticos 
quando da renovação do Conselho. - R R R R    

6.1.2. Mobilizar e incentivar as organizações que 
atuam na região a participarem do 
CONPARNASO. 

- 
R R R R R R  

6.1.3. Realizar as reuniões do Conselho de acordo 
com o calendário estabelecido.  - R R R R R R  

6.1.4. Capacitar periodicamente os membros do 
Conselho.  ONG NR NR NR NR NR NR  

6.1.5. Estimular o funcionamento das Câmaras 
Técnicas.  - 

R R R R R R A equipe do Parque secretaria ou coordena os 
trabalhos de algumas CT para viabilizar seu 
funcionamento. 

6.1.6. Promover a divulgação das ações e 
composição do Conselho através da mídia.    - 

PR PR R R R R A CTEA-PARNASO vem ampliando sua rede de 
comunicação social com rádios e jornais locais, 
além do site do Parque e do Mosaico de UCs. 

6.2. Realizar periodicamente diagnóstico 
socioambiental das comunidades do entorno. ONG e CT-

EA 

    PR PR Aprovado apoio financeiro para diagnóstico em 
comunidades do entorno da área ampliada do 
Parque (edital CRT) e atualização em andamento 
de diagnósticos já realizados, em conjunto com 
membros do CONPARNASO.  

6.2.1. Coletar informações socioambientais nas 
comunidades do entorno.  ONG     PR PR Ver acima 

6.2.2. Sistematizar e disponibilizar as informações 
socioambientais do entorno.  

ONG e CT-
EA 

       

6.3 Realizar eventos de sensibilização e educação ONG e CT- R R R R R R  
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

ambiental nas comunidades do entorno. EA 

6.3.1. Planejar e organizar os eventos em conjunto 
com as lideranças de cada local.  

ONG e CT-
EA 

R R R R R R Participação direta em 5 eventos educativos. 

6.3.2. Promover, apoiar e participar de ações 
conjuntas de educação ambiental. 

ONG e CT-
EA 

R R R R R R  

6.3.3. Diversificar recursos educativos, de recreação 
e informação.  CT-EA R R R R R R  

6.3.4. Integrar talentos e potencialidades das 
comunidades nas atividades realizadas nos 
eventos educativos.  

ONG 
R R R R R R  

6.3.5. Incluir nos eventos atividades de incentivo ao 
uso de técnicas ambientalmente sustentáveis 
como alternativas econômicas para as 
comunidades do entorno.  

ONG, 
EMATER e 

SMA 

R R R R R R  

6.3.6. Disseminar conteúdos relevantes de outras 
instituições e setores do manejo da UC.   - R R R R R R  

7. Promover interlocução com as mídias local e 
regional visando à realização de campanhas 
educativas relacionadas a temas ambientais.  

- 
R R R R R R A campanha “Pássaro legal”teve ampla divulgação 

na mídia local. 

8. Realizar o monitoramento periódico das ações 
desenvolvidas pelo Programa de Educação 
Ambiental.  

CT-EA 
  R R R R  

9. Reunir-se periodicamente com entidades na 
Câmara Técnica de Cultura e Educação 
Ambiental do CONPARNASO. 

- 
R R R R R R A CT se reúne após a reunião do CONPARNASO, 

com reuniões extras eventuais nos outros meses.  

10. Analisar e emitir pareceres, supervisionar e 
acompanhar projetos de educação ambiental 
em desenvolvimento no PARNASO e entorno. - 

R R PR PR PR PR O acompanhamento de projetos ficou prejudicado 
em virtude da grande quantidade de ações de 
melhoria de infraestrutura de visitação. A 
perspectiva é a retomada dos projetos em 2010. 
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Programa de Uso Público 
 
O objetivo deste programa é preparar o Parque para receber os visitantes, com a estrutura 
de apoio e informações necessárias para garantir uma visitação segura e responsável, que 
evite danos à Unidade de Conservação. O Programa deve promover experiências positivas 
no ambiente natural aos visitantes e sensibilizar a população para a importância da 
conservação do meio ambiente. 

Entre os resultados esperados destacam-se: estrutura adequada para visitação; visitação 
controlada e segura; redução no impacto da visitação; visitantes informados, satisfeitos e 
sensibilizados; maior conhecimento da Unidade de Conservação pela população. 

Indicadores 

 Grau de implantação das estruturas de apoio à visitação propostas. 

 Proporção de implementação dos contratos de concessão de serviços de apoio à 
visitação propostos. 

 Relatórios do estado de conservação da infra-estrutura para uso público. 

 Percentual de visitantes satisfeitos com experiência de visitação ao Parque. 

 Receita obtida com a visitação. 

 

Em 2009, o Programa de Uso Público foi o principal foco das ações do PARNASO e foram 
mobilizados diversos setores do Parque para implementar as atividades previstas, 
principalmente as ações do Programa Turismo nos Parques, parceria dos Ministérios do 
Meio Ambiente e do Turismo para estruturação de Parques Nacionais. 

As principais obras e serviços executados em 2009 incluem: conclusão dos centros de 
visitantes de Teresópolis e Petrópolis (633 mil, recursos de compensação ambiental para 
conclusão de obra iniciada em 2003); instalação das exposições permanentes dos CV de 
Teresópolis e Petrópolis (317 mil, recursos de compensação ambiental); restauração do 
Casarão do Museu Von Martius (220 mil, recursos do MTur); recuperação estrutural e 
impermeabilização da piscina natural 210 mil, recursos do MTur); ampliação da trilha 
suspensa (710 mil, recursos do MTur); construção do Abrigo de Montanha do Açu, ainda em 
processo de montagem com previsão de conclusão no início de 2010 (422 mil, recursos do 
MTur); recuperação de banheiros, portarias, campings e vias internas das sedes Teresópolis 
e Guapimirim (213 mil, recursos do MTur e MMA); nova sinalização bilíngüe (100 mil, 
recursos do MTur); e contenção de uma rocha na Estrada da Barragem (249 mil, recursos 
do MTur). 

 
Figuras 30 e 31: Novo Centro de Visitantes de Teresópolis e exposição interpretativa 
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Em 2009 foi assinado Termo de 
Ajustamento de Conduta com a 
Volkswagen para compensação por uso 
não autorizado de imagem, que resultará 
na produção de vídeos informativos 
sobre o PARNASO para exibição nos 
Centros de Visitantes e outros espaços. 
Foi autorizado e publicado o livro “Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos: guia de 
trilhas cachoeiras e montanhas”, de 
Waldyr Neto e Ernesto Viveiros de 
Castro, que inclui 43 roteiros no parque e 
entorno imediato e traz orientações sobre 
normas e conduta consciente em 
ambientes naturais. O livro, de 256 
páginas, está à venda na loja do Parque 
e em livrarias especializadas. 

As melhorias implementadas foram bem recebidas pela população e devem refletir em 
aumento da visitação em 2010 mesmo após reajuste significativo dos valores de ingresso e 
taxas, que não eram reajustados desde 1996 ou 2000, dependendo da taxa. A nova política 
de descontos, com incentivo às atividades na montanha em dias úteis e isenção para 
menores de 12 anos podem neutralizar eventuais impactos do aumento do ingresso para 
visitantes brasileiros e estrangeiros. 

Em função da grande 
demanda de serviços algumas 
ações rotineiras ficaram em 
segundo plano, como as 
reuniões da Câmara Técnica 
de Turismo e Montanhismo e 
os cursos de capacitação de 
condutores.  

Em 2009 foi batido novo 
recorde de visitação, com 
123.419 visitantes no total. Os 
meses de fevereiro, abril, 
junho, agosto, setembro e 
novembro tiveram recorde, 
sendo que o mês de fevereiro 
de 2009 registrou a maior 
visitação no PARNASO desde 
que há registro sistematizado 
(24.464 pessoas). 2009 
registrou também recorde de 
visitação nas trilhas de 
montanha, com 11.556 
pessoas. A arrecadação total 
foi de R$ 459.803,50.  

Este número consolida uma 
tendência de crescimento nos 
últimos anos. Após recordes 
sucessivos em 2005, 2006 e 
2007 e uma queda na visitação 
em 2008, creditada à chuva 
excepcional e aos poucos 
feriados, a visitação em 2009 

Figura 32: Nova trilha suspensa 

Figura 33: Visitação no PARNASO (2001-2009) 

Figura 34: Visitação no PARNASO em 2009. 
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representa 9% a mais que o recorde anterior (2007, com 113.122 visitantes). Em relação a 
2008 o aumento foi de mais de 60%. Desde 2003 o crescimento total foi de 106%. 

 
 
Tabela 8: Número de visitantes e arrecadação em 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabela 9: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Uso Público 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não 
realizadas 

Ações antecipadas 
(não previstas sem.I) 

33 31 2 0 5 

Proporção (%) 93,9% 6,1% 0% - 

 Visitantes Arrecadação

Janeiro 12.327 R$ 39.053,00

Fevereiro 24.464 R$ 71.847,00

Março 8.276 R$ 24.229,50

Abril 9.247 R$ 41.762,50

Maio 6.865 R$ 32.369,50

Junho 8.646 R$ 40.708,00

Julho 8.574 R$ 48.090,50

Agosto 9.429 R$ 47.113,50

Setembro 7.821 R$ 28.634,00

Outubro 6.287 R$ 22.498,50

Novembro 15.281 R$ 42.574,00

Dezembro 6.202 R$ 20.923,50

TOTAL 123.419 R$ 459.803,50
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Tabela 10: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Uso Público 

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

1. Estruturar a Coordenação de Uso Público e 
Interpretação Ambiental. - R      O servidor Marcus Gomes foi designado (OS 

04/2008). 

