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CONSELHO DIRETOR 
 

ATO DO CONSELHO DIRETOR 
 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 193 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA GUARDA-

PARQUES MIRIM NAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

ADMINISTRADAS PELO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, ESTABELECENDO A 

INTERAÇÃO DOS JOVENS COM O MEIO 

AMBIENTE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE (INEA), reunido no dia 04 de dezembro de 2019, no uso das atribuições 

legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII 

do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na forma que orienta o Parecer RD 

n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo administrativo E-

07/002.12218/2017.  

CONSIDERANDO: 

 

- o artigo 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo 

o qual todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 
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- a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1°, incisos 

I, II, III e VII, da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências; 

- o Decreto Estadual nº 42.471, de 25 de maio de 2010, que cria o Serviço de Guarda-

Parques no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente do estado do Rio de Janeiro e dá 

outras providências; 

- a importância da efetivação de políticas de educação ambiental nas unidades de 

conservação estaduais, especialmente junto às populações do entorno, a fim de formar 

uma consciência sustentável por meio da interpretação do ambiente e promoção do bem 

estar das populações envolvidas, visando à proteção das unidades de conservação 

estaduais. 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Fica instituído o Programa Guarda-Parques Mirim, realizado sob coordenação 

executiva da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE) do 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea), nas unidades de conservação administradas por 

este Instituto, conforme normas e procedimentos previstos nesta Resolução. 

 

Art. 2º - O Programa Guarda-Parques Mirim tem como objetivo principal promover o 

exercício da cidadania ambiental, ampliando o conhecimento dos jovens sobre o meio 

ambiente por meio de oficinas lúdicas, divertidas, buscando o trabalho em equipe e 

incentivando a vida ao ar livre, cujos conteúdos relacionam-se ao trabalho cotidiano dos 

Guarda-Parques.  

 

Art. 3º - Para efeitos desta Resolução, entende-se por: 

 

I - Unidades de conservação: áreas naturais passíveis de proteção por suas características 

especiais, espaços territoriais e recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público estadual, com 
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objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 

II – Unidades apoiadoras: compostas pelas unidades de conservação estaduais e escolas 

participantes do programa; 

III - Guarda Parques: agentes capacitados que atuam diretamente nas unidades de 

conservação estaduais e em suas respectivas zonas de amortecimento, cujas atribuições 

consistem em receber e orientar visitantes, monitorar e manejar trilhas, prevenir e 

combater incêndios florestais, apoiar a fiscalização de desmatamentos e outras infrações 

ambientais realizar ações de busca e salvamento, realizar atividades de educação e 

interpretação ambiental, manejo de fauna, apoio à pesquisa científica e, ainda, 

desempenhar ações de caráter socioambiental junto às comunidades do entorno das 

unidades de conservação; 

IV – Guarda Parque Mirim: pessoa física, com idade entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos, 

autorizado pelo responsável legal, que esteja matriculado em escolas públicas ou 

particulares localizadas no entorno da unidade de conservação apoiadora, que deseje maior 

integração com a natureza por meio de interpretação natural, cultural e histórica 

relacionadas às unidades de conservação,, se tornando um multiplicador deste 

conhecimento aos seus familiares e colegas; 

V - Certificado de Guarda Parque Mirim: documento oficial, emitido pela Gerência de 

Guarda Parques (Ggpar) do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio do qual é 

certificada a participação do jovem no Programa Guarda Parques Mirim, desde que 

atendidas as normas definidas nesta resolução ou eventual edital de convocação e 

comprovada participação em 75% (setenta e cinco porcento) das atividades; 

VI - Plano de Ação do Programa Guarda-Parques Mirins: documento elaborado pela 

Gerência de Guarda-Parques (Ggpar) contendo planejamento das atividades do programa 

em uma unidade de conservação específica, após anuência do gestor, estabelecendo o 

período e carga horária para realização do programa, tipos de oficinas a serem realizadas e 

atividades a serem desenvolvidas, a quantidade de guarda parques mirins que poderão 

participar das oficinas, a identificação do monitor do programa na unidade e a 

infraestrutura necessária. 

 

 

CAPÍTULO II  
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DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Art. 4º - São princípios do programa: 

I – despertar o interesse de crianças e jovens para as questões ambientais buscando a 

formação de cidadãos participativos e conscientes de sua responsabilidade socioambiental; 

II – estimular a proteção dos ecossistemas existentes no estado do Rio de Janeiro; 

III – promover interpretação ambiental, cultural e histórica relacionadas às unidades de 

conservação com a finalidade de conscientizar e sensibilizar os jovens para proteção da 

sociobiodiversidade e do ambiente. 

