
ICMBio

ICMBio e FMA 
retomam parceria 

Festival homenageia aves 
do extremo sul da Bahia 

Página 18 Página 20Página 23

SIMRPPN será compartilhado 
com estados e municípios

Edição 465 - Ano 11 - 27 de abril de 2018

ICMBio lança Atlas dos Manguezais do Brasil 
Página 10



ICMBio em Foco - nº 465www.icmbio.gov.br02 03

Flona do Araripe-Apodi ganha guia de 
espécies vegetais

Flona de Três Barras inicia estudos para 
comercialização de pinus

Após um trabalho de mais de um ano de 
pesquisas, a Floresta Nacional (Flona) do Ara-
ripe-Apodi (CE) acaba de ganhar o Guia de 
Plantas da unidade de conservação (UC). Sua 
elaboração envolveu pesquisadores das uni-
versidades federais do Ceará (UFC), da Paraí-
ba (UFPB), Rural de Pernambuco (UFRPE) e da 
Universidade Regional do Cariri (Urca).

A publicação apresenta a diversidade da flo-
ra da unidade em 130 imagens de 89 espécies 
vegetais pertencentes a 35 famílias. Sua elabo-
ração faz parte do projeto Flora do Ceará: Co-
nhecer para Preservar, desenvolvido pela UFC, 
que busca divulgar ao público leigo – e tam-
bém especialista – a flora de diferentes locais 
do estado. Em breve, está prevista a publica-
ção do guia do Parque Nacional de Ubajara. 

Na Flona do Araripe-Apodi, a iniciativa teve 
início em 2016 e envolveu a visita a locais da 
UC em diferentes épocas para identificar pe-
ríodos de flores e frutos e coletas de amos-
tras de plantas. “Este trabalho tem benefícios 
como permitir conhecer a distribuição das 
espécies; se são novas, endêmicas ou raras; 
além do potencial de uso e da indicação de 
novas ocorrências em determinado local”, 

Trabalho mapeou quase cem plantas

afirmou Iracema Loiola, professora da UFC e 
coordenadora do projeto.

Para Verônica Lima, chefe da floresta na-
cional, a publicação “vem contribuir para a 
conservação e manutenção das espécies da 
biodiversidade existente na Flona e expres-
sar a relevância da unidade de conservação 
para os processos produtivos e tecnológicos  
locais e regionais”.

O Guia de Plantas da Floresta Nacional do 
Araripe-Apodi pode ser acessado em https://
bit.ly/2JPJO0B. A publicação está disponível 
no site do The Field Museum, da cidade de 
Chicago (EUA), que hospeda guias de plantas, 
animais, algas, fungos e liquens de várias re-
giões do mundo 

O projeto Flora do Ceará: Conhecer para 
Preservar é desenvolvido desde 2009 e tem 
suporte da Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) e do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia (INCT) Herbário Virtual da Flora e 
dos Fungos, sediado na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE).
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A Floresta Nacional (Flona) de Três Barras 
(SC) iniciou neste mês os estudos para elabo-
ração do projeto básico de comercialização 
de pinus, espécie exótica presente na unida-
de de conservação (UC). O Plano de Manejo 
dos Plantios Exóticos da Flona, publicado em 
2017, prevê a retirada por corte raso e a co-
mercialização de cerca de 1.500 hectares da 
espécie ao longo de 16 anos, iniciando-se em 
2019 e finalizando por volta do ano de 2035. 

Os estudos atuais envolverão dois plantios 
exóticos efetuados pelo extinto IBDF na área 
sul da Flona: um de Pinus elliottii com 76,48 
hectares e outro de Pinus taeda com 29,30 
hectares. A estimativa de arrecadação é de 
aproximadamente R$ 10 milhões. Após a reti-
rada das espécies exóticas, prevê-se a implan-
tação de experimentos com espécies nativas e 
a recuperação das áreas degradadas. 

A unidade, criada quando as florestas na-
cionais eram voltadas para a produção flores-
tal madeireira, era até a década de 1980 uma 
grande produtora de pinus e em menor escala 
também de araucária plantadas. Cerca de 30% 
de sua área é ocupada pelo plantio de pinus, 
totalizando quase 1.400 hectares. Com a rege-
neração natural que ocorre, chega-se ao total 
de 1.500 hectares para manejo por corte raso. 

A comercialização e exploração dos plan-
tios foi interrompida no ano de 2003. Carlos 
Ribeiro, chefe da Flona, explica que a retoma-
da da comercialização e a retirada dos plan-
tios exóticos é um anseio da sociedade local, 
representada no Conselho Consultivo da uni-
dade, e uma meta prioritária do plano de ma-
nejo aprovado em 2016.

