PERSPECTIVA NOTURNA FACHADA FRONTAL
EXPOGRAFIA PERMANENTE 2° PAVIMENTO

1. JUNTOS PELA NATUREZA
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Preservação, Sustentabilidade, Compreensão. O percurso do visitante começa com a experiência lúdica de descobrir um Brasil em sete capítulos,
conforme seus biomas: Amazônia Azul , Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado,
Pampas, Pantanal e Amazônia. Um movimento que acompanha a própria formação territorial do país. « Juntos pela natureza » significa compreender a responsabilidade de o Brasil abrigar a maior quantidade de biomas e a maior
diversidade de fauna e flora do planeta. Entendemos que a experiência deve
ser compartilhada por grande quantidade de pessoas, desse modo, optamos
por criar um grande penetrável, como os de Oiticica e de Soto, no qual uma
miríade de cordas formam imagens em transição que reproduzem paisagens
e cores da multiplicidade dos biomas brasileiros.
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Por entre as cordas, clareiras, uma para cada bioma, nas quais é possível
utilizar todos os sentidos para melhor compreender as particularidades de
cada uma dessas regiões, mesmo de olhos fechados. Cada clareira terá seu
próprio sistema climático-olfativo-sonoro, mesclando temperaturas e umidade, com aromas exalados a partir de difusores de óleos essenciais de espécies locais, além de sons da natureza, particularmente, da fauna. Projetores
inserem informações pontuais sobre as cordas acerca de iniciativas em curso de preservação-sustentabilidade-compreensão dos biomas, permitindo que
o visitante depare, desde o início da visita, com a ideia de estarmos « juntos
pela natureza, juntos pela diversidade ».
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1.1 AMAZÔNIA AZUL
Poucos brasileiros sabem que o
maior bioma do país é o Oceano Atlântico, nossa « Amazônia
Azul ». O visitante encontrará
informações sobre sua importância estratégica, desde o
SisGAAz da Marinha até o Santuário de Baleias do Atlântico
Sul, passando pelas riquezas do
Pré-Sal e a proposta de expansão da ZEE brasileira junto à
ONU. Particularmente, mostrar-se-ão as maiores reservas marinhas do país, além do potencial turístico sustentável das
praias e ilhas brasileiras, como
Fernando de Noronha, Abrolhos
e o atol das Rocas.

1.2 MATA ATLÂNTICA
Se a Mata Atlântica foi o bioma
mais afetado pela ocupação
do território, hoje é possível
encontrar iniciativas pioneiras
que valorizam a maior biodiversidade do planeta. A Fundação SOS Mata Atlântica e
a Conservação Internacional
apresentarão projetos de restauração florestal de repercussão mundial, com viveiros que
buscam recuperar uma biodiversidade de mais de 500 espécies de árvore por hectare.
A Floresta da Tijuca, do Rio de
Janeiro, terá capítulo especial
para demonstrar como antigos
cafezais foram convertidos
na maior floresta urbana do
mundo.

1.3 CAATINGA
A Caatinga constitui um bioma
de particular interesse para o diálogo com o Mundo Árabe, já
que muitas de suas características assemelham-se às de regiões como o vale do Rio Nilo,
em eco ao Rio São Francisco.
A baixa pluviosidade e o risco
de desertificação por conta do
uso intensivo do solo têm sido
combatidos pela criação de unidades de conservação federais
e parques estaduais que serão mostrados em modelos de
convívio entre alta densidade
populacional e biodiversidade
em regiões semiáridas

1.4 CERRADO
A savana mais rica do mundo é o segundo maior bioma
terrestre brasileiro. O visitante poderá conhecer a grande
variedade de espécies nessa
região que também é a frente
pioneira da agroindústria, por
meio de exemplos que mostram
ser possível estabelecer relações sustentáveis entre esta e
o bioma. Nesse sentido, o PP
Cerrado tem sido inovador tanto no monitoramento contra o
desmatamento como na criação
de novas unidades de conservação. O ecoturismo de trilhas
e cachoeiras terá destaque na
apresentação.

1.5 PAMPA
Ainda
que
aparentemente
menos complexo que outros
biomas brasileiros, o Pampa
abriga grande diversidade,
particularmente de espécies de
gramíneas e aves. O visitante
conhecerá as iniciativas ligadas à observação ornitológica, a inclusão do bioma no
SNUC, além dos programas de
combate à arenização e manejo de campos nativos. A criação
de cavalos, muito apreciada
no mundo árabe, será destacada.

1.6 PANTANAL
A maior planície inundável do
mundo é também um dos grandes patrimônios naturais brasileiros. O trabalho do ICMBio
tem sido de grande relevância
para preservar a biodiversidade
em convívio harmônico com
as populações tradicionais
da região. O visitante poderá se
informar sobre as espetaculares variações da paisagem ao
ritmo do regime pluvial, além
de inteirar-se das atividades de
pesca sustentável e de ecoturismo na região pantaneira.

1.7 AMAZÔNIA
A Amazônia é indissociável do
Brasil e a Expo 2020 é oportunidade única para apresentar os grandes avanços na
redução do desmatamento
e na preservação alcançada
por meio de legislações e de
iniciativas tanto do governo
quanto da sociedade civil. O
visitante descobrirá o papel
do bioma no equilíbrio dos
chamados « rio voadores »,
além de sua função essencial
no combate às mudanças do
clima. Os compromissos do
Brasil nos Acordos de Paris
no que tange à manutenção e
criação das maiores reservas
naturais do planeta serão ressaltados.