2. Estruturar o Setor de Uso Público. - R      Setor contando com equipamentos necessários 
básicos.  

2.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      Foi designado o servidor Leonardo Freitas (OS 
10/2008). 

2.2. Manter equipe com, no mínimo, 2 analistas 
ambientais e pessoal de apoio. -     R R O setor conta com um servidor em dedicação 

exclusiva e outros com dedicação parcial. 

3. Adquirir e manter a estrutura necessária para as 
ações do setor. - R R R R R R  

4. Zelar pelo cumprimento das normas de 
visitação. - R R R R R R  

5. Acompanhar a implantação da infra-estrutura de 
visitação pública do PARNASO. - 

R R R R R R Esta foi a principal atividade em 2009, em vista 
das diversas obras do programa Turismo nos 
Parques. 

5.1. Estudar a viabilidade de instalação de portaria 
e/ou Centro de Visitantes na região de Santo 
Aleixo. ONG 

R    R R Os estudos indicaram que o parque não deverá 
ter portaria no local, havendo entretanto a 
possibilidade de construir, futuramente, pequena 
estrutura de apoio, a ser operada por parceiros.  

5.1.1. Elaborar projeto e construir portaria e centro de 
visitantes para a região de Santo Aleixo. 

ONG e 
PMM 

      Não será realizada 

5.1.2. Elaborar e implementar exposição interpretativa 
para o Centro de Visitantes em Santo Aleixo. ONG       Não será realizada 

5.1.3. Alocar pessoal para as atividades no Centro de 
Visitantes. PMM       Não será realizada 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

6. Controlar o acesso de visitantes nas Portarias 
do Parque. - 

R R R R R R Contrato feito com a empresa HOPE SERVIÇOS 
e vem sido desenvolvido sistema por ela para 
controle de visitantes pagantes e gratuidades. 

6.1. Cobrar ingressos e taxas de acordo com atos 
normativos. - 

R R R R R R Foi publicada portaria (port. MMa 366/2009) 
estabelecendo novos valores a serem cobrado a 
partir de 2010. 

7. Realizar levantamento estatístico de visitação.  
- 

R R R R R R O controle é feito mensalmente. Em 2009 foi 
batido o recorde de visitação do PARNASO (xxx 
visitantes). 

8. Estruturar os centros de visitantes para receber 
e orientar o público. - 

PR PR R R R R Em 2009 foram instaladas as exposições 
permanentes de Teresópolis e petrópolis e 
restaurado o centro de visitantes de Guapimirim. 

8.1. Implantar estruturas de apoio à visitação. 

- 

  R R R R Em 2009 foram inaugurados os novos CV de 
Teresópolis e Petrópolis, restaurado o de Guapi; 
a trilha suspensa foi ampliada e foi iniciado o 
abrigo de Montanha do Açu, entre outras obras 
(ver texto acima). 

8.2. Exibir permanentemente vídeos com 
orientações. -        

8.3. Manter caixa de sugestões. - R R R R R R  

8.4. Revisar conteúdo e manter atualizada a 
exposição permanente. -  PR R    Novas exposições instaladas 

8.5. Elaborar e instalar exposições temporárias. 
ONG e IP 

     R Foi montada e instalada no Centro de referência a 
exposição “PARNASO: conte sua história”em 
comemoração aos 70 anos do Parque  

8.6. Atender o público e oferecer folhetos e material 
educativo. - 

R R R R R R Existem 3 folhetos disponíveis (A - Guia do 
visitante, B - Região da Serra dos Órgãos 
(bilíngüe) e C - Cartilha do caminhante consciente 
da Serra dos Órgãos. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

8.7. Atualizar periodicamente as informações das 
exposições permanentes. -        

9. Mapear atrativos e a malha de trilhas do Parque 
e incorporar as informações ao SIG-PARNASO. 

FEMERJ e 
CT-TM 

 R R R R R Todas as trilhas abertas à visitação estão 
inseridas no SIG. 

10. Implantar sistema informatizado de pagamento 
antecipado de ingressos pela internet. -  PR PR PR PR PR O sistema está atrasado, ainda em fase de testes. 

11. Implantar um sistema eletrônico de controle de 
ingresso e da visitação. -  PR    R As portarias foram informatizadas, mas só há 

acesso à internet em Teresópolis. 

12. Reforçar o controle do acesso às trilhas do 
Complexo Dedo de Deus nos momentos de 
maior movimento. - 

  R R R R Em 2009 o parque passou a contar com 
monitores ambientais controlando o acesso às 
trilhas, orientando os visitantes e fazendo 
manutenção. Previsão de cobrança de taxa em 
2010. 

13. Verificar diariamente os termos de 
conhecimento de risco para acionamento de 
busca e resgate quando necessário. 

- 
PR R R R R R Incorporado à rotina dos vigilantes. 

14. Analisar propostas de abertura de vias de 
escalada e utilização de áreas de visitação 
restritas. 

CT-TM 
R R R R R R Solicitações são recebidas, analisadas e 

respondidas. Foram autorizadas 2 novas vias e 
13 escaladas ou caminhadas em zonas restritas. 

15. Criar registro de acidentes para monitorar a 
segurança do visitante. CT-TM R R R R R R Dados estão sendo registrados. Houveram 9 

incidentes sem conseqüências mais graves. 

16. Realizar periodicamente pesquisa de perfil do 
visitante e de opinião/satisfação do visitante. ONG  PR PR    Foram aplicados questionários, mas número 

ainda é insuficiente. 

17. Manter atualizado o cadastro de agências de 
turismo, guias e condutores nas portarias.  - R R R R R R Os cadastros estão disponíveis nas portarias, 

mas nem sempre são preenchidos. 

18. Estudar e estabelecer roteiros de visitação 
específicos para atender a públicos 
diferenciados. 

CT-TM 
 R   R R Foi autorizado e lançado o Guia de Trilhas do 

Parque, com 43 roteiros no parque e entorno 
imediato. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

19. Divulgar informações ao visitante sobre roteiros 
de visitação, oportunidades existentes, taxas, 
normas e restrições. 

- 
PR R R R R R As novas exposições, placas, o site e os folhetos 

divulgam estas informações. 

19.1 Orientar os funcionários e terceirizados sobre as 
normas de uso público e valores das taxas para 
informar corretamente aos visitantes. 

- 
R R R R R R Os funcionários são orientados, mas 

eventualmente são detectados erros de 
procedimento..  

19.2. Produzir mapa com atrativos e trilhas do Parque 
para divulgação, nos idiomas português e 
inglês. 

ONG e CT-
TM 

 R R R R R Folheto produzido em 2008 e livro Guia de Trilhas 
autorizado e publicado (à venda na lojinha do 
Parque). 

19.3. Planejar nova sinalização nos idiomas 
português e inglês. - PR R R R   Nova sinalização implantada em 2009. 

19.4. Orientar os visitantes quanto às normas a serem 
seguidas para a visitação. - PR R R R R R As exposições, os funcionários e os folhetos 

informam sobre normas. 

19.5. Informar sobre os roteiros de visitação. -  R   R R Informada nas exposições, folhetos e livro. 

19.6. Desenvolver estratégias de sensibilização dos 
visitantes sobre ações voltadas à proteção do 
parque e à sua segurança. 

ONG 
  R R R R Foi lançada a Cartilha do Caminhante Consciente 

da Serra dos Órgãos. 

20. Manter e complementar o Roteiro de Trilhas 
Interpretativas existente. CT-TM      R A trilha suspensa recebeu placas interpretativas 

em toda a sua extensão. 

20.1. Instalar placas de sinalização interpretativa e de 
advertência nas trilhas, nos idiomas português e 
inglês. 

- 
 PR   R R Foram instaladas novas placas bilíngues no 

acesso à Travessia, próximo aos abrigos de 
montanha e nas zonas de uso intensivo. 

21. Elaborar e implantar projeto específico de 
Monitoramento e Manutenção das trilhas e 
atrativos do PARNASO. 

CT-TM 
PR PR PR PR PR PR As trilhas recebem manutenção e são 

monitoradas frequentemente, mas não há registro 
sistematizado.  

21.1. Contratar estudo de capacidade de suporte para 
os atrativos do parque. -        

21.2. Reestruturar e recuperar trechos de trilhas que ONG e CT- R R R R R R Foram realizados mutirões na sede Petrópolis 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

oferecem riscos, ou implantar traçado 
alternativo. 

TM para recuperação de trilhas e mudado o traçado 
em alguns pontos da travessia. A trilha do Poço 
Verde foi recuperada.  

21.3. Instalar, vistoriar periodicamente e manter os 
equipamentos mínimos necessários à 
segurança e à conservação. 

- 
PR PR R R R R Foi reparada a ponte da trilha Cartão Postal e 

instalada a nova trilha suspensa, com guarda-
corpo.   

21.4. Realizar a limpeza e conservação periódica das 
trilhas e áreas de uso público. - R R R R R R Os funcionários de limpeza, recepcionistas e 

monitores ambientais atuam nestas atividades. 