Os inventários florestais dessas áreas de-
vem ter início ainda neste primeiro semestre 
para que o Projeto Básico esteja pronto até o 
fim deste ano, viabilizando o lançamento do 
Edital de Comercialização em 2019.
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Estudantes analisarão amostras de sedimento
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Impactos no Parna de Jericoacoara são 
objeto de estudo

Qual o impacto que o tráfego constante de 
carros pode provocar no Parque Nacional de Je-
ricoacoara (CE)? Essa é uma das perguntas que 
terão resposta com a conclusão dos estudos 
realizados a partir de amostras de sedimentos, 
que estão sendo avaliadas por um grupo de es-
tudantes da disciplina Curso de Campo, do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ecologia Aquática 
e Pesca, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O estudo deve ser concluído no início do se-
gundo semestre de 2018, segundo o professor 
Tommaso Giarrizzo, que ministrou a disciplina 
no mês de março, com o auxílio dos monito-
res Fabíola Seabra e Oswaldo Junior, além dos 
apoios operacional e logístico do Instituto Chico 
Mendes, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 
da Prefeitura de Jijoca e Cooperativa de Trans-
porte Turístico de Jijoca de Jericoaocoara.

O trecho amostrado e que vai trazer escla-
recimentos sobre o impacto de carros, motos, 
caminhões e jardineiras compreende aquele que 
vai da vila do Preá até a vila de Jericoacoara. 
A intenção é verificar se a compactação contí-
nua do sedimento, a partir desse tráfego diário 
e permanente, reduz ou mantém a quantidade 
de invertebrados aquáticos ou se este número 
sofre alguma alteração, provocando composi-
ção diferente em função do trânsito frequente.

Tommaso Giarrizzo espera que o estudo per-
mita ter uma leitura sobre um eventual impacto 
ambiental dentro do parque nacional. “Fizemos 
coleta de amostras de sedimentos nas quais são 

encontrados invertebrados aquáticos, e vamos 
comparar a composição, abundância e riqueza 
tanto nas amostras das praias onde passam car-
ros como nas áreas onde não passam”, relatou.

Os estudantes de mestrado vivenciaram a 
prática de amostragens de invertebrados aquá-
tico e peixes, além da estrutura de vegetação e 
presença de resíduos sólidos trazidos pelo mar, 
o lixo marinho. Todos os resultados dessas ativi-
dades têm como objetivo, também, auxiliar na 
gestão do parque, já que serão produzidos in-
dicadores de como estão as diversas áreas pro-
tegidas, mas que nelas existem vilarejos como 
Jericoacoara, Preá e lagoas Azul e do Paraíso.

Outro estudo que foi realizado diz respeito 
ao primeiro registro da tilápia, peixe da família 
Cichlidae, de água doce, nativo da África e que 
se tornou uma espécie invasora nas américas do 
Norte e Sul. O peixe foi encontrado dentro do 
parque, o que segundo o professor Tommaso 
Giarrizzo ocorreu em razão do rompimento de 
um tanque de cultivo em ambientes naturais.  

 O grupo de estudantes também fez o resgate 
de cavalos marinhos em uma área de lagoa que so-
freu repentina drenagem. De forma inesperada, sua 
barra de contenção foi rompida e secou em apenas 
três horas, deixando peixes e outras espécies fora da 
água. Com a rápida e eficiente ação dos mestrandos 
da UFPA, os danos foram minimizados.

“Não podíamos soltar os cavalos marinhos 
no mar porque não teriam como sobreviver. 
Então a equipe da disciplina, em parceria com 
o ICMBio, fez o resgate e realocou os cavalos 
marinhos no mangue da região, que ficava a 25 
quilômetros de onde ocorreu o fato e onde já 
sabíamos que se tratava de um habitat apro-

priado para a espécie”, 
explicou o ministrante 
da disciplina Curso de 
Campo.

Outra atividade bem 
produtiva para os estu-
dantes foi a análise da 
estrutura do bosque de 
mangue do parque na-
cional, no qual puderam 
avaliar desde o tamanho 
das árvores até mesmo 
sua composição ao lon-
go de um trecho de um 
canal de maré, que tem 
grande relevância e onde 
é realizada extensiva ati-
vidade de ecoturismo. 

Durante todos os dias 
em que estiveram em Je-
ricoacoara, o grupo pro-
moveu seminários para 
debater e estudar as vá-
rias situações encontra-
das durante as coletas e 
pesquisas. “Agora esta-
mos na fase de analisar as 
amostras e depois vamos 
partir para a produção de 
relatórios, que serão pu-
blicados em revistas na-
cionais e internacionais, 
mas que principalmente 
serão encaminhados para 
os gestores do parque 
nacional”, finalizou Tom-
maso Giarrizzo.
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ICMBio agradece Soavinski, que passará 
a presidir Sanepar

Ricardo Soavinski foi convidado pela gover-
nadora do Paraná, Cida Borghetti, para assumir 
a presidência da Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar). A exoneração do ICMBio 
foi publicada ontem (26) no Diário Oficial da 
União. A presidente-substituta Silvana Canuto, 
diretora de Planejamento, Administração e Lo-
gística, responderá pelo órgão durante o perí-
odo de transição.

