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Rio’s Tijuca Forest receives 200 seedlings of native plants
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A group of volunteers is engaged in preserving the world’s largest urban forest replanted by
humans: the Tijuca Forest. The park is in the second largest metro area in Brazil, with 3.9
thousand hectares of Atlantic Forest, and has just received 200 seedlings of native trees. The
planting was made in the area of Parque Lage, in neighborhood Jardim Botânico, in the South
side of the city, and is aimed at raising the awareness of the population.
Nadja Oliveira, the biologist responsible for the project, says it was the first mobilization of the
year, and the goal is to plant at least a thousand seedlings over 12 months. “We want to raise
people’s awareness and engage volunteers, people who love the cause, come to plant and
make a difference,” she told Agência Brasil, adding that the seedlings of robles, silk floss trees
and palmito-juçaras, among others, were authorized to plant by the Chico Mendes Institute of
Biodiversity Conservation, the institute responsible for the park.
At least four other such events are likely to take place throughout the year and anyone can
volunteer online on the website of Instituto Conhecer para Preservar or Paineiras Corcovado,
which are responsible for the project. “Our events are held usually on special occasions, such
as the International Day for Biological Diversity and the World Water Day, which help
strengthen the importance of preservation with all volunteers and the society,” the biologist
explained.
The park, considered a World Heritage Site by Unesco, is the environmental conservation area
with the largest number of visitors in Brazil. Last year, it was visited by 3.3 million people,
including many foreign tourists. In addition to the conventional signage on the access roads,
structures and attractions, the area has rustic signage on the trails. The Tijuca National Park

may be reached through accessways in the North, South and West sides of the city, and is
home to city benchmarks such as the Corcovado mountain, with the statue of Christ the
Redeemer, one of the seven wonders of the modern world, the Chinese Belvedere (Vista
Chinesa), Pedra da Gávea, Parque Lage and the Paineiras Road.
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Floresta da Tijuca, no Rio, recebe 200 mudas de plantas nativas
Um grupo de voluntários está empenhado na preservação da maior floresta urbana do mundo
replantada pelo homem: a Floresta da Tijuca. O parque, localizado na segunda maior
metrópole do Brasil, tem 3,9 mil hectares de Mata Atlântica e acaba de receber 200 mudas de
árvores nativas. A ação, realizada no setor do Parque Lage, no Jardim Botânico, zona Sul da
cidade, tem como objetivo conscientizar a população.
A bióloga responsável pelo projeto, Nadja Oliveira, disse que foi a primeira mobilização do ano,
e que a meta é plantar pelo menos mil mudas ao longo de 12 meses. “Queremos conscientizar
e engajar voluntários, pessoas que tenham amor pela causa, para vir plantar e fazer a
diferença”, disse ela à Agência Brasil, acrescentando que as mudas de ipês, paineiras e
palmitos-juçara, entre outras, tiveram autorização de plantio pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, responsável pelo parque.
Pelo menos outras quatro ações como essa devem acontecer ao longo do ano e qualquer
pessoa pode se voluntariar por meio do site do Instituto Conhecer para Preservar ou Paineiras
Corcovado, responsáveis pelo projeto. “As ações acontecem, geralmente, em datas especiais,
como Dia Internacional da Biodiversidade e Dia Mundial da Água, que ajudam a reforçar a
importância da preservação com todos os voluntários e sociedade”, explicou a bióloga
O parque, considerado patrimônio mundial pela Unesco, é a unidade de conservação
ambiental com maior número de visitantes do Brasil. No ano passado, recebeu 3,3 milhões de
pessoas, incluindo muitos turistas estrangeiros. Além da sinalização convencional nas vias de
acesso, estruturas e atrações, a área conta com sinalização rústica nas trilhas. Com acesso
pelas zonas Norte, Sul e Oeste, o Parque Nacional da Tijuca abriga cartões-postais como o
Corcovado, onde está o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, a Vista
Chinesa, a Pedra da Gávea, o Parque Lage e as Paineiras.
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