22. Viabilizar a concessão de serviços de apoio à 
visitação 

 
- 

 PR PR PR PR PR Estudo de viabilidade econômica atrasou e foi 
concluído em dez/2009, provocando 
reprogramação das demais atividades. 

22.1. Viabilizar a licitação e acompanhar a 
implementação da concessão da Pousada e 
Restaurante Refúgio do Parque. 

- 
 NR NR NR   A pousada está inserida no estudo já citado e 

deverá ter edital lançado em 2010. 

22.2. Preparar projetos básicos para concessões. 

 
- 

PR      Já foram preparadas minutas para as 
concessões. Previsão de conclusão em 2010. 

22.3. Contratar e acompanhar o estudo de viabilidade 
ambiental e econômica de concessão de 
passeios de helicóptero na área de montanha 
do Parque. 

- 

       

22.4 Acompanhar o estudo de viabilidade da 
concessão do quiosque da Ponte Velha.  

 PR   R R Está inserido na análise geral. Concluiu-se que 
será instalada cafeteria no casarão e fechado o 
quiosque 

23. Supervisionar as atividades dos concessionários 
voltadas para a visitação. -        

23.1 Zelar pelo cumprimento de normas e regras 
estabelecidas para os serviços, pelos 
concessionários. 

- 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciai

s 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

24. Estudar a viabilidade de implantação de novas 
trilhas e atrativos. CT-TM        

25. Realizar reuniões periódicas da Câmara 
Técnica de Turismo e Montanhismo do 
CONPARNASO.  

- 
R R PR PR PR PR Em 2009 foi realizada apenas uma reunião devido 

à grande demanda do Programa Turismo nos 
Parques. Foi mantida a lista de discussão virtual. 

26. Fazer gestão para viabilizar a publicação de 
portaria de cobrança específica para o 
PARNASO. - 

  R R R R Foi publicada a portaria MMA 366/2009 que 
estabelece preço para todas as UC e, combinada 
ao PM PARNASO, atende às demandas 
específicas do Parque. 
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Programas Alternativas de Desenvolvimento e Integração Externa 
A execução das atividades previstas nos programas Alternativas de Desenvolvimento e 
Integração Externa fica prejudicada por estes não estarem vinculados diretamente a uma 
coordenação, ficando sob responsabilidade da chefia da UC e de cada servidor, 
dependendo da atividade. A coordenação relacionada a mais atividades é a de Uso Público 
e Educação Ambiental, que desenvolve as atividades junto a comunidades do entorno e ao 
Conselho Consultivo. 

O Programa de Alternativas de Desenvolvimento visa incentivar a diversificação de 
alternativas de desenvolvimento econômico no entorno sem prejuízos ao meio ambiente, 
identificando potencialidades para geração de emprego e renda sem comprometer os 
recursos naturais da região, principalmente o turismo rural, ecoturismo e turismo de 
aventura na ZA. Entre os resultados esperados estão: adoção pelas comunidades do 
entorno de práticas que possam gerar renda sem comprometer os recursos naturais da 
região; e aumento do turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura no entorno imediato. 

Buscando promover a adoção de técnicas mais sustentáveis na agricultura, a equipe de 
educação ambiental do PARNASO promoveu o Encontro de Agroecologia da Região 
Serrana, nos dias 26 e 27 de setembro, na Sede Teresópolis do PARNASO. O evento foi 
organizado em parceria com a Associação Agroecológica de Teresópolis, a Associação de 
Produtores Orgânicos de Petrópolis, a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMATER RJ), com apoio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 
Neste encontro, a equipe do Parque pôde se aprimorar nesta temática fundamental para 
algumas comunidades do entorno, estreitando relações com estas comunidades e com os 
órgãos que trabalham neste campo. Esta aproximação culminou na aprovação de duas 
comunidades do entorno do Parque no Projeto Rio Rural – Desenvolvimento Rural 
Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado. Destaca-se a Comunidade do Bonfim, 
com a qual estamos construindo Termo de Compromisso em cujo escopo está prevista a 
progressiva redução do uso de agrotóxicos, visando à completa conversão à produção 
agroecológica.  

O Programa de Integração Externa tem como objetivo principal assegurar a efetividade das 
ações de gestão propostas nos demais programas temáticos deste plano de manejo por 
meio da articulação com parceiros. Entre os resultados esperados estão: desenvolvimento 
de trabalhos em parceria para o atendimento dos objetivos do PARNASO; e aumento da 
capacidade operacional com redução de custos institucionais. 

Entre as ações executadas, sem dúvida a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 
com 43 moradores da Comunidade do Jacó, intermediada pelo Ministério Público federal foi 
o principal avanço. Foi autorizada pelo ICMBio a instalação da rede elétrica, por meio do 
Programa Luz para Todos, para os moradores que se comprometeram a não expandir suas 
áreas de cultivo e apoiar a abertura de aceiro em seus limites; comunicar toda e qualquer 
obra de manutenção ou ampliação de residências; e atender à legislação relativa a 
queimadas e agrotóxicos. O Programa Luz para Todos  se comprometeu a promover cursos 
de associativismo e elaborar estudo de mercado sobre escoamento da produção orgânica.  

O histórico conflito com a comunidade do Bonfim passou por momento de crise, com 
divulgação de dossiê por representantes da comunidade e requerimento de informações 
pelo Deputado federal Hugo Leal. As acusações foram retiradas e os representantes se 
retrataram em audiência pública realizada na comunidade. Quanto à proposta de 
redelimitação apresentada, a equipe do parque fez análise preliminar e identificou alguns 
pontos em que não há consenso. Foi criado Grupo de Trabalho para planejar a sede 
Petrópolis do PARNASO antes de prosseguir a discussão sobre eventuais novos limites. 

 

Indicadores dos programas 

 Aumento no número de projetos sustentáveis desenvolvidos no entorno imediato. 

O PARNASO ainda não tem informações sistematizadas sobre este tipo de projeto. 
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 Realização de cursos e oficinas de capacitação pelo Parque ou por meio de 
parcerias. 

Em 2009 foram realizados diversos eventos no PARNASO, incluindo: a Reunião do Comitê 
do Mico-leão-dourado (25-27/mai); O Encontro de Fundação da Society for Conservation 
GIS/Brasil;  Oficina Manejo da Visitação em UC (28/jun-4/jul); o Encontro de Agroecologia – 
Região Serrana, promovido pela ABIO (25-26/set), Oficina do Plano de manejo da ESEC 
Guanabara (28/set-2/out); o Workshop Darwin Intiative Latin America (18/set); e o VII 
Encontro de Pesquisadores, entre outros.  

 Aumento no número de condutores em atuação no PARNASO e entorno imediato. 

Os condutores capacitados em 2006/2007 continuam atuando e atendem à demanda 
existente. 

 Número de convênios e cooperações técnicas formalizados. 

Em 2009, o PARNASO tem os seguintes TCT em vigor: Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, UNIFESO e  Instituto TecnoArte, além de entendimentos com o 
INMET e parcerias informais com diversas universidades. 

 Número de ações desenvolvidas em parceria com outras instituições. 

Em 2009 foram realizadas diversas ações em parceria com outras instituições, por exemplo: 
implantação das obras e serviços previstos no programa Turismo nos Parques, com MMA e 
Ministério do Turismo; 2 Operações de fiscalização no PARNASO e entorno com outras UC 
do Mosaico; participação em 4 operações de fiscalização em outras Uc federais (ReBio 
Poço das Antas, PARNA Itatiaia, PARNA Lençóis Maranhenses e FLONA Bom Futuro); 
Operação da rede de estações meteorológicas do PARNASO, em parceria com INMET, 
CRT e Universidade de Lepizig; expedições de pesquisa em parceria com JBRJ; e 
seminários técnicos em parceria com a ABETA – Associação Brasileira de Empresas de 
Turismo de Aventura e o Ministério do Turismo. 

 

 
Tabela 11: Percentual de execução das atividades previstas no Programa Alternativas de 
Desenvolvimento 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas 

10 6 2 2 1 

% 60% 20% 20% - 

 
Tabela 12: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de Integração 
Externa 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
realizadas 

Não realizadas Ações antecipadas  

31 26 3 2 0 

% 83,9% 9,7% 6,5% - 
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Tabela 13: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas nos programas Alternativas de Desenvolvimento e Integração Externa  

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

Programa Alternativas de Desenvolvimento 

1. Estimular a adoção de técnicas produtivas 
ambientalmente corretas no entorno. 

EMATER e 
SMA 

   R R R Foi realizado o I Encontro de Agrobiologia da 
Região Serrana, promovido pela ABIO no 
PARNASO (25-26/set) e estimulada a produção 
de mudas de palmito na comunidade do Bonfim, 
por meio de coleta de sementes pelos brigadistas 
e utilização do viveiro de um morador. 

1.1. Identificar, incentivar e disponibilizar estudos 
sobre alternativas de produção mais 
econômicas e menos agressivas ao meio 
ambiente. 

EMBRAPA, 
EMATER e 

SMA 

    R  No Encontro de Agrobiologia foram apresentadas 
diversas técnicas alternativas e orgânicas. 

1.2. Articular com associações locais, instituições 
de pesquisa e secretarias municipais de 
agricultura para apoiar tecnicamente a 
produção sustentável nas comunidades do 
entorno. 