Soavinski escreveu uma carta de despedida 
(veja ao lado) e ressalta que todo seu trabalho 
neste período foi possível graças aos inúmeros 
parceiros e aos servidores e colaboradores do 
ICMBio. “Os bons resultados que alcançamos 
foram possíveis graças ao profissionalismo, à 
qualidade e ao comprometimento dos servi-
dores do ICMBio, aos inúmeros e bons par-
ceiros que temos da iniciativa privada e às or-
ganizações do terceiro setor que se dedicam 
ao longo de muitos anos a nos ajudar. Além 
das polícias, prefeituras, o próprio Ibama, de 
onde nascemos, e o Ministério do Meio Am-
biente, do qual tivemos muito apoio com o 
ex-ministro Sarney Filho”, ressalta.

Carta de Soavinski

Queridos amigos, servidores e parceiros 
do ICMBio,

Como muitos já sabem, recebi um convi-
te da governadora do Paraná, Cida Borghetti, 
para ocupar a presidência da Companhia de 
Saneamento do Estado do Paraná - Sanepar. 
Esse convite muito me orgulha pela possibili-
dade de contribuir para a contínua melhoria 
das condições de saneamento básico para a 
população de meu estado natal, pela possibi-
lidade de desenvolver ações em prol da quali-
dade ambiental, pela oportunidade de apren-
dizado e em dirigir uma companhia do porte 
e do nível de excelência da Sanepar.

Neste último um ano e meio, a convite do 
ministro Sarney Filho, tive o prazer e a hon-
ra de estar à frente do ICMBio, o qual tem 
o desafio de cuidar do 
que o país tem de mais 
rico e mais belo: o pa-
trimônio ambiental e 
sociocultural das hoje 
333 unidades de con-
servação federais. Saio 
com sentimento de 
dever cumprido. Creio 
que deixo um ICMBio 
mais robusto, forta-
lecido pela ampliação 
do sistema, com me-
lhor estrutura para 
implementação das 
unidades, com avan-
ços enormes nos ins-
trumentos de gestão e 
mecanismos financei-
ros, tais como os pre-
vistos na MP 809, que 
permitirão dar escala 
às nossas atividades.

Com o apoio de 
todas as instituições 
parceiras, de outras 
esferas de governo, or-
ganizações não gover-
namentais, órgãos de 
pesquisa, movimentos 
sociais, empresas, or-

Ricardo Soavinski tem seu trabalho reconhe-
cido por toda a instituição. Silvana Canuto, em 
nome de todos os dirigentes e servidores do 
ICMBio, agradeceu Soavinski “por sua liderança 
e fraternidade, por aceitar o desafio de cuidar 
de todos nós, tendo feito isso de modo impe-
cável. Estamos felizes por você. Obrigada por 
nos ter proporcionado tantos avanços e con-
quistas, alguns deles inimagináveis de aconte-
cerem. Boa sorte e sucesso na nova função”.

Desde ano passado, durante seu comando 
no Instituto, foram criadas dez unidades de 
conservação e três foram ampliadas, além de 
aprovados projetos importantes, como a Me-
dida Provisória 809/2017, que traz mudanças 
nas regras da compensação ambiental, destra-
vando mais de R$ 1 bilhão. “A aprovação da 
MP fortalecerá e dinamizará as unidades de 
conservação. Além de propiciar a regularização 
fundiária de muitas áreas”, afirmou Soavinski. 
A medida também permite contratar por mais 
tempo brigadistas e outros profissionais.

ganismos internacionais e doadores, o ICMBio 
aperfeiçoou seu trabalho e é hoje uma insti-
tuição mais próxima da sociedade, que pro-
moveu a abertura dos parques e o aumento 
na visitação, com um Programa de Voluntaria-
do reconhecido, com melhores instrumentos 
de interlocução e diálogo com povos e comu-
nidades tradicionais, entre outros.

A todos os servidores e a todas as institui-
ções parceiras, meu muito obrigado, meus 
mais profundos agradecimentos por tudo que 
foi realizado. Saibam que têm em mim eterno 
parceiro, defensor da natureza como vocês, 
em busca de um mundo equilibrado e saudá-
vel para todos.

Forte abraço,

Ricardo J. Soavinski
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ICMBio e Pataxós comemoram termo 
de compromisso

O termo de compromisso entre o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) e os indígenas de seis aldeias 
pataxós que vivem no interior do Parque Na-
cional do Descobrimento (BA) foi recebido 
com grande festa. Anciões, caciques, jovens e 
até as crianças se reuniram para comemorar o 
começo desta grande etapa nas relações entre 
o ICMBio e os indígenas. O Termo de Compro-
misso foi assinado pelas lideranças indígenas 
em Brasília, no início do mês de abril.

