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RELATÓRIO TÉCNICO – Projeto de Apoio ao reconhecimento e Implementação do
Mosaico Mico-Leão-Dourado

1. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Apoiar a criação e o estabelecimento do Mosaico de Unidades de Conservação
Mico-Leão-Dourado e de seu conselho gestor, e a consolidação das Unidades de
Conservação (UC) inseridas em seu território.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover a gestão política e institucional do processo administrativo junto ao
ICMBio e ao Ministério do Meio Ambiente, visando o reconhecimento oficial
do MMLD.
 Garantir a inserção as RPPNs existentes na região como integrantes do
MMLD
 Apoiar o estabelecimento do MMLD, incentivando e participando da criação
do conselho gestor do MMLD, da elaboração de seu plano de ação e criação
de programas específicos.
 Assegurar a participação efetiva dos representantes das prefeituras e RPPNs
nas ações do MMLD.
 Promover gestão institucional junto ao INEA para a criação de uma UC
estadual de proteção integral no Morro São João.
 Apoiar programas específicos prioritários para os dois primeiros anos do
MMLD, como fiscalização, comunicação, restauração florestal e educação
ambiental.

3. PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS DO PERÍODO
3.1. Processo de reconhecimento do Mosaico
Após 11 meses tramitando junto ao ICMBio e ao MMMA, o Mosaico Mico-LeãoDourado foi reconhecido por meio da Portaria No 481, de 14 de dezembro de 2010,
em evento do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/DF. Por convite do MMA,
participaram do evento o Presidente do Conselho do Mosaico, Whitson José Costa
Jr., o Secretário Executivo, Rosan Fernandes, a proprietária de RPPN, Cecília
Amorin, e a Secretária de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu e Secretária Geral
da AMLD, Denise Rambaldi.
Após a resolução de pendências documentais de algumas UC, relatadas nos
trimestres anteriores, o Mosaico foi reconhecido com um total de 21 UC e duas
áreas de entorno.

TABELA 1: Unidades de Conservação do Mosaico Mico-Leão-Dourado (RJ)
Unidade
Reserva Biológica União
Área circundante da REBIO União
Reserva Biológica de Poço das Antas
Zona de amortecimento da REBIO de
Poço das Antas
Parque Estadual dos Três Picos
(área total de 63.0741,45 há)
Parque Natural Municipal da
Biquinha – Gruta Santa Edwiges

Área (ha)
2.548,00
56.607,56
5.500,00
77.386,97
*9.934,60
6,80

Município(s)
Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e
Macaé
Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e
Macaé
Silva Jardim
Silva Jardim, Casimiro de Abreu,
Araruama e Cabo Frio
Cacheiras de Macacu, Nova Friburgo,
Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim
Silva Jardim

Parque Municipal Córrego da Luz

107,29

Casimiro de Abreu

Parque Municipal Natural Atalaia

235,00

Macaé

Parque Municipal Natural do MicoLeão-Dourado

601,34

Cabo Frio

APA da Bacia do Rio São João /
Mico-Leão-Dourado

150.700,00

Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de
Macacu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito,
Rio das Ostras e Silva Jardim
Casimiro de Abreu
Silva Jardim
Silva Jardim
Silva Jardim
Casimiro de Abreu
Casimiro de Abreu
Silva Jardim

Instituição/Esfera
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
INEA
Secretara Municipal
de Meio Ambiente
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
ICMBio