ONG, 
EMATER e 

SMA 

R R R R R R Foi assinado, em fev/2009, TAC com a 
comunidade do Jacó que trata das técnicas 
produtivas (com participação do MPF e do 
Programa Luz para Todos) e realizadas diversas 
audiências na comunidade do Bonfim para 
viabilizar TAC semelhante 

1.3. Estimular a realização de diagnósticos 
técnicos, para orientar o uso das técnicas 
agrícolas mais adequadas a cada área. 

IP, EMATER 
e SMA 

       

1.4. Divulgar técnicas agro-ambientais para os 
produtores do entorno. 

EMATER e 
SMA 

       

1.5. Divulgar os malefícios causados pelo uso das 
técnicas da agricultura tradicional. EMATER e 

SMA 

  PR PR PR PR O tema foi abordado em reuniões na 
comunidades do Bonfim e do Jacó, mas sem 
maior aprofundamento. 

2. Estimular a criação e fortalecimento de 
cooperativas e associações de produtores ONG NR NR R R R R O TAC assinado no Jacó garante a realização de 

curso sobre cooperativismo e estudo de mercado 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

rurais existentes. para orgânicos a ser promovido pelo Luz para 
Todos. 

3. Estimular a coleta seletiva e a venda do lixo 
reciclável nas comunidades do entorno.  ONG        

4. Identificar áreas com potencial para atividades 
de ecoturismo, turismo rural, turismo de 
aventura e turismo histórico-cultural na região. 

CT-TM 
PR PR PR PR PR PR Foram realizadas oficinas para proposição de 

roteiros, produzido folheto e apoiada a produção 
de um guia do visitante que inclui o entorno 

5. Incentivar atividades econômicas relacionadas 
ao turismo e ao Parque como alternativa de 
geração de renda para as comunidades. 

SEBRAE, 
CT-TM e 

SMT 

PR PR R R R R Foi publicada IN sobre condução de visitantes 
para todas as UC federais, no modelo do 
PARNASO, fortalecendo esta atividade. O folheto 
sobre a região também divulga diversas 
atividades. 

5.1. Articular com o SEBRAE e outros parceiros 
para desenvolver ações de estímulo ao 
pequeno comércio de apoio à visitação. 

SEBRAE e 
SMT 

NR NR PR PR PR PR Na comunidade do Bonfim, o Parque está 
negociando com as associações locais para esta 
oferecer estacionamento e alimentação para 
visitantes. 

5.2. Estimular a produção e venda de artesanato 
ambientalmente sustentável nas comunidades 
do entorno. 

ONG 
NR NR NR NR NR NR  

6. Divulgar roteiros e opções de turismo histórico 
e cultural na região.  SMT   R R R R O folheto sobre a região inclui atrativos históricos 

e culturais 

7. Articular junto às demais Unidades de 
Conservação da região visando à criação de 
um selo de identificação e certificação de 
produtos ambientalmente sustentáveis. 

IEF e SMMA

       

8. Incentivar a realização de cursos periódicos 
para capacitação de condutores de visitantes. ONG e 

FEMERJ 

R R NR NR NR NR Em função da demanda do programa Turismo 
nos Parques, a articulação para nova capacitação 
ficou para 2010. 

8.1. Viabilizar parcerias para a realização dos 
cursos. 

ONG e 
FEMERJ 

R R R R R R Termo de Compromisso assinado com a CRT 
garante recursos para novos cursos. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

Programa de Integração Externa 

1. Mapear e incorporar ao SIG-PARNASO 
informações sobre instituições atuantes na 
região. 

IP e 
CONPARNA

SO 

  NR NR NR NR O PARNASO não conta com servidor 
especializado em SIG, gerando dificuldade nesta 
área.  

2. Divulgar os resultados alcançados nas 
parcerias existentes. 

CONPARNA
SO 

  R R R R O Boletim eletrônico e o site divulgam ações em 
parceria, além de mídia espontânea. 

3. Articular com os diversos atores sociais da 
região para garantir a representatividade e 
legitimidade do CONPARNASO. 

- 
R R R R R R O CONPARNASO é bastante atuante e realiza 

suas reuniões nos 4 municípios e de acordo com 
o calendário 

3.1. Realizar, no mínimo uma vez por ano, a 
reunião do CONPARNASO em cada município 
integrante do Conselho da unidade de 
conservação. 

- 

R R R R R R Em 2009 foram realizadas 3 reuniões em 
Teresópolis, 1 em Petrópolis, 1 em Magé e 1 em 
Guapimirim. 

4. Estimular a criação de RPPN no entorno. 
SMMA 

R R R R R R Foram criadas as RPPNs Cavalo Baio, no Vale do 
Mata-Porcos (Petrópolis) e Jardim do Suspiro 
(Teresópolis) 

4.1. Articular com as Prefeituras e Câmaras 
Municipais dos municípios a isenção de 
impostos para RPPN. 

Prefeituras 
       

5. Articular com entidades locais a implantação 
de “postos avançados” do PARNASO em 
pontos estratégicos. 

ONG 
   R R R O Posto avançado de Santo Aleixo está sendo 

articulado com a ONG AIDEIA e a S.M.A. de 
Magé. 

6. Articular parcerias com o Batalhão Florestal, 
Policia Federal, BOPE e Exército, para 
viabilizar operações conjuntas. 

BPFMA, PF, 
BOPE e 
Exército 

R R R R R R Foram realizadas operações com INEA (ex-IEF) e 
Batalhão Florestal 

7. Articular com CBMERJ-GSFMA, Marinha e 
Aeronáutica a fim de obter apoio para o 
deslocamento aéreo em situações de 
emergência. 

GSFMA, 
Marinha e 

Aeronáutica 

R R R R R R A articulação existe, mas o apoio não foi 
necessário em função dos poucos incêndios no 
período. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

8. Estabelecer as parcerias necessárias para a 
implantação e funcionamento do GVBS. FEMERJ, 

ABETA e 
Defesa Civil 

PR PR PR PR PR PR Foram realizados cursos da ABETA, designado 
um servidor para coordenar, criada a associação 
de amigos do PARNASO (que inclui o GVBS) e 
estruturado o setor de resgate, mas não houve 
articulação com a Defesa Civil. 

9. Promover eventos de caráter ambiental, 
cientifico e educativo no Auditório “O Guarani”. 

CONPARNA
SO e IP 

R R R R R R Foram realizados diversos eventos no PARNASO 
(ver indicadores deste programa) 

10. Viabilizar e realização de reuniões periódicas 
da equipe da UC com as prefeituras e 
secretarias. Prefeituras 

    R R Foram realizadas diversas reuniões com as 
Secretarias de Meio Ambiente dos 4 municípios e 
com as de Educação e Turismo de Teresópolis, 
além da participação das prefeituras no 
CONPARNASO. 

11. Manter contato com demais órgãos do 
SISNAMA para evitar o licenciamento de 
atividades incompatíveis no entorno. 

FEEMA e 
SMMA 

 R R R R R Foi encaminhado ofício ao INEA/RJ (ex-FEEMA) 
e secretarias municipais sobre nova área do 
PARNASO; e solicitada revogação de licença 
irregular do Posto Garrafão ao INEA/RJ. 

11.1. Divulgar as restrições de atividades no entorno 
e incentivar atividades compatíveis. FEEMA e 

SMMA 

 R R R R R Foi encaminhado e reiterado ofício ao INEA/RJ, 
PRF e ANTT sobre restrições ao tráfego de 
cargas perigosas e notificada a CRT. 

12. Buscar parcerias para solucionar os 
problemas relativos a emissão de efluentes 
nos corpos d’água do entorno 

CT-CR, 
MPF, 

FEEMA e 
SMMA 

R R R R R R A CT de recuperação do CONPARNASO tem 
trabalhado o tratamento de esgoto na Granja 
Guarany e no Jardim Serrano em parceria com a 
Ass. Comercial (ACIAT), Ministério Público e 
Conselho da Cidade de Teresópolis. 

12.1. Articular com instituições para proposição de 
projetos alternativos, como biodigestores. CT-CR, IP e 

ONG 

R R R R R R A ONG OIA está preparando projeto de 
biodigestor para parte da Granja Guarany e 
Quebra-Frascos. 

12.2. Contatar as concessionárias de águas e 
esgoto que atuam na região para levantar a 
situação e identificar áreas prioritárias para 
saneamento.  

MPF 

 NR NR NR NR NR Esta ação não foi priorizada em função das 
demandas. Devendo ser reprogramada para o 
Ano 3. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

12.3. Estimular parcerias para a implementação de 
estações de tratamento de efluentes no 
entorno. 

CT-CR, MPF 
e Prefeituras

  PR PR PR PR O Parque participa do Conselho de Meio 
Ambiente de Teresópolis, que discute o novo 
sistema. 

13. Incentivar as prefeituras a instalar e/ou reativar 
usinas de tratamento de lixo e outras formas 
de destinação adequada de resíduos sólidos. 