“Este acordo marca um avanço no diálogo 
entre ICMBio e os pataxós, é um grande e im-
portante passo nesta questão. É um proces-
so que requer muita responsabilidade, mas já 
mostra que podemos fazer dar certo”, celebrou 
o presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski. 

O termo de compromisso é um marco nas 
relações entre governo brasileiro e pataxós. A 

relação foi marcada por conflitos nas últimas 
décadas com a demarcação de territórios, que, 
segundo os índios, foi feita à revelia das aldeias 
por projetos empreiteiros de exploração de 
madeira na região. Com o Parque Nacional do 
Descobrimento, os conflitos se intensificaram 
há 15 anos, já que as aldeias ocupam cerca de 
20% do território da unidade.

“Para nós é uma honra assinar este acordo 
e receber esta festa”, disse o cacique Diego, 
anfitrião da festividade. “É uma luta que ocor-
re há oito anos, agora, será uma responsabili-
dade de manter o Parque Nacional do Desco-
brimento, pois aqui é um patrimônio público, 
que pertence não só ao índio, pertence a to-
dos os brasileiros”, concluiu.

AUÊ

Para receber o acordo, os indígenas fizeram 

u m 
“auê”, 

uma co-
memoração 

em agradeci-
mento a todos 

que estiveram en-
volvidos no processo. 

O ICMBio foi representado 
por Soavinski; pelo coorde-

nador regional substituto, Fábio 
Faraco; e pelos analistas da Coor-

denação-geral de Gestão Socioam-
biental, Erika Fernandes e João Madeira, 

membros do Grupo de Trabalho Interinstitu-
cional que foi responsável pela elaboração do 

acordo. Além do ICMBio, foram convidados repre-
sentantes da Funai, Ministério do Meio Ambiente, Se-

cretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimen-

to Social 
da Bahia, 
além de pro-
fessores uni-
versitários e li-
deranças indígenas 
de outras aldeias. 

Durante a festa, cada 
uma das aldeias apresentou 
danças típicas, declamaram po-
esias e cantaram músicas feitas 
para a ocasião. Eles também de-
monstraram cenicamente o histórico 
de luta do povo pataxó que perpassou 
desde o contato com os portugueses, há 
mais de 500 anos; pelos acontecimentos dos 
anos 50, 70 e dos primeiros dez anos dos anos 
2000 até a consolidação do acordo em 2018.

“Uma nação que não honra a sua história, 
seus antepassados e seus povos originários é 
uma nação que vai deixar sua memória e sua 
ancestralidade morrer”, declarou a analista da 
CGSAM, Erika Fernandes. 

A celebração também marca novos rumos 
na relação com os povos indígenas. Durante 
todo o evento, foi relembrado que o acordo 
pode ser uma solução viável para outros casos 
de sobreposição entre unidades de conserva-
ção e terras indígenas. “A coisa mais bonita 
que vi foi quando entrei na aldeia e vi uma 
placa do parque e a marca da unidade que 
ganhou um cocar”, relatou o analista ambien-
tal da CGSAM, que também participou do GTI, 
João Madeira.

REGRAS ESTABELECIDAS

Entre as principais regras estabelecidas, de-
finiu-se o etnozoneamento da área de sobre-
posição – figura prevista na PNGATI - Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (Decreto 7.747/2012), que de-
finiu zonas de uso intensivo (onde se localizam 
as moradias, estruturas comunitárias e de be-

neficiamento de produtos, como farinheiras, 
além das roças e áreas de criação de peque-
nos animais), de uso intermediário (onde será 
possível o plantio em moldes agroflorestais e o 
uso sustentável de pequenas quantidades de 
madeira verde) e de uso restrito, correspon-
dente a mais de 90% da área sobreposta, onde 
apenas pequenos usos extrativistas, ritualísti-
cos e turísticos serão possíveis.

Acordou-se que não será permitida a caça, 
mas será possível o estabelecimento de cria-
douros de espécies silvestres cinegéticas nas 
zonas de uso intensivo. Foram definidas as ati-
vidades permitidas sem necessidade de comu-
nicação ao ICMBio, outras com simples comu-
nicado e aquelas que poderão ser realizadas 
somente mediante autorização do ICMBio.

Segundo o cacique Diego, os planos para 
o futuro são promissores. “Com o acordo, a 
gente vai poder trabalhar em outros projetos 
para gerar renda para a comunidade, como 
agroecologia e na área de uso público, estru-
turando as aldeias para recebermos turistas e 
parentes que porventura não puderem arcar 
com hospedagem”, revelou o cacique.
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ICMBio lança Atlas dos Manguezais 
do Brasil 

Cepam realiza oficina do Programa 
Monitora 

O Brasil detém uma das maiores riquezas 
biológicas do planeta: os manguezais. Eles 
são importantes para amenizar o efeito estu-
fa, pois sequestram óxido de carbono da at-
mosfera, e ainda são barreiras naturais contra 
a erosão. O Brasil é o segundo país em exten-
são de mangues, com aproximadamente 14 
mil km² ao largo do seu litoral. 