RPPN Fazenda Bom Retiro
497,30
Particular/Federal
RPPN Santa Fé
14,31
Particular/Federal
RPPN Cachoeira Grande
14,00
Particular/Federal
RPPN Serra Grande
108,00
Particular/Federal
RPPN Matumbo
29,84
Particular/Federal
RPPN Três Morros
508.78
Particular/Federal
RPPN União
343,10
Particular/Federal
RPPN Neiva, Patrícia, Cláudia e
10,64 Silva Jardim
Particular/Federal
Alexandra
RPPN Quero-Quero
16,20 Silva Jardim
Particular/Estadual
RPPN Cisne Branco
5,52 Silva Jardim
Particular/Estadual
RPPN Águas Vertentes
12,57 Silva Jardim
Particular/Estadual
RPPN Cachoeirinha
23,91 Silva Jardim
Particular/Estadual
RPPN Rabicho da Serra
62,67 Silva Jardim
Particular/Estadual
Total
**209.133,27
* Apenas 15,58% do PE Três Picos encontras-se inseridos no Mosaico e esta área, oficialmente, ainda encontra-se
sobreposta com a APA da Bacia do São João.
** A área do território do Mosaico não é exatamente o somatório de todas suas UC, por questões de sobreposição de
algumas Unidades e áreas de entorno e a APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado.

3.2. Conselho
Durante o período, havia uma reunião do conselho agendada para 05 de novembro,
contudo, esta foi adiada devido à solicitação de alguns conselheiros. A reunião
trimestral do Conselho foi realizada em 17 de dezembro de 2011, no Centro de
Vivências da REBIO União, tendo como pauta o reconhecimento do Mosaico MicoLeão-Dourado; a ampliação da REBIO União; a apresentação das ações dos GT; os
principais resultados do MMLD em 2010; a extensão de prazo de Projeto de Apoio
ao MMLD; mudanças na diretoria do Conselho; e agenda livre.
Após a reunião do Conselho houve um almoço de confraternização, que comemorou
dois importantes momentos: o reconhecimento do Mosaico Mico-Leão-Dourado e o

encerramento do ano de 2011. O reconhecimento do Mosaico foi motivo de grande
orgulho para todos os conselheiros, gerando um sentimento de realização e
concretização do compromisso de todos com o futuro do MMLD. Isto foi observado
comprometimento na elaboração do Plano de Ação do Mosaico, que, de acordo com
a Portaria de criação, estabeleceu um prazo de 90 dias para sua elaboração.

3.3. Grupos de Trabalho
Dos quatro GT existentes, o GT de Manejo da Paisagem ainda não conseguiu
organizar qualquer reunião, por falta de comunicação do coordenador indicado e dos
demais integrantes, tornando-se motivo de preocupação dentre os conselheiros.
Parte das ações que caberiam a este GT, como o trabalho de criação de um banco
de áreas para a restauração, está sendo realizada por projetos executados pelo
Consórcio Intermunicipal Lagos São João e pelo Grupo de Educação e Meio
Ambiente (GEMA), ambos apoiados pelo Projeto Mosaicos. Foi agendada uma
reunião com integrantes indicados para este GT para se dar início aos trabalhos,
mesmo sem a presença do coordenador indicado, especialmente para a elaboração
de seu plano de trabalho e conseqüente contribuição com o Plano de Ação do
Mosaico.

3.3.1 GT de Educação Ambiental e Comunicação
a) Plano de Trabalho do GT de Educação Ambiental e Comunicação
Durante o trimestre, o GT de Educação Ambiental finalizou seu plano de trabalho,
resultado do Seminário de Educação Ambiental, organizado por este GT e realizado
anteriormente.
Objetivo geral do Plano trabalho
Assegurar a participação social na conservação da biodiversidade e no aumento da
conectividade das áreas potenciais/estratégicas no território do MMLD, através de
projetos integrados de educação ambiental e comunicação.
Objetivos específicos do Plano trabalho
- Fortalecer e apoiar a criação de programas de educação ambiental nas UC
integrantes do mosaico.
- Incentivar a comunicação entre as UC e comunidades do entorno, assim como
entre as UC.
- Difundir conhecimento científico gerado na área do mosaico.
- Incentivar a eleição, a proteção e a conectividade de áreas estratégicas para a
conservação.