CT-CR, 
MPF, MPE, 
FEEMA e 

SMMA 

  PR PR R R Foi inaugurado o Novo aterro sanitário de 
Teresópolis, estimulado também pelo Conselho 
de Meio Ambiente 

14. Articular com instituições de pesquisa para 
incentivar a realização de estudos e projetos 
de interesse do Parque. 

CT-Pesquisa
R R R R R R Foi lançado edital de apoio à pesquisa e realizado 

encontro de pesquisadores (ver Programa de 
pesquisa) 

15. Articular para viabilizar as ações previstas no 
Projeto Cenário Verde e fomentar a visitação 
escolar. 

CT-EA 
R R R R R R Foi estabalecida parceria com Secretaria de 

Educação de Teresópolis 

16. Articular com instituições e associações locais 
para viabilizar eventos previstos no Projeto 
Boa Vizinhança. 

CT-EA e 
ONG 

R R R R R R O PARNASO participou de diversos eventos em 
comunidades do entorno (ver Programa de 
Educação Ambiental). 

17. Buscar parcerias para promover a 
conscientização sobre o uso racional de 
defensivos agrícolas. 

EMATER e 
SMA 

       

18. Articular com os órgãos gestores de turismo 
da região e demais entidades do setor para 
potencializar ações. 

CT-TM, 
TURISRIO e 

SMT 

R R R R R R O PARNASO foi contemplado com verbas do 
Ministério do Turismo (R$ 2 milhões) para 
investimento em infra-estrutura (ainda em 
implantação) 

18.1. Participar do Conselho Serra Verde Imperial.  - R R R R R R O PARNASO foi representado pelo servidor 
Marcus Gomes. 

18.2. Estimular a implementação de sinalização e 
postos de informação e atendimento ao turista 
na região. 

TURISRIO e 
SMT 

  NR PR R R Foi instalado posto em Guapimirim e está em 
negociação um em Santo Aleixo; e doadas 
maquetes do parque para as secretarias de 
Teresópolis e Petrópolis. 

18.3. Disponibilizar material de divulgação do CT-TM e   R R R R Foram distribuídos folhetos para secretarias de 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

PARNASO em secretarias de turismo e pontos 
estratégicos. 

SMT turismo e pousadas e doadas maquetes antigas 
do Parque para as Secretarias de Turismo de 
Petrópolis e Teresópolis. 

19. Articular para viabilizar a revitalização do 
Mirante da Vista Soberba, em Teresópolis. 

CT-TM, 
PMT, PMG e 

CRT 

  PR PR R R Foi apresentado projeto pela Secretaria de 
Turismo e aprovada emenda parlamentar para 
elaboração do projeto executivo.  

20. Articular para estimular a execução projeto de 
transformação da BR-495 em “Estrada-
parque”.  

CT-TM e 
DNIT 

  PR PR PR PR Parte da rodovia foi incluída na ampliação do 
Parque e foram instaladas placas de alerta. 

21. Articular a participação do Parque em eventos 
culturais e turísticos. 

CT-EA e CT-
TM 

  R R R R Diversos eventos, como o Festival de Dança de 
Teresópolis tem interagido com o Parque.  

22. 

Consolidar e manter o Programa de 
Voluntariado. ONG 

R R R R R R Foi reformada a Casa do Voluntário. Um 
voluntário participou do programa de estágio, 
permanecendo 3 meses no PARNASO. 
Voluntários atuam principalmente no Setor de 
Fauna, Setor de Pesquisa e PrevFogo, além do 
escritório técnico do Mosaico e projeto Fauna 
Viva, que funcionam no PARNASO. 

23. Divulgar o plano de manejo junto aos órgãos 
municipais e estaduais e às comunidades do 
entorno o plano de manejo do Parque. 

- 
R R R R R R Foram distribuídos CDs para as instituições do 

Conselho, prefeituras e Ministério Público. 

23.1. Distribuir exemplares do resumo executivo 
para instituições governamentais e não 
governamentais representativas. 

- 
NR NR     O resumo Executivo ainda não foi aprovado pela 

DIREP/ICMBio. 

24. Participar do planejamento urbano dos 
municípios localizados no entorno e apoiar a 
implementação dos planos diretores. Prefeituras 

R R R R R R O PARNASO, por meio do Conselho, tem 
estimulado a formação e atuação dos conselhos 
municipais de meio ambiente, apoiou a 
elaboração do plano diretor de Teresópolis e 
compõe o recém implantado Conselho Municipal. 
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Programa de Operacionalização 
O principal objetivo deste programa é garantir os meios necessários para execução das 
atividades previstas nesse planejamento, incluindo ainda ações de implementação e 
estruturação da UC. 

Entre os resultados esperados para os cinco anos de atividades do plano de manejo estão: 
estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades; levantamento fundiário 
realizado; ampliação do Parque efetivada; exploração dos recursos hídricos regularizada; 
limites fisicos identificados e demarcados. 

Na área administrativa, foi consolidada e estruturação da Unidade Avançada de 
Administração e Finanças (UAAF). Embora seja ligada formalmente à DIPLAN no 
organograma do ICMBio, a UAAF é operada por servidores do PARNASO atuando, em 
ambos os órgãos descentralizados, nas ações previstas para sua coordenação de 
administração. O comando dessa unidade fica a cargo do Analista Ambiental Marcelo Prado. 

A UAAF está dividida nos setores de contratos, recursos humanos, contabilidade e 
financeiro, licitações e compras, patrimônio, transportes e informática, que assumem 
atividades relacionadas também a outras UC – vez que em 2010, o atendimento será de 30 
unidades. Foram contratados ainda recepcionistas, inclusive um bilíngüe, zelador e guarda-
vidas para garantir condições adequadas para a visitação.  Os contratos incluem uniformes 
e equipamentos de proteção individual para aqueles que atuam em campo. 

Em 2009, todos os contratos foram revisados para adequação às mais recentes 
determinações do Tribunal de Contas da União e devido a problemas com empresas 
fornecedoras. Foram realizadas novas licitações de limpeza e conservação e apoio 
administrativo. Por determinação da DIPLAN foram reduzidos os postos de trabalho em 
todas as UC. No PARNASO foram cortados 1 posto de vigilância noturno (Teresópolis), 4 
postos de limpeza e 1 apoio administrativo (UAAF). A empresa anteriormente contratada 
para limpeza e conservação e apoio administrativo não cumpriu suas obrigações 
trabalhistas e teve R$ 212.538,18 aplicados em multas somente para o PARNASO (a multa 
total aplicada pela UAAF foi de R$ 675.924,63). O não pagamento de funcionários gerou 
grande demanda judicial para a UAAF em ações trabalhistas. 

A principal atividade administrativa 
relacionada ao PARNASO em 2009 
foi a gestão dos contratos de obras e 
serviços de infra-estrutura licitados no 
final de 2008 com recursos do 
Programa Turismo nos parques. 
Foram realizadas 4 tomadas de 
preços para contratação de obras e 
diversos pregões para registro de 
preços e contratação de serviços 
previstos no. Foram executadas 
diversas obras de infraestrutura para 
visitação (ver Programa de Uso 
Público), além de conclusão de obras 
inacabadas desde 2002, como 
garagens e duas residências 
funcionais. O total executado em 
investimentos foi de R$ 2.077.988,88. 
É importante salientar que a atuação da fiscalização dos contratos resultou na aplicação de 
R$ 418.319,58 em multas contratuais e conseqüente economia para os cofres públicos, em 
função do descumprimento de prazos. Duas obras ficaram por concluir para 2010: a trilha 
suspensa, que precisa de pequenos reparos; e o abrigo de montanha do Açu, que ainda não 
foi completamente transportado de helicóptero e não teve o assoalho do segundo andar e o 
telhado instalados. 

Figura 33: Funcionário da UAAF instalado e 
uniformizado. 
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O contrato de arrecadação de ingressos e controle de acesso, assinado no final de 2008, 
não foi integralmente cumprido pela empresa contratada. O sistema de reservas e 
pagamento antecipado pela internet começou a ser desenvolvido, mas não foi ainda 
implantado, e a prestação de contas atrasou de forma recorrente. Em função destas 
pendências foram aplicadas as multas contratuais em valor equivalente ao total do contrato 
(R$ 192.333,24) e o contrato não teve qualquer custo para o ICMBio. 

De maneira geral, a estruturação da UAAF e a maior atenção à gestão de contratos permitiu 
uma economia de cerca de 30% nas contratações de serviços e a performance impar 
nacional de atuação em gestão de contratos, obtendo, sem a perda da execução dos 
serviços, uma economia de cerca de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) decorrente de 
uma gestão proativa de contratos públicos. Em alguns negócios jurídicos, o ganho 
governamental foi de mais de 100%. 

Em novembro de 2009, o coordenador de administração do PARNASO passou a integrar o 
GT de concessões, que visa estabelecer os procedimentos e viabilizar a concessão de 
serviços de apoio à visitação nos Parques Nacionais brasileiros. Esta é a principal meta 
administrativa do PARNASO para 2010 e, juntamente com a UAAF FOZ DO IGUAÇU, o 
PARNASO será referência para a contratação destes serviços. 

A UAAF contratou, através da Unidade Gestora Executora no PARNASO no último bimestre 
de 2008 e no ano de 2009, o somatório de R$ 4.004.955,90 (quatro milhões e quatro mil, 
novecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos) para o Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, sendo que R$ 2.409.559,40 desse total foi destinado à prestação dos serviços 
de limpeza, vigilância, cobrança de ingressos, terceirização, zeladoria, elaboração e 
montagem de exposição interpretativa permanente e manutenção da central PABX/DDR da 
unidade. O volume de pagamentos que a UAAF PARNASO executou representa 10% de 
todo o orçamento nacional de contratações e investimentos do ICMBio, conforme os dados 
do Portal de Transparência (orçamento total R$ 249.710.127,47, sendo 160.604.631,79 
deduzidos por serem obrigações de pessoal civil ativos e inativos. Saldo restante: R$ 
89.105.495,68. Pagamentos da UAAF PARNASO em 2009: R$ 8.972.011,20). 