Um total de 120 unidades de conservação 
têm manguezais em seu interior, abrangen-
do uma área de 12.114 km², o que repre-
senta 87% do ecossistema em todo o Brasil. 
Para conhecer melhor essa riqueza biológica, 
o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) reuniu diversas infor-
mações sobre o assunto e lança o Atlas dos 
Manguezais do Brasil.

A publicação em formato digital é fruto 
do Projeto Manguezais do Brasil (GEF/Man-
gue), implementado pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento – Brasil 
(PNUD), com apoio do Fundo Global para o 
Meio Ambiente (GEF), e coordenado pela Di-
retoria de Ações Socioambientais e Consolida-
ção Territorial de UCs (Disat).

Durante os dias 12 e 13 de abril, no Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação da Bio-
diversidade Amazônica (Cepam), ocorreu a 
oficina “Estratégias para mobilização, capaci-
tação e implementação do protocolo de auto-
monitoramento da pesca”. A ação é um dos 
protocolos do Subprograma Aquático-Conti-
nental, do programa Monitora, do ICMBio. 

Durante o evento, foi apresentado aos par-
ticipantes o protocolo de automonitoramen-
to da pesca, o que inclui desde seu principal 
objetivo até o envolvimento e papel das co-
munidades por meio do preenchimento de 
formulários contendo informações de pesca, 
esforço e biometria dos peixes capturados. 

As lições aprendidas com as mobilizações e 
os primeiros resultados obtidos com as expe-
dições-piloto à Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Itatupã-Baquiá (PA) e à Re-
serva Biológica (Rebio) do Abufari (AM), bem 
como a experiência e os desafios do Instituto 
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversi-
dade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) no mo-
nitoramento do desembarque pesqueiro no 
Mosaico do Lago de Tucuruí (PA), também fo-
ram apresentados.

“As ações de acompanhamento do progra-
ma são fundamentais para o desenvolvimento 
eficiente das atividades”, afirmou Marcelo Ra-
seira, coordenador do Cepam.

Segundo o presidente do ICMBio, Ricardo 
Soavinski, a elaboração do atlas é um marco 
para o Brasil por se tratar da primeira iniciativa 
nacional, trazendo dados inéditos e apontan-
do caminhos prioritários para a conservação 
deste importante ecossistema. “Este trabalho 
contou com a contribuição dos diversos par-
ceiros, entre servidores, pesquisadores e cola-
boradores, que voluntariamente contribuíram 
para o projeto, demonstrando dedicação, in-
tegração e responsabilidade com os assuntos 
de conservação dos manguezais do Brasil”, 
ressaltou Soavinski.

“O Instituto pretende lançar a versão im-
pressa por ocasião da realização de seminá-
rio para apresentar os resultados obtidos pelo 
Projeto Manguezais do Brasil e discutir as li-
ções aprendidas e perspectivas para a conser-
vação da biodiversidade dos manguezais bra-
sileiros”, afirmou Claudio Maretti, diretor da 
Disat e do projeto.

O atlas está disponível em https://bit.
ly/2K5L4gd.

ENCAMINHAMENTOS

Entre as próximas ações a serem realizadas 
estão curso de capacitação para os técnicos 
das UCs estaduais do Amazonas e Pará e téc-
nicos do Ideflor-Bio, em julho; devolutivas e 
avaliação na Rebio do Abufari, em agosto; e 
capacitação e implementação nas reservas ex-
trativistas Médio Juruá, em outubro, e Baixo 
Juruá, em novembro.

Participaram da oficina representantes do 
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), que 
apoia o Programa Monitora; das reservas bio-
lógicas do Abufari e do Rio Trombetas; das re-
servas extrativistas Médio Juruá e Baixo Juruá; 
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do 
Amazonas; gestores de unidades de conserva-
ção estaduais do Amazonas; do Ideflor-Bio e 
da Widilife Conservation Society (WCS).
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APA de Cairuçu apresenta revisão do 
plano de manejo

Após um longo e minucioso processo de 
construção coletiva, a equipe da Área de Pro-
teção Ambiental (APA) de Cairuçu apresentou, 
na última semana, a proposta de revisão do 
plano de manejo da unidade de conservação 
(UC). Além dos servidores da APA, a reunião 
técnica, realizada na sede do ICMBio, em Bra-
sília, contou com a presença de gestores da 
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de 
Conservação (Diman).