 

Art. 5º - São objetivos do programa: 

I – promover a educação ambiental, com a finalidade de conscientizar e sensibilizar a 

sociedade e especificamente crianças e jovens para uma participação ativa na defesa e 

proteção da sociobiodiversidade e do ambiente; 

II - contribuir para a propagação de conhecimentos técnicos e científicos da área ambiental 

entre crianças e jovens; 

III - promover a interação entre o ser humano e a natureza, com mínimo impacto 

ambiental; 

IV - promover o conhecimento e a oportunidade de participação da sociedade civil no 

sistema público de gestão ambiental;  

V - promover a sensibilização ambiental, especialmente dos participantes do programa, 

através de ações de integração da sociedade com as políticas públicas de proteção das 

unidades de conservação.  

 

CAPITULO III  

COMPETÊNCIAS 

 

Art. 6º - O Programa Guarda-Parques Mirim tem a seguinte composição: 

I - Órgão Superior: Instituto Estadual do Ambiente (Inea); 

II - Coordenação executiva: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

(Dibape/ Inea), por meio da Gerência de Guarda Parques (Ggpar); e 

III - Unidades apoiadoras: Unidades de Conservação estaduais, municipais, escolas 

públicas ou privadas. 
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Art. 7º - No exercício de suas atribuições, compete ao Inea, na condição de órgão 

superior: 

I - estabelecer as regras para a implantação do programa, provendo suas necessidades 

estruturais; 

II - estimular a participação de instituições públicas, instituições privadas, com ou sem 

fins lucrativos, ou instituições de ensino no programa com a oferta de meios de apoio 

financeiro e/ou material; 

III - promover, pelos meios legais, a oferta de editais de patrocínio ao programa, para 

atrair investimentos privados para sua implementação. 

 

Art. 8° - Compete à Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

(Dibape/Inea), na condição de coordenadora executiva do programa, promover o 

monitoramento de sua implementação e dos resultados alcançados, funcionando ainda 

como responsável pela escolha e avaliação das unidades apoiadoras. 

 

Art. 9° - No exercício de suas atribuições, compete ainda à Ggpar: 

I - acompanhar o funcionamento do programa; 

II – elaborar os Planos de Ação para execução das atividades do programa em cada 

unidade de conservação, após anuência do gestor, estabelecendo o período e carga horária 

para realização do programa, tipos de oficinas a serem realizadas e atividades a serem 

desenvolvidas, a quantidade de guarda parques mirins que poderão participar das oficinas, 

a identificação do monitor do programa na unidade e a infraestrutura necessária; 

III - capacitar os técnicos e os monitores das unidades de conservação responsáveis pelas 

atividades relativas ao programa; 

IV - supervisionar as ações do Programa Guarda-Parques Mirim em cada unidade 

apoiadora; 

V - disponibilizar estruturas físicas, equipamentos e materiais informativos das unidades 

de conservação, para o aprendizado dos guarda-parques mirins; 

VI - receber e consolidar os relatórios finais das oficinas realizadas, para avaliação e 

divulgação; 

VII - emitir certificado de conclusão das oficinas ao guarda-parques mirim que comprovar 

participação em 75% das atividades; 

VIII - fornecer ao Inea, sempre que solicitado, informações concernentes ao Programa 

Guarda-Parques Mirim executado ou em execução na respectiva unidade executora; 
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IX - buscar parcerias para o desenvolvimento do programa; 

X - criar e disponibilizar o manual do Programa Guarda-Parques Mirim, com as 

orientações completas sobre o funcionamento do programa e informações pertinentes que 

visem a esclarecer as diretrizes, atividades e sua importância para a conservação 

ambiental. 

 

Art. 10 - Compete às Unidades de Conservação: 

I - se manifestar quanto ao plano de ação proposto pela Ggpar para realização do 

programa na unidade de conservação e demais unidades apoiadoras; 

II - oferecer oficinas, palestras e/ou atividades aos guarda-parques mirins relativos aos 

temas próprios de políticas de conservação e ao exercício das atividades a serem 

desenvolvidas no programa; 

III - promover o acompanhamento das atividades do programa, por meio de monitor 

capacitado pela Ggpar; 

IV - elaborar relatório final das oficinas e encaminhá-lo à Ggpar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DO GUARDA PARQUE MIRIM E PROCEDIMENTOS DO 

PROGRAMA 

 

Art. 11 - O programa Guarda Parque Mirim desenvolverá atividades relacionadas a: 

I - Educação ambiental; 

II - Cuidados com animais peçonhentos; 

III - Noções básicas de primeiros socorros; 

IV - Incursões em áreas naturais; 

V - Manutenção de sinalização de trilhas; 

VI - Prevenção a incêndios. 