b) Materiais de Comunicação
Em dezembro de 2010, foi elaborado layout e produzido um lote de 1.000
exemplares de um livreto sobre o MMLD, com 26 X 20cm e 12 páginas, com
informações sobre os objetivos do MMLD, suas UC, mapa e os grupos de trabalho.
Originalmente, a idéia era produzir um folder sobre o MMLD, contudo, os textos para
este material foram se enriquecendo e verificou-se ser possível, a um custo pouco
maior, se produzir o livreto.
No final do trimestre, foi iniciada a produção de três painéis sobre o Mosaico MicoLeão-Dourado, que serão instaladas no início do trimestre seguinte, em três pontos
distintos, em paradas (lanchonetes/restaurantes) ao longo da rodovia BR 101: Sabor
Rural (Rio Bonito), Sabor do Sítio (Silva Jardim) e Rodoposto Oásis (Casimiro de
Abreu). Foram desenhados três layout distintos para os painéis, sendo mudada
apenas a marca do local que cedeu o espaço para a instalação dos mesmos, o qual
entrou como apoio. Os painéis têm dimensão de 228 X 150cm e para sua instalação,
foram aproveitadas estruturas metálicas existentes nos locais, de um antigo painel
da época da criação da APA da Bacia do São João/Mico-Leão-Dourado, em 2001.
Os textos para as filipetas estão em processo de análise pelos conselheiros,
sobretudo devido à polêmica gerada pela filipeta que trata sobre a caça; há uma
divergência entre os conselheiros sobre esta filipeta, sendo que alguns defendem a
idéia da mesma ter um conteúdo bastante incisivo, enquanto outros defendem um
conteúdo mais informativo e de sensibilização. A impressão deste material ficou para
o período seguinte.

3.3.2. GT de Pesquisa a Monitoramento
Em 10 e 11 de novembro de 2010, foi realizado o Seminário sobre Pesquisa
Científica Aplicada ao Manejo e à Conservação, organizado pelo GT-PM, no Centro
de Vivência da Reserva Biológica União/ICMBio. Os objetivos deste Seminário foram
integrar os vários pesquisadores que atuam na região e suas linhas de pesquisas e
iniciar a elaboração de um Plano de Trabalho do GT de Pesquisa e Monitoramento.
O Seminário contou 88 participantes entre especialistas que atuam ou atuaram com
pesquisas nas UC do Mosaico e o público de estudantes de áreas afins à
conservação. Dentre as representações, destacamos as instituições de pesquisa
UFRJ, UFRRJ, UFF, UERJ, UENF, Jardim Botânico do RJ, dentre outras.

3.3.3. GT de Proteção e Fiscalização
Durante este período, o GT de Proteção e Fiscalização não realizou reunião. Isso foi
motivo de grande discussão entre seus integrantes, que se comprometeram a fazer
uma reunião o mais breve, especialmente para a elaboração do plano de trabalho
deste GT. De qualquer maneira, esta programada uma ação de fiscalização conjunta

para fevereiro de 2011, com vistas à criadouros de pássaros, no território do
Mosaico.
Estão sendo estudas as possibilidades de se comprar equipamentos de combate de
incêndio, bomba costa e abafadores, para serem doados às brigadas municipais que
participaram do Curso de Formação de Brigadas Municipais de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais, realizado no mês de agosto/2010. Os custos para
aquisição destes equipamentos seriam provenientes de parte do recurso disponível
para a realização do curso, o qual não foi totalmente usado, devido ao apoio para a
refeição por parte de prefeituras que participaram do mesmo.

Anexo 1 – Foto de assinatura da Portaria de reconhecimento do MMLD, pela
Ministra Isabela Teixeira, em 14/12/2010.

Anexo 2 – Capa do livreto (12 páginas) sobre o Mosaico Mico-Leão-Dourado.

Anexo 3 – Foto do painel instalado no Sabor Rural, em Rio Bonito/RJ.

Anexo 4 – Foto da apresentação de abertura do Seminário de Pesquisadores do
MMLD, realizado em 10 e 11/11/2010.