Localizada no município de Paraty (RJ), a APA 
de Cairuçu abarca um território que passou 
por diversos ciclos econômicos (ouro, cana-de-
-açúcar, café). A região também tem sido palco 
de lutas de povos e comunidades tradicionais 
contra a especulação imobiliária e o turismo 
predatório. “O território é bastante complexo, 
com muitos interesses de uso: desde os pesca-
dores tradicionais, pequenos agricultores, qui-
lombolas, indígenas, até a forte pressão imo-
biliária que ocorre no local, exercida por um 
segmento da sociedade com altíssimo poder 
aquisitivo”, explica Ricardo Brochado, coorde-
nador-geral de Criação, Planejamento e Avalia-
ção de Unidades de Conservação.

A área total da UC é de aproximadamen-
te 34 mil hectares, que contemplam a parte 
continental (florestas em bom estado de con-
servação, áreas rurais e costeiras) e a parte 
insular (63 ilhas compõem a APA). De acor-
do com o analista ambiental Rodrigo Bacelar, 
supervisor do processo de revisão do plano, o 
decreto que criou a unidade definiu as ilhas 
como Zonas de Preservação da Vida Silvestre 
(ZPVS), proibindo construções nesses espaços. 

No entanto, durante a elaboração do pla-
no de manejo da APA, vigente desde 2005, 
os gestores identificaram que uma parte das 
ilhas já abrigava construções antes mesmo da 
existência da UC. Para solucionar o impasse, 
foi publicado em maio de 2016 o Decreto nº 
8.775, que alterou o decreto original de cria-
ção, revogando alguns artigos. “A partir daí, 
houve a necessidade de estabelecer um novo 

zoneamento para a unidade”, resume o ana-
lista. A revisão propõe que as 24 ilhas sem 
ocupação continuem classificadas como ZPVS.

ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Segundo a equipe da UC, entre agosto de 
2016 e março deste ano foram realizadas 15 
oficinas e 25 reuniões de diagnóstico comuni-
tário, além das reuniões setoriais com órgãos 
públicos, donos e operadores de empreendi-
mentos, veranistas e operadores de turismo. 
Durante a apresentação da proposta de revi-
são do plano de manejo, a chefe da APA de 
Cairuçu, Lilian Hangae, destacou o trabalho 
de campo realizado pela equipe, que possi-
bilitou um mapeamento detalhado dos usos 
caiçaras e rurais na região. A gestora ressal-
tou, ainda, a importância do planejamento 
participativo diante da complexidade do ter-
ritório e da diversidade de seus grupos sociais 
(caiçaras, quilombolas e indígenas).

Todo esse processo foi apresentado tam-
bém ao conselho gestor da APA, em encontro 
realizado no último dia 10 de abril, na Casa da 
Cultura de Paraty. Os 18 conselheiros e demais 
participantes da reunião ampliada (aberta à 
comunidade) aprovaram por unanimidade a 
proposta, num total de 115 assinaturas. “A 
revisão do plano foi conduzida com muito en-
volvimento social, muita transparência, muita 
profundidade na abordagem e muito trabalho 
de campo. Isso fez toda a diferença”, aponta 
Ricardo Brochado.

De acordo com a coordenadora de Elabora-
ção e Revisão de Plano de Manejo do ICMBio, 
Ana Rafaela D’Amico, a reunião técnica reali-
zada em Brasília representa a primeira etapa 
do rito de aprovação. “A proposta de revisão 
ainda passará por uma análise jurídica antes 
da publicação da portaria”, conclui D’Amico.

O vídeo produzido durante a reunião do 
conselho gestor na Casa da Cultura de Paraty 
está disponível em https://bit.ly/2Hs2O71.

APA contempla área continental e insular, em um total de 63 ilhas
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Água e Território é o tema da 5° Conferência Geraizeira

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) Nascentes Geraizeiras (MG) foi palco, 
entre os dias 6 e 8 de abril, da 5° Conferência 
Geraizeira, que teve como tema “Água e Ter-
ritório” da região. O evento ocorreu na comu-
nidade de Catanduva, município de Vargem 
Grande do Rio Pardo, no norte do estado. 

O encontro teve como objetivo fortalecer a 
identidade das populações que vivem no Ge-
rais e compartilhar experiências, possibilitan-
do espaços de trocas e denúncias relacionadas 

à violação de direitos. Avaliar a situação atual 
das lutas por território e água, refletir sobre 
a importância das águas dos gerais, cabecei-
ras de nascentes, córregos, rios e ribeirões e 
debater propostas de regularização fundiária 
dos territórios frente ao marco legal de povos 
e comunidades tradicionais também foram 
questões centrais.

O evento contou com a participação de 600 
pessoas, com aproximadamente 150 delas da 
RDS. Representantes de 57 comunidades de 

13 municípios estiveram presentes, 
dentre eles povos quilombolas, va-
zanteiros e indígenas. Os pesquisa-
dores e representantes de órgãos de 
governos federais e estadual - como 
da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Agrário - ouviram das comu-
nidades suas principais necessidades, 
já que muitas sofrem com as inva-
sões das mineradoras e plantações de 
monoculturas de eucalipto, além de 
empresários que se aproveitam da re-
gularização fundiária para conseguir 
territórios que são de uso das comu-
nidades tradicionais. 