 

Indicadores do programa 

 Número de veículos adequados para utilização. 

Em 2009 a manutenção de veículos teve problemas de autorização da administração central 
para consertos, deixando vários parados por longos períodos. Foi adquirida uma 
caminhonete, a ser entregue no início de 2010. 

 Proporção de equipamentos necessários adquiridos. 

Não existe uma lista ideal de equipamentos a serem adquiridos. O Termo de Compromisso 
com a Concessionária CRT viabiliza a aquisição de R$ 30 mil por ano em equipamentos e 
foram adquiridos equipamentos para reposição daqueles queimados em tempestade de 
raios. 

 Decreto de ampliação do PARNASO publicado. 

O decreto de ampliação foi assinado em 13 de setembro de 2008 e publicado no Diário 
Oficial da União. 

 Número de servidores atuando na UC. 

Em 2009, o PARNASO continuou reforçando seu quadro de servidores, tendo recebido mais 
uma analista ambiental para atuar na UAAF e na fiscalização. 

 Número de placas implantadas nas trilhas e no perímetro da UC. 
Em 2009 foi trocada toda a sinalização de uso público e instaladas algumas placas nos 
limites da UC, em pontos críticos. 
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 Número de instrumentos legais disciplinando as atividades nas Zonas de Ocupação 
Temporária. 

Em 2009 foram notificadas as casas do garrafão ainda não informadas oficialmente sobre 
restrições de uso e autuadas duas construções irregulares no Bonfim, além de demolido um 
bar embargado em 2004.  

 Número de instrumentos legais de regulamentação de captação de água assinados. 

Ainda não há instrumentos assinados com este fim. 

 Arrecadação da unidade. 

Em 2009, o PARNASO teve arrecadação recorde, de R$ 459.803,50, um crescimento de 
72% em relação a 2008 e de 33% em relação a 2007 (recorde anterior) 

 

 
Tabela 14: Percentual de execução das atividades previstas no Programa de 
Operacionalização 

Ações 
previstas 

Realizadas Parcialmente 
Realizadas 

Não Realizadas Ações antecipadas 

77 63 10 4 4 

% 81,8 13,0 5,2 - 
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Tabela 15: Monitoramento e avaliação da implementação das ações previstas no Programa de Operacionalização  

NR- Não realizada; PR- Parcialmente realizada; R- Realizada 

 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

1. Estruturar a Coordenação de Administração. 

- 

R      A coordenação de administração é exercida pela 
Unidade Avançada de Administração e Finanças, 
que funciona no PARNASO, mas atende a outras 
13 UC. Passará em 2010 a atender 30 unidades 
no total. 

2. Designar servidor para atuar como fiscal dos 
contratos de concessão. - 

NR      Os contratos de concessão têm sua diretiva 
mestra efetuada por BSB. Atualmente, o 
PARNASO faz parte do GT responsável pela 
elaboração dos modelos nacionais de contratos. 

3. Estruturar o Setor de Protocolo. - R      O setor de protocolo funciona sob a gestão da 
UAAF 

3.1. Designar servidor como responsável pelo setor. 
- 

R      A servidora Suely Tebaldi Pedrosa responde pelo 
Setor. Sua designação formal será realizada após 
a criação formal da UAAF. 

3.2. Manter a estrutura existente, para 
arquivamento de processos e documentos. - 

R R R R R R O sistema de arquivamento permanece. Aguarda-
se apenas a tabela de temporalidade do ICMBio 
para a gestão dos arquivos e posteriores estudos 
de microfilmagem. 

3.2.1. Reinstalar portas e fechaduras para adequar o 
acesso ao arquivo de processos. -   NR    Está em discussão a mudança da UAAF de 

prédio e o protocolo talvez mude de local. 

3.3. Viabilizar a informatização do protocolo do 
PARNASO. -  R R R R R O protocolo foi informatizado e passou a 

cadastrar processos no sistema. 

4. Estruturar o Setor de Compras, Licitações e 
Contratos.  - 

R      O setor recebeu um aporte de funcionários 
terceirizados e formou novos pregoeiros. Em 
2010, o número de pregoeiros e servidores 
qualificados será de quatro.

4.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      Será designada a servidora Jaqueline Rizzo. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

4.2. Manter equipe de no mínimo 2 servidores e 
equipe de apoio. - R R R R R R Os servidores de atuação direta serão o Chefe de 

Serviço Euclides Martins S. Jr. e Jaqueline Rizzo. 

4.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - 

R R R R R R O setor terá quatro terceirizados para seu 
atendimento, sendo dois para gestão de contratos 
e dois para gestão de compras. 

5. Contratar ou viabilizar a execução de obras e 
instalação de infra-estrutura previstas. - 

R R R R R R Foram executadas diversas obras do programa 
Turismo nos parques (ver Programa de uso 
Público). 

6. Garantir a execução dos serviços de apoio à 
gestão da UC. - R R R R R R Os serviços estão sendo executados de forma 

continua e conforme os contratos estabelecidos. 

6.1. Contratar e manter serviço de vigilância 
patrimonial e controle da visitação. 

- 

R R R R R R Foi mantido o contrato da empresa Quality 
Security para execução dos serviços de vigilância 
patrimonial no PARNASO, com 9 (nove) postos 
fixos, 1 (um) posto móvel, 1 (um) supervisor.  

Foram contratados 7 (sete) recepcionistas 
terceirizados para o controle da visitação. 

6.2. Contratar e manter serviço de limpeza e 
conservação,  

- 

R R R R R R Foram contratados 23 funcionários pelas 
empresas Angel’s e Locanty para execução dos 
serviços de limpeza, dentro de critérios 
ambientais. Procurou-se dividir as atividades de 
limpeza predial com as de manutenção e 
conservação de áreas verdes, atendendo à 
especialidade das demandas. 

6.3. Contratar e manter serviço de apoio 
administrativo. 

- 

R R R R R R Foram contratados 8 (oito) funcionários para 
atuarem na UAAF pela empresa Pro Data. A 
atuação é conjunta para o atendimento das 
unidades tuteladas e compatibiliza a logística do 
PARNASO de forma integrada. 

6.4. Contratar e manter serviço de cobrança e 
arrecadação de ingressos nas 3 portarias até - R R R R R R Contrato firmado com a empresa HOPE 

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

que seja viabilizada a concessão de serviços 
que inclua a arrecadação de ingressos. 

LTDA, prevendo TI, dinheiro de plástico e novos 
sistemas de controle de acesso, inclusive via 
internet. Demora na implantação de serviços. 

6.5. Contratar e manter serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos.  - 

R R R R R R Adotado contrato unificado gerenciado pelo 
ICMBio. Em 2010, a Administração regional do 
contrato, via sistêmica, será feita pela UAAF. 

6.6. Contratar e manter serviço de manutenção 
predial. - 

R R PR PR PR PR Serviço de zeladoria permanente e contínuo, mas 
ainda não há contrato para fornecimentos de 
material. Em 2010 será feita a licitação geral de 
almoxarifado virtual. 

6.7. Contratar e manter serviços de telefonia.  - R R R R R R Serviço contrato pela empresa Embratel. 

6.8. Contratar serviços de manutenção do sistema 
de rádio-comunicação. - R R R R R R Serviço viabilizado por meio de TC com a CRT 

6.9. Contratar e manter o serviço de fornecimento 
de energia elétrica. - R R R R R R Serviço contratado junto à empresa AMPLA 

ENERGIA E SERVIÇOS S/A 

6.10. Contratar serviço de reservas de passagens 
aéreas. - 

R R R R R R ICMBio adotou o Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (Min. Planejamento) e esta 
não é mais atribuição da UAAF. Atualmente a 
CR8 é a responsável pelo sistema. 

6.11. Contratar serviço de guarda-vidas para a 
piscina natural da Sede Teresópolis. - 

R R   R R Foi realizada licitação (deserta) e efetuada 
contratação direta para o verão. Em 2010 será 
feita nova licitação. 

6.12. Contratar serviços de recuperação e 
manutenção de trilhas. - 

R R R R R R A equipe de limpeza e conservação inclui 
funcionários que atuam na manutenção de trilhas 
e os monitores ambientais custeados pela CRT 
também atuam nesta área. 

7. Adquirir equipamentos e material permanente. 

- 

R R R R R R Foram adquiridos equipamentos de reposição 
após tempestade de raios e equipamentos do TC 
com a CRT. Para redução energética e maior 
higidez laboral, os novos equipamentos foram 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

dotados de tecnologia mais atualizada. 

7.1. Veículos 
- 

R R   R R Foi adquirido um veículo (L200) com recurso de 
compensação ambiental, a ser entregue no início 
de 2010. 

7.2. Computadores e periféricos. 
- 

R R    R Foram adquiridos computadores para reposição 
dos atingidos em tempestade de raios e 
atualização. 

7.3. Equipamentos eletro-eletrônicos. - NR NR R R R R Foi adquirido datashow e equipamentos 

7.4. Antenas repetidoras e rádios portáteis. - R R R R R R Foi adquirida nova estação repetidora para 
instalação no Abrigo do Açu (TC CRT). 

