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(Anexo 1 à Deliberação INEA n° 37, de 03 de fevereiro de 2017) 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 
 
 

Título: Impressão dos calendários Vem Visitar 2022. 
 

I - Justificativa Técnica: 
 
O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS), por meio de sua Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

(Dirbape) vem trabalhando no sentido de fortalecer as unidades de conservação (UCs) sob sua 

administração, unindo a conservação, a educação ambiental, o turismo, o lazer e as práticas sustentáveis, 

garantindo a proteção da biodiversidade, fortalecendo a economia nas regiões onde se localizam e a  

sustentabilidade das UCs. 

 

Visando à obtenção de bons resultados para esse trabalho de fortalecimento das UCs, a Dirbape criou três 

programas de visitação, compilados no calendário anual Vem Visitar, que vem sendo produzido, impresso e 

distribuído com sucesso desde 2015. 

 

O Programa Vem Passarinhar RJ - pioneiro no Brasil - teve início em 2015 e tem como objetivo principal 

estimular a atividade de observação de aves nas unidades de conservação administradas pelo Inea e 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) reconhecidas pelo poder público estadual. O 

programa, que foi regulamentado oficialmente em 22 de agosto de 2019 pela Resolução Inea n° 185/2019, já 

aconteceu em 21 das 37 unidades de conservação estaduais e em 2 RPPNs reconhecidas pelo Inea, e vem 

ganhando novos adeptos a cada edição.  

Durante as atividades realizadas nos anos anteriores, foram avistadas 554 espécies de aves, de um total de 

642 já registradas nas UCs estaduais. Destas, 60 são ameaçadas de extinção e 114 são endêmicas da Mata 

Atlântica. Em 5 edições do programa, estiveram presentes mais de 1.600 observadores de aves de 10 

países diferentes. A ampliação da atividade promove a geração de conhecimento científico sobre a 

biodiversidade e a distribuição das aves no estado, estimula a participação da sociedade na coleta de dados 

por meio da ciência-cidadã, além de proporcionar ao setor turístico o desenvolvimento do mercado de 

observação de aves. Vale destacar que, nos Estados Unidos, a atividade de observação de aves movimenta 

aproximadamente 3 bilhões de dólares por ano, evidenciando o potencial deste segmento turístico para o 

Brasil, uma vez que é o segundo país com o maior número de espécies de aves. 
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O Programa Vem Pedalar RJ foi criado pelo Inea em 2017 e regulamentado pela Resolução Inea nº 

155/2018 com a intenção de estimular hábitos saudáveis à prática do ciclismo nas unidades de conservação 

e despertar o interesse dos visitantes em conhecer seus atrativos por meio de passeios de bicicleta. Desde a 

criação do programa, já foram realizados 12 eventos em 10 unidades, totalizando aproximadamente 700 

participantes. 

 

O Programa Vem Caminhar RJ foi criado pelo Inea em 2019 com o objetivo de ampliar o potencial de 

visitação nas unidades de conservação estaduais e fomentar a atividade dos condutores de visitantes 

credenciados pelo Inea. Este programa visa estimular o uso das trilhas, fortalecer o ecoturismo e o turismo 

de aventura no estado do Rio de Janeiro e despertar o interesse dos visitantes em conhecer os atrativos 

naturais e culturais por meio de passeios guiados com condutores locais. 

 

Para a divulgação ao público em geral e ampliação do número dos participantes, assim como estimular o 

conhecimento sobre as UCs e a economia local onde os eventos são realizados, tanto a Resolução Inea nº 

185/2019 (Vem Passarinhar RJ) quanto a Resolução nº 155/2018 (Vem Pedalar RJ) em seu art. 2º 

mencionam que os programas deverão estabelecer uma agenda anual oficial de eventos nas UCs estaduais 

e RPPNs reconhecidas pelo Inea, bem como a produção de um calendário anual oficial dos eventos, 

tornando, dessa forma, a impressão desse material imprescindível para alavancar os programas em 

evidência.    

 
 

II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental: 
 
      
O objetivo principal do projeto é a impressão de 3.000 unidades do calendário “Vem Visitar 2022”, de modo 

a ampliar a divulgação, estreitar o relacionamento com parceiros, além da projeção e alcance das unidades 

de conservação e das atividades a serem realizadas nos Programas Vem Passarinhar RJ, Vem Pedalar RJ e 

Vem Caminhar RJ, promovendo a ciência-cidadã, inserindo as unidades de conservação como destinos 

turísticos em roteiros de ecoturismo, turismo de aventura e turismo sustentável, bem como estimulando os 

participantes para desenvolvimento de práticas saudáveis nas UCs estaduais e RPPNs reconhecidas pelo 

Inea. 
 