A conferência foi marcada por 
momentos em que os grupos conse-
guiram celebrar e compartilhar suas 
experiências e desafios na luta pelos 
seus direitos. “A conferência foi um 
momento produtivo e muito bem 
aproveitado. Por meio de trocas de 
experiências e a comunicação com 
outros povos, as pessoas passaram a 
acreditar que não estão sozinhas na 
luta”, destaca Sueli Ribeiro de Olivei-
ra, moradora e uma das lideranças da 
Comunidade Catanduva. 

Para a participante Eliad Gisele Al-
ves, apanhadora de flor sempre-viva 
da região de Diamantina, a luta repre-
senta a unificação de diversas comuni-
dades. “Somos diferentes povos, mas 
com um objetivo em comum. Nosso 
inimigo é sempre o mesmo, tanto 

para nós, apanhadores de flores, quanto para 
os indígenas, vazanteiros, geraizeiros. A luta 
se resume na busca de direitos de ir e vir, na 
busca da conquista pelo território e no direito 
de uma vida digna no campo”, afirmou.

O coordenador regional da 11ª região, Frede-
rico Drumond Martins, que participou da confe-
rência, destacou que o evento foi um momento 
muito rico de afirmação da relação positiva da 
comunidade tradicional com o Cerrado. “Fica-
mos impressionados em como os geraizeiros e 

principalmente as geraizeiras têm lutado pela 
preservação do Cerrado naquela região, a qual 
dão o nome de Gerais”, ressaltou.

A conferência contou com o apoio do Con-
selho Gestor da RDS, ICMBio, Sindicato Mo-
vimento Geraizeiro, Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas, Projeto Bem 
Diverso (Embrapa Cenargem), Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas e 
Articulação Rosalino, além de instituições de 
pesquisas e organizações governamentais.

SOBRE O ENCONTRO

O primeiro dia do evento teve como tema 
“Cerrado, Berço das águas: Sem Cerrado, Sem 
Água, Sem Vida” e foi uma oportunidade para 
refletir sobre a importância do bioma para as 
águas e as formas de viver com a sustentabi-
lidade.  No segundo, falou-se sobre “Territó-
rio e cultura: um modo de viver no Cerrado” 
ao tratar sobre os recursos naturais, plantas e 
remédios da região. “Direitos dos Povos e Co-
munidades Tradicionais” foi o último assunto 
ao abordar leis, caminhos e estratégias para 
que eles sejam, realmente, aplicadas na vida 
das comunidades tradicionais. 
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Projeto incentivará a agroecologia
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Pau-Brasil lança Projeto Político 
Pedagógico 

O último sábado (21) foi um dia especial 
para o Parque Nacional do Pau Brasil. Além de 
completar mais um ano de existência, a unida-
de baiana lançou seu primeiro Projeto Político 
Pedagógico (PPea), cujo tema é Agroecologia, 
Biodiversidade e Educação Ambiental. 

Um Projeto Político Pedagógico consiste 
num conjunto de iniciativas que buscam pro-
mover uma pauta específica dentro de um 
território. O PPpea do Pau Brasil vai incentivar 
a agroecologia nas comunidades adjacentes 

de maneira que eles produzam alimentos or-
gânicos, agregando valor e gerando renda.

O Pau Brasil é a quarta unidade de con-
servação (UC) a apresentar um PPpea, mas 
é a primeira vez que um projeto foi incor-
porado pelo ICMBio de maneira mais longa 
e envolvendo vários parceiros, com cerca de 
500 pessoas participando do processo. A 
primeira etapa, finalizada no último sába-
do, contou com a entrega dos certificados 
aos capacitados pelo projeto: analistas do 

parque, conselheiros e demais comunitários 
agora vão poder levar as experiências para 
seus pares. Algumas ações, inclusive, já estão 
em curso, destacando que o PPea é um proje-
to de pronta execução.

De acordo com o chefe da unidade, Fábio 
Faraco, o PPpea foi uma oportunidade de 
aproximar ainda mais a comunidade do par-
que. “Essa experiência mostra o quanto a co-
munidade pode se envolver, ser parceira da 
conservação e como podemos auxiliar na ge-
ração de renda com uma proposta sustentável 
de agricultura”, analisa Faraco.

“O PPpea é um acordo entre nós e a co-
munidade, construído de forma dialogada 
e que facilita nossa aproximação, a parti-
cipação e o envolvimento com a unidade”, 
declarou a coordenadora substituta de Ges-
tão Socioambiental, Célia Pereira. A inicia-
tiva também foi elogiada pela diretora de 
Educação Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente, Renata Maranhão. “O projeto 
é um instrumento de enorme potencial na 
preservação das unidades, envolvendo todo 
o território e construindo uma comunidade 
de aprendizagem”, destacou Renata.