7.5. Mobiliário. - NR PR R R R R Aquisição de mesa de reunião, camas e fogão 
para Abrigo Açu (TC CRT). 

8. Adquirir material de consumo. 

- 

PR PR PR PR PR PR Compra insuficiente de material de escritório e 
informática, em virtude da contenção de 
despesas anunciadas no início do exercício pela 
DIPLAN. Atualmente, a diretiva é a de realização 
de almoxarifado virtual, a fim de coibir o uso do 
Cartão de Pagamentos. Assim, em 2010 será 
realizada licitação para o abastecimento regular e 
constante. 

8.1. Fornecimento de combustíveis e óleos 
lubrificantes. - R R R R R R Adotado contrato unificado gerenciado pelo 

ICMBio 

8.2. Fornecimento de material de escritório e 
informática. 

- 

PR PR PR PR PR PR Foram adquiridos em quantidade insuficiente em 
virtude da contenção de despesas anunciadas no 
início do exercício pela DIPLAN. Atualmente, a 
diretiva é a de realização de almoxarifado virtual, 
a fim de coibir o uso do Cartão de Pagamentos. 
Assim, em 2010 será realizada licitação para o 
abastecimento regular e constante. 

8.3. Fornecimento de material elétrico, hidráulico e - PR PR PR PR PR PR Material emergencial e insuficiente, gerando 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

outros necessários para manutenção predial. improvisações na manutenção em virtude da 
contenção de despesas anunciadas no início do 
exercício pela DIPLAN. Atualmente, a diretiva é a 
de realização de almoxarifado virtual, a fim de 
coibir o uso do Cartão de Pagamentos. Assim, em 
2010 será realizada licitação para o 
abastecimento regular e constante. 

8.4. Fornecimento de pneus. 
- 

R R R R R R Não houve limitação à circulação por falta de 
pneus, uma vez que a frota está com os insumos 
em condições de uso. 

9. Garantir a execução de serviços para viabilizar 
as ações previstas. - R R R R R R  

9.1. Contratar serviços de instalação e viabilizar a 
operação de estações meteorológicas. - R R   R R 3 estações instaladas por meio de parceria 

(INMET, UNiv. Leipzig e CRT). 

9.2. Contratar a ampliação da rede de informática 
para o Centro de Operações e para as sedes 
Guapimirim e Petrópolis. 

- 
PR PR PR PR PR PR A rede foi expandida para o Centro de 

Operações. Faltam as demais sedes. 

9.3. Contratar a confecção de uniformes para os 
funcionários do Parque que tem contato direto 
com o público. - 

R R R R   Todos os funcionários terceirizados trabalham 
uniformizados. Os servidores receberam 
uniformes como contrapartida de permissão de 
uso da loja de souvenir. O ICMBio unificará o 
enxoval, utilizando como piloto-modelo a 
ACADEBIO. 

9.4. Contratar projeto de revisão e aperfeiçoamento 
do sistema de radiocomunicação. - 

  PR PR   Não houve projeto, mas está em implantação a 
estação repetidora do Abrigo Açu e em 
negociação uma cobertura para a Sede 
Petrópolis. 

9.5. Contratar serviço de impermeabilização da 
piscina natural. - R R R R   Serviço executado em abril-junho de 2009. 

9.6. Contratar instalação de bicicletários. -     NR NR Este serviço não foi considerado prioridade pela 
equipe pelo pequeno número de bicicletas. 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

Deverá ser incluído como obrigação dos futuros 
concessionários. 

9.7. Contratar produção de vídeos institucionais 
informativos e educativos. - 

 PR    R Termo de Compromisso firmado com a 
Volkswagen em função de uso não autorizado de 
imagem. 

9.8. Contratar a confecção de folhetos e impressos 
informativos. SMT R R R R R R Folhetos em estoque e informativo mensal 

produzido pelo Parque e distribuído pela CRT 

9.9. Contratar a instalação das exposições nos 
centros de visitantes. - PR PR   R R Exposições implantadas em Teresópolis e 

Petrópolis. 

10. Viabilizar os processos de concessão de 
serviços de apoio à visitação. - 

  PR PR PR PR Problemas com consultores atrasaram a análise 
de viabilidade, que só foi concluída em 
dezembro/2009. 

10.1. Contratar Estudo de Viabilidade Econômica dos 
lotes de concessão propostos. - R R R R R R Estudo de viabilidade econômica concluído em 

dezembro/2009 

11. Estruturar o Setor de Orçamento e Finanças. - R      O setor é administrado pela UAAF. 

11.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      O servidor responsável é o Chefe de Serviços 
Euclides Martins Jr. 

11.2. Manter equipe de no mínimo 2 servidores e 
equipe de apoio necessária. - 

R R R R R R Apóiam a atividade a graduanda em Ciências 
Contábeis Michelle Alves Sessa (terceirizada) e o 
servidor Guilherme Pfister (terceirizado). 

11.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - R R R R R R Setor estruturado com material e equipamentos 

12. Estruturar o Setor de Transportes. - R       

12.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      O servidor Carlos Castelo e o Chefe de Serviço – 
Euclides Junior – são responsáveis 

13. Estruturar o Setor de Manutenção e Serviços 
Gerais. - R      Foi contratado zelador e incluído fornecimento de 

ferramentas em contrato. 

13.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      Designado o servidor José Alberto Campos 
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 Atividades e sub-atividades Parceiros 
potenciais 

Ano 1 (trimestres) Observação/justificativa (ou 
reprogramação) 1 2 3 4 5 6 

13.2. Manter equipe com, no mínimo, 1 analista com 
dedicação exclusiva ao Setor e pessoal 
terceirizado. - 

PR PR PR PR PR PR O setor conta com um analista em dedicação 
parcial e um zelador terceirizado. Em 2010, o 
funcionamento será feito mediante terceirização 
dos serviços. 

13.3. Manter a estrutura necessária para o 
funcionamento do setor. - R R R R R R  

13.4. Vistoriar periodicamente as estruturas para 
verificar a necessidade de serviços de 
manutenção. 

- 
R R R R R R Serviço feito pela zeladoria. 

13.5. Preparar as especificações para execução ou 
contratação dos serviços de manutenção e 
conservação necessários. 

- 
R R R R R R Serviços já contratados 

13.6. Fiscalizar a execução dos serviços e 
cumprimento dos contratos de manutenção da 
infra-estrutura. 

- 
R R R R R R Setor de contratos e gestores de contrato 

atuantes. 

14. Promover a manutenção dos equipamentos do 
PARNASO. - 

PR PR PR PR PR PR Contratações pontuais. Faltam muitos 
equipamentos. A política de contenção de gastos 
reduziu a expansão das atividades nesse sentido. 

14.1. Identificar equipamentos que necessitam de 
reparos, e encaminhar informações 
necessárias à sua contratação. 

- 
NR PR PR PR PR PR Os reparos são feitos pontualmente, à vista da 

escassa descentralização feita decorrente do 
contingenciamento orçamentário. 

14.2. Supervisionar as atividades e serviços de 
manutenção de equipamentos contratados. - R R R R R R Conforme contratos firmados 

15. Estruturar o Setor de Patrimônio. - R      Realizado 

15.1. Designar servidor como responsável pelo setor. - R      Horácio Nogueira 

15.2. Manter a estrutura necessária. - R R R R R R Estruturado. 

15.3. Adquirir estantes com portas de vidro e tranca 
para guardar livros e documentos históricos; - NR      Não houve autorização para a feitura das 

compras. Em 2010 será realizado registro de 
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aparelhos desumidificadores; mapoteca e 
arquivos. 

preços. 

15.4. Estabelecer um sistema de controle patrimonial 
dos bens móveis e imóveis. - 

PR PR     Levantamento em andamento. Aguardando 
definições de controle patrimonial da 
administração central. 

16. Estruturar o Setor de Pessoal. - R      O setor tem uma servidora e uma funcionária 
terceirizada com dedicação plena. 

16.1 Designar servidor como responsável pelo setor. - R      A servidora Suely Pedrosa foi designada 

16.2 Manter a estrutura necessária. - R R R R R R Estrutura plena montada. 

16.3 Informar e orientar os servidores e encaminhar 
boletins de freqüência. - R R R R R R Controle realizado. 

16.4 Divulgar para servidores oportunidades de 
trabalho no PARNASO. - 

R R R R R R Em 2009 o PARNASO recebeu uma nova 
servidora, com dedicação à UAAF e à 
fiscalização. 

16.5 Viabilizar a remoção dos servidores para a UC. - R R R R R R Conforme informado acima. 

16.6 Viabilizar a capacitação de servidores e 
funcionários. IP e ONG 

  R R R R Fiscais foram capacitados em tiro; e servidores 
participaram de cursos e oficinas sobre manejo 
da visitação, gestão por mosaico, escalada, entre 
outros 

16.6.1
. 

Viabilizar junto a potenciais parceiros a 
realização de cursos. IP e ONG   R R R R O curso de montanhismo contou com apoio do 

CET e do MMA. 

16.6.2
. 

Identificar cursos oferecidos pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade e 
outras instituições. 

- 
R R R R R R 4 servidores fizeram curso de tiro; 3 de 

montanhismo e 1 de mergulho avançado para 
auxiliar outras UC. 

