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	26.260 hectares de tamanho, 150 quilômetros de perímetro, sete microbacias que abastecem aproximadamente um milhão de pessoas na Baixada Fluminense. No seu interior encontram-se Quaresmeiras, Jatobás, Ipês e Jequitibás, entre outros vegetais que formam uma amostra fiel do ecossistema floresta atlântica.  
São cerca de 296 espécies de aves e 52 espécies de anuros, além de inúmeros outros representantes da fauna, como a já ameaçada onça parda. 
	A Reserva Biológica (Rebio) do Tinguá está situada na Serra do Mar, entre os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel Pereira. Foi considerada em 1992 como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural, e seu ponto mais alto é o maciço do Tinguá, com 1.600 metros de altitude.  
	Como toda Unidade de Conservação (UC) no Brasil, a Rebio do Tinguá sofre grandes pressões humanas, que são, basicamente: extração de palmito; desmatamento; atividades de caça ilegal e queimadas. Para agravar o quadro, a estrutura precária do Ibama, onde poucos agentes fazem a fiscalização da reserva, só contribui para que os impactos sejam ainda maiores. 
	O município de Miguel Pereira, além de ter um pequena parte da reserva dentro de seus limites, tem a maior área de entorno com ela. Esse dado é de extrema preocupação, pois sabemos que a cultura ambiental do município é ainda muito pouco desenvolvida e engajada. Por esse motivo, muitas atividades de caça dentro da reserva são oriundas de moradores de Miguel Pereira e Paty do Alferes, que entram naquela Unidade de Conservação sem qualquer problema e transformam aquele local em um verdadeiro campo de caça e outras atividades ilegais. 
É de suma importância a criação de políticas públicas municipais relativas à educação ambiental e a programas de conscientização quanto a importância dos ecossistemas naturais para a sociedade humana. A “cultura” da caça e do desmatamento é ainda bem viva nos municípios de entorno da reserva e isso traz grandes impactos para o equilíbrio natural daquela unidade de conservação e pouca coisa é feita para se combater esses impactos. 
	Talvez muita gente que vive na região ainda não conheça as áreas próximas à reserva, de extrema beleza, com muitos recursos hídricos e com um grande potencial para o turismo. 
A solução para esse problema seria, em primeiro lugar, uma reestruturação do Ibama, com a criação de pelo menos três postos de fiscalização, que poderiam ficar localizados na Lagoa das Lontras e também em áreas próximas à divisa com o município de Petrópolis e  próximos à torre da Embratel - área muito utilizada por caçadores que adentram pela reserva. Um maior número de fiscais e uma possível ajuda das Forças Armadas também seria uma boa solução, já que a reserva é federal e por isso mesmo o governo tem a obrigação de protegê-la. 
A participação das Secretarias de Meio Ambiente de Miguel Pereira e Paty do Alferes em programas de educação, conscientização e principalmente em visitas guiadas até às áreas de entorno da reserva (já que oficialmente a entrada em reservas biológicas é proibida, com exceção para programas educacionais e científicos) seria de fundamental importância para que a população pudesse ter aulas de ecologia, educação ambiental e cidadania. É uma forma de se iniciar um grande programa de valorização da Rebio do Tinguá para moradores e veranistas. 
Miguel Pereira, como o município com a maior área de entorno da reserva, tem obrigação de construir, junto com os órgãos responsáveis, projetos e políticas de apoio à preservação daquela Unidade de Conservação. É preciso que se saia da inércia ambiental e se passe a fazer um pouco mais (o ideal seria muito mais) por uma região que abriga tanta vida, tantos recursos - todos tão importantes para os seres humanos e para o próprio município. 
Muitos fragmentos florestais dos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira, mais próximos à reserva, devem a ela  suas riquezas biológicas e o seu funcionamento, pois o Tinguá funciona como uma fonte de vida que alimenta as florestas vizinhas, seja pela migração de algumas espécies e/ou pela dispersão de sementes e genes.
E o turismo ecológico? Será que ninguém percebe o potencial do município que pode ser explorado sustentavelmente em áreas de entorno com o Tinguá? Parece que não e, diferente de tantos municípios pelo Brasil afora, que inteligentemente exploram suas bem colocadas geografias, próximos a grandes e belas áreas naturais, Miguel Pereira vai ficando no papel apenas como um dos municípios de entorno da reserva, sem nada fazer por ela e o pior, como um dos municípios que ajudam a impactá-la. 
É preciso que se perceba o valor da Reserva Biológica do Tinguá, não apenas como um grande remanescente do ecossistema floresta atlântica e toda sua riqueza hídrica, biológica e ecológica, mas também como um grande instrumento de educação, turismo e cidadania. Mas, para isso, é preciso que primeiramente os administradores e políticos conheçam a região, para que nasça a vontade de realizar as ações necessárias para transformação do entorno da reserva numa área protegida, estudada e visitada. O Tinguá agradece.


								

