 

Parágrafo único. Fica vedada qualquer atividade que ofereça risco ao Guarda Parque 

Mirim como contato com fogo, animais peçonhentos ou uso de materiais cortantes. 

 

Art. 12 - O programa Guarda Parque Mirim poderá ser realizado em qualquer unidade de 

conservação administrada pelo Inea, desde que respeitados os objetivos da unidade, as 

normas do Plano de Manejo e a legislação vigente. 
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Art. 13 – São requisitos para participar do programa: 

I - ter idade entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos; 

II - estar matriculado em escola localizada no entorno da unidade de conservação; 

III - ser inscrito pelo responsável legal, de forma presencial, em local a ser indicado pela 

coordenação da respectiva unidade de conservação ou na escola participante do programa; 

IV – apresentar autorização do representante legal, contendo declaração de aptidão física 

do menor e autorização do uso de imagem para fins institucionais (anexo); 

V – apresentar cópia da identificação da criança/adolescente e do representante legal que 

assinou a autorização; 

VI - se o representante legal for guardião ou tutor apresentar, ainda, certidão ou termo de 

compromisso que ateste esta qualidade. 

 

Art. 14 - São deveres dos guarda-parques mirins: 

I - seguir os procedimentos de segurança e utilizar os equipamentos e instalações 

indicadas pelo responsável da unidade apoiadora; 

II - zelar pelo patrimônio público; 

III - respeitar as normas legais e regulamentares, segundo orientação dos monitores; 

IV - cumprir frequência mínima de 75%. 

 

Art. 15 - São direitos dos guarda-parques mirins: 

I - ter garantida sua participação no programa, desde que cumpridos os requisitos e demais 

critérios definidos no plano de ação; 

II - receber apoio e orientação para o desempenho das tarefas previstas no programa; 

III - receber certificado de participação nas oficinas, desde que cumprido ao menos 75% 

(setenta e cinco porcento) da carga horária. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16 - O programa poderá receber doações ou patrocínio de pessoas físicas ou jurídicas 

para o custeio das despesas ou das atividades.  

 

Art. 17 - As contrapartidas ao patrocínio serão definidas no edital ou em outro 

instrumento jurídico a ser firmado entre o INEA e a pessoa jurídica interessada.  
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Art. 18 - A Ggpar estará à disposição para esclarecimentos e dúvidas sobre o Programa de 

Guarda Parques Mirim. 

 

Art. 19 - Qualquer ocorrência imprevista na realização do Programa de Guarda Parques 

Mirim deverá ser comunicada imediatamente à Ggpar da Dibape/Inea. 

 

Art. 20 - Os casos omissos, bem como as dúvidas decorrentes da aplicação da presente 

resolução, serão dirimidos e resolvidos pela Dibape/Inea, ouvida a Ggpar. 

 

Art. 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

CARLOS HENRIQUE NETTO VAZ 

Presidente do Conselho Diretor 

 

Publicada em 19.12.2019, DO nº 239, pagina 18 

Anexo publicado em 20.12.2019, DO nº 241, página 162. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO,  

 

CESSÃO DE USO DE IMAGEM E DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 
 

Eu, ________________________________________, portador (a) do 

CPF___________________, como _____________________ (grau de parentesco), e 

responsável pelo(a)  aluno(a) _________________________________ , matriculado na 

instituição de ensino ______________________________________ autorizo que este(a) 

participe das atividades do Programa “Guarda-Parques Mirim”, do Instituto Estadual 

do Ambiente, e autorizo o uso de sua imagem divulgação e demais finalidades de caráter 

institucional e educativo, caso seja fotografado (a) ou filmado (a) durante as atividades.   

 

Declaro também que o aluno não possui qualquer impedimento de ordem médica para a 

prática das atividades do Programa Guarda-Parques Mirim, estando em perfeitas 

condições de saúde e isentando a instituição de qualquer 

eventual problema de saúde que venha a ocorrer durante as atividades. 

 

 O menor possui alguma alergia? Se sim qual(is)? 

(   ) medicamento                     ________________________________ 

(   ) plantas     ________________________________ 

(   ) alimentos           ________________________________ 

(   ) picada de insetos           ________________________________ 

(   ) outros           ________________________________ 

(   ) não possui alergias 

 

 

Outras informações que julgar necessárias:  

 

_________________________________________________________________ 

 
 

____________, _____de__________de 20___. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

http://www.inea.rj.gov.br/
mailto:ggpar.inea@gmail.com