16.6.3
. 

Identificar no quadro do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade servidores 
para ministrar cursos de capacitação. 

- 
 PR R R R R O servidor Gabriel Cattan ministrou curso de 

montanhismo para servidores de várias UC. 

17. Elaborar e implementar o Regimento Interno do 
PARNASO. -        
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18. Contratar técnico ou empresa para implementar 
de ações de consolidação territorial do 
PARNASO. ONG 

R R   R R Foi contratada a Fundação de Engenharia da 
UERJ para realizar o levantamento fundiário e 
avaliação preliminar de imóveis prioritários para 
aquisição (recursos de termo de Compromisso 
com a CRT). 

18.1. Promover o levantamento fundiário. 

ONG 

PR PR   R R Foram cadastradas todas as casas existentes no 
Vale do Garrafão e inseridas no SIG-PARNASO 
as propriedades não regularizadas existentes na 
UC. 

18.2. Realizar o levantamento cartorial das áreas não 
regularizadas da UC. MPF e 

FESO 

PR PR   R R Foram levantadas escrituras e certidões de 
diversas propriedades no Vale do Garrafão, 
Bonfim e áreas recém incorporadas à UC. 

18.3. Inserir no SIG-PARNASO os dados referentes 
às áreas regularizadas e não regularizadas. ONG e IP PR PR   R R Foi iniciada a elaboração do mapa com as 

propriedades privadas existentes dentro da UC. 

18.4. Realizar o detalhamento por meio de 
levantamento da cadeia dominial das áreas 
particulares dentro da unidade. 

MPF e 
FESO 

 PR PR PR   Foi levantada a cadeia dominial de uma 
propriedade prioritária no Bonfim. 

18.5. Reunir documentos e preparar processos de 
compra/desapropriação. - 

R R R R R R Foram abertos cerca de 60 processos de 
levantamento, incluindo avaliação preliminar, 
visando a desapropriação 

18.6. Identificar possíveis fontes de recursos para 
aquisição de terras. - 

R R R R R R Foi obtido apoio do Conselho do Mosaico da Mata 
Atlântica Central Fluminense para investimento 
de recursos de compensação ambiental do 
Complexo Petroquímico de Itaboraí (COMPERJ). 

19. Viabilizar a aquisição de terras em áreas 
consideradas prioritárias para instalação de 
infra-estrutura.  

- 
       

20. Demarcar a Unidade de Conservação nos seus 
limites. -        

21. Cercar áreas consideradas críticas para -        
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invasão.  

22. Instalar placas de sinalização nos limites da 
UC. -        

23. Identificar e fechar os acessos irregulares a 
áreas da UC. -        

24. Viabilizar a ampliação do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. - 

R      Foi assinado o Decreto s/no, de 13.09.2008, 
ampliando a área do PARNASO para 20.030 
hectares. 

24.1. Articular para viabilizar a aprovação técnica da 
proposta e publicação do Decreto de 
ampliação.  

- 
R       

24.2. Definir as zonas e normas para a área 
incorporada. 

CONPAR
NASO 

 R  R   Foi publicada a Portaria 43/2009-ICMBio, de 
4.6.2009 que aprova o novo zoneamento. 

25. Consolidar o Sistema de Gestão Ambiental do 
PARNASO. SEBRAE 

PR PR NR NR NR NR O convênio do SEBRAE-DF com o MMA acabou 
e a equipe do Parque optou por incorporar 
ferramentas do SGA ao monitoramento do plano 
de manejo.  

25.1. Estabelecer Plano de Melhoria do Desempenho 
Ambiental.  SEBRAE R R      

25.2. Elaborar e implantar o sistema de coleta 
seletiva e destinação de resíduos sólidos.  SEBRAE  PR     O projeto foi preparado e está em curso 

negociação para doação de recipientes. 

25.3. Levantar necessidades, projetar e implantar 
sistemas de tratamento de esgoto em todos os 
imóveis da UC. 

SEBRAE 
 PR   R R Em 2009 foram instaladas unidades de 

tratamento biológico em todos os prédios que 
ainda não contavam com tratamento. 

25.4. Realizar análise periódica dos efluentes das 
instalações da unidade. SEBRAE NR NR NR NR NR NR Análise ainda é pontual. 

26. Elaborar e implantar o SIG-PARNASO. IP e ONG R R R R   Sistema implantado e em operação 

26.1. Desenvolver SIG específico para 
gerenciamento da visitação. IP     PR PR Foram inseridas todas as trilhas e roteiros de 

visitação, mas não estão associados a tabelas de 
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visitantes, perfis etc. 

26.2. Desenvolver SIG específico para 
gerenciamento da pesquisa. IP R R R R R R Incorporado no SIG-PARNASO com informações 

sobre coletas etc. 

26.3. Desenvolver SIG específico para proteção. IP R R R R R R Incorporado no SIG-PARNASO 

27. Fomentar a realização de pesquisas de 
interesse da UC. - 

R R R R R R Lançado edital de apoio à pesquisa e articulado 
sistema de monitoramento (ver Programa de 
Pesquisa) 

27.1. Oferecer apoio logístico a expedições de 
pesquisa em áreas de difícil acesso. - R R R R R R Projetos nestas áreas receberam apoio do edital 

e pessoal do parque apoiou algumas expedições. 

28. Efetivar o programa de voluntariado. - R R R R R R Conforme informado no programa de integração. 

29. Viabilizar a aprovação e assinatura dos 
convênios e acordos de cooperação técnica 
previstos. 

- 
R R R R R R A competência para assinatura de cooperação foi 

delegada ao chefe da UC. 

30. Formalizar o compromisso para compensação 
por serviços ambientais com as empresas 
concessionárias de água. MPF 

PR      Foi encaminhado ofício ao MPF/Petrópolis 
solicitando reunião com a concessionária Águas 
do Imperador e notificada a empresa para prestar 
informações. 

31. Viabilizar a assinatura de instrumento técnico 
legal que garanta a mitigação dos danos 
causados pela Rodovia BR-116 à UC. 

MPF e 
ANTT 

R R R R   Foi assinado TC com a CRT em abril/2008. 

32. Garantir o cumprimento da legislação de 
utilização da imagem da UC. - 

R R R R R R Assinado TAC com Volkswagen e notificado 
Supermercado Regina, além de autorizações de 
uso emitidas. 

33. Elaborar projetos para captação de recursos 
externos. 

CONPAR
NASO, IP 

e ONG 

R R R R R R Projeto Von Martius (exposição para Guapimirim) 
enquadrado na lei Rouanet. 

33.1. Incentivar a participação de servidores em 
cursos de capacitação para elaboração de 
projetos ou verificar a possibilidade de lotação 

- 
  NR NR NR NR A demanda de serviços em 2009 não permitiu 

elaboração de novos projetos. Reprogramado 
curso para 2010/2011 
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de servidor com experiência nesta área.  

34. Viabilizar a sinalização para o PARNASO, com 
recursos próprios ou por meio de patrocínio ou 
parcerias. 

CT-TM e 
SMT 

 PR R R R R Nova sinalização bilíngüe implantada em 2009 
com recursos do Ministério do Turismo. 

35. Elaborar e implementar projetos de melhoria 
nos acessos às portarias da UC CRT 

  R R R R As portarias foram reformadas, com melhoria 
para o controle do acesso e foi aprovado projeto 
de melhoria na segurança do acesso em Guapi. 

35.1. Preparar projeto para melhoria na segurança 
dos acessos às sedes Teresópolis e 
Guapimirim. 

CRT 
  R R R R Ver acima 

35.2. Viabilizar a melhoria e manutenção da Estrada 
do Bonfim. PMP        

Siglas: ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura; ABIO - Associação de Agricultores Biologicos ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres; BOPE – Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar; BPFMA – Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente da Polícia Militar; 
CEE – Coordenadorias Estaduais de Educação; CET – Centro Excursionista Teresopolitano; CGOA – Coordenação Geral de Operações Aéreas da Polícia Civil; 
CONPARNASO - Conselho Consultivo do PARNASO; CRT – Concessionária Rio-Teresópolis; CT-CR - Câmara Técnica de Controle e Recuperação do 
CONPARNASO; CT-EA – Câmara Técnica de Cultura e Educação Ambiental do CONPARNASO; CT-Pesquisa – Câmara Técnica de Pesquisa do 
CONPARNASO; CT-TM – Câmara Técnica de Turismo e Montanhismo do CONPARNASO; DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes; 
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro; EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; FEEMA – 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente; FEMERJ – Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro; FESO – Fundação 
Educacional Serra dos Órgãos; GSFMA – Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros; IEF – Instituto Estadual de Florestas; INMET 
– Instituto Nacional da Meteorologia; IP – Instituições de Pesquisa; JBRJ – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro; MPE – Ministério Público 
Estadual; MPF – Ministério Público Federal; ONG – Organizações Não Governamentais; PF – Polícia Federal; PMG - Prefeitura Municipal de Guapimirim; PMM – 
Prefeitura Municipal de Magé; PMP - Prefeitura Municipal de Petrópolis; PMT - Prefeitura Municipal de Teresópolis; SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas; SMA – Secretarias Municipais de Agricultura; SME – Secretarias Municipais de Educação; SMMA – Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente; SMT – Secretarias Municipais de Turismo. 
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