III – Plano de Trabalho 
      

a) Área de abrangência - O projeto tem como área de abrangência o estado do Rio de Janeiro, com 
foco nas unidades de conservação com atividades previstas no calendário “Vem Visitar” 2020, quais 
sejam: 

 
 

1. Reserva Biológica de Araras 
2. RPPN Caruara 
3. Parque Estadual da Costa do Sol e APA Estadual da Massambaba 
4. Parque Estadual da Lagoa do Açu 
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5. Reserva Biológica de Guaratiba 
6. REVIS Turfeira e REVIS Médio Paraíba 
7. Parque Estadual da Serra da Tiririca 
8. Parque Estadual da Pedra Selada 
9. Parque Estadual da Ilha Grande, RDS Aventureiro e Reserva Biológica da Praia do Sul 
10. APA Estadual do Alto Iguaçu 
11. Parque Estadual do Cunhambebe 
12. Parque Estadual dos Três Picos e APA de Macaé de Cima 
13. Parque Estadual do Desengano 
14. REVIS da Serra da Estrela e REVIS Serra da Maria Comprida 
15. REVIS do Médio Paraíba 
16. APA Estadual da Serra de Sapiatiba 
17. Parque Estadual da Serra da Concórdia 
18. APA Estadual do Rio Guandu 
19. Parque Estadual do Mendanha 
20. APA Estadual de Maricá 

 
             Obs.: As UCs participantes poderão ser alteradas de acordo com as necessidades observadas pelo 
Inea. 

 
b) Metodologias - Para atender ao objetivo do projeto e melhorar a divulgação das atividades previstas, 

será necessária a contratação de serviço de gráfica, onde o calendário deverá ser impresso nas 
seguintes medidas e especificações: 
 
Calendário de Mesa 
 
Base + 8 Lâminas - Formato Fechado: 21,0 x 14,8 cm; Formato Aberto: 21,0 x 40,0 cm; Base em 
0x0 cores em Duo Design 350 g/m2, Corte Inicial, Corte Vinco (Faca Nova Curva), Faca Especial 
Reta Lâmina em 4x4 cores em Couchê Fosco 150 g/m2, Corte Inicial, Provas Oris, Alceado, Wire-o 
branco. 
Quantidade: 3.000 unidades. 
 
As artes para impressão são confeccionadas pela assessoria técnica da Dirbape e encaminhadas 
para a gráfica no formato indicado para a impressão. 
 
 

c) Benefícios e ganhos:      
 

• Gerar e acrescentar dados para o conhecimento da biodiversidade de avifauna, das 
unidades de conservação estaduais, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; 
 
• Aumentar a representatividade e participação do público alvo nas atividades propostas nas 
UCs e RPPNs estaduais; 
 
• Incentivar o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo sustentável na área de 
abrangência do projeto; 
 
• Fortalecer a imagem das unidades de conservação como destinos turísticos, bem como a 
imagem do Inea, responsável pela realização dos eventos. 
 

d) Local de execução - A execução da impressão do calendário deverá ser realizada no município do 
Rio de Janeiro ou região metropolitana. 

 
e) Equipe de profissionais – As artes serão elaboradas pela assessoria técnica da Dirbape/Inea, com 

acompanhamento da Gerência de Visitação, Negócios e Sustentabilidade (Gervins/Dirbape). A 
impressão e entrega do material será realizada por empresa a ser contratada.  

 
f) Outros – N/A      
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IV - Cronograma de Execução das Atividades ou das Obras do Projeto Ambiental 
 

Nº da Ação Ação - Atividades ou Obras Prazo 

 
1 

Entrega da arte 
2 dias após a assinatura do 

contrato 
 

2 
Entrega das bonecas (prova) impressas para avaliação e 

aprovação 
3 dias após a entrega da 

arte 
3 Aprovação das provas de impressão 3 dias após a avaliação 

das bonecas 
4 Impressão 5 dias após a aprovação 

das provas 

5 
Entrega do material impresso (3.000 calendários) 5 dias após a ordem de 

impressão  
 

V – Forma de acompanhamento dos trabalhos e área responsável do INEA 

Nome da Gerência e da 
Diretoria: 

 
Gerência de Visitação, Negócios e Sustentabilidade (Gervins/Dirbape) 

Nome e cargo do 
servidor proponente: 

 
Manuela Torres Tambellini - Gerente 

Telefone:  21 2334-5373 

e-mail: gervins.inea@gmail.com 
 

 
 

VI – Estimativa do valor global do projeto 
Nº da 
Ação 

Ação - Atividades ou Obras Valor 

1     Entrega da arte R$ 0,00      

2    Entrega das bonecas (prova) impressas para avaliação e 
aprovação 

R$ 0,00   

3    Aprovação das provas de impressão  R$ 0,00 

4    Impressão  R$ 0,00 

5    Entrega do material impresso (3.000 calendários)  R$ 24.000,00     

          Total  R$ 24.000,00    
 

 
 

Início (mm/aaaa):    01  /  2022     Término (mm/aaaa):  02    /    2022   

 
 

Rio de Janeiro ,27 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Manuela Torres Tambellini 
Gerente de Visitação, Negócios e Sustentabilidade 

ID. Funcional 4367699-5 
(Identificação do Proponente e Assinatura) 