Além da entrega dos certificados, houve o 
lançamento de uma placa comemorativa do 
PPpea e também um delicioso coffee-break 
todo preparado com produtos da agroecolo-
gia das comunidades locais.

MUDANÇA DE PARADIGMA

A Agroecologia significa uma ruptura no 

paradigma atual de agricultura. “É de conhe-
cimento científico que o atual modelo é insus-
tentável, seja na concentração de terras, no 
impacto ecológico e até mesmo de volume de 
produção”, destacou o coordenador do Proje-
to Assentamentos Ecológicos, João Dagoberto 
dos Santos. “Nesta perspectiva a agroecologia 
se apresenta como um modelo sustentável e 
o PPpea como um instrumento cujas engre-
nagens são perfeitamente aplicáveis para a 
geração de renda de comunidades”, afirmou.

Assim, a agroecologia se consolida como 
uma alternativa de menos impacto às ativi-
dades de agricultura exercidas não só den-
tro das zonas permitidas pelos planos de 
manejo de cada UC, mas como de todo o 
território adjacente.

“O PPpea é um projeto dentro da concep-
ção de conservação colaborativa, na qual 
estamos cada vez mais contando com todos 
os atores envolvidos na conservação de uma 
unidade: gestores, comunitários, pesquisa-
dores”, destacou o presidente do ICMBio, 
Ricardo Soavinski.

“Com o PPpea, as comunidades tiveram a 
oportunidade de expor seus problemas e dis-
cutir as soluções de acordo com as ferramen-
tas fornecidas pelo projeto”, ressaltou o re-
presentante comunitário Ronilson Rodrigues. 
Ele ainda disse que, com a capacitação ocor-
rida no projeto, os comunitários puderam ter 
opiniões mais embasadas. O chefe da unida-
de concorda: “Acreditamos que o PPPea dará 
oportunidades de ter uma discussão mais 
qualificada nas reuniões de Conselho”.
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ICMBio e Fundação Mamíferos 
Aquáticos retomam parceria 

O Instituto Chico Mendes e a Fundação Ma-
míferos Aquáticos (FMA) acabam de retomar a 
parceria entre as duas instituições. A coopera-
ção – que teve início em 1990, ainda no Ibama, 
e seguiu até 2010 – busca realizar ações de pre-
servação e conservação do peixe-boi marinho. 
O Acordo de Cooperação Técnica 
foi assinado e publicado no Diário 
Oficial, na última semana.

Entre as ações previstas estão 
apoio à implementação de ações 
do Plano de Ação Nacional para 
Conservação do Peixe-boi Mari-
nho; estabelecimento de pesqui-
sas e ações de manejo para con-
servação da espécie; promoção e 
realização de ações de educação 
ambiental, formação e capacita-
ção, além de projetos de geração 
de renda para as comunidades 
costeiras; e realização de ações 
de monitoramento.

A cooperação está prevista para 
um período de cinco anos. O pro-
cesso para sua assinatura teve iní-
cio em 2016, com a reaproximação 
das instituições, por meio do Cen-
tro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação da Biodiversidade Marinha 
do Nordeste (Cepene), atual res-
ponsável pelo Projeto Peixe-Boi.

“Contribuir com a conservação 
dessa espécie em regiões tão ca-
rentes desses esforços, como o 
Norte e o Nordeste do Brasil, com 
certeza nos traz muita satisfação”, 
afirmou o médico veterinário e responsável 
técnico da FMA, João Carlos Gomes Borges.

AÇÕES EM UCs

Uma das questões mais importantes da par-
ceria é a retomada das ações de preservação 
e conservação da espécie na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamangua-
pe (PB), unidade de conservação que foi criada 
com o objetivo primordial de garantir a con-
servação do habitat do peixe-boi marinho e 
primeira área protegida onde foram desenvol-
vidas ações em prol da preservação da espécie.

A construção do cativeiro na APA, à épo-
ca, foi uma iniciativa conjunta do Governo 
Federal (Ibama) e da sociedade Civil (FMA). 
O local até hoje é utilizado para o manejo 
clínico dos animais e a adaptação para sua 
reintrodução nas áreas da APA e da Área de 
Relevante Interesse Ecológico (Arie) Mangue-
zais da Foz do Rio Mamanguape.

Além dessas ações, outras relacionadas 
com a educação ambiental e geração de 
renda para as comunidades locais, o moni-
toramento ambiental e o desenvolvimento 
de pesquisas científicas também contribuí-
ram em muito para Mamanguape se tornar 

uma área especial para preservação e con-
servação da espécie

“Não fosse o apoio da FMA, os peixes-boi 
reintroduzidos na APA não teriam o atendi-
mento clínico necessário em caso de doenças, 
como o que ocorreu por duas vezes no ano 
passado, com três espécimes. Da mesma for-

ma, o auxílio com os animais reintroduzidos 
que aportavam nas praias próximas, duran-
te o verão, e que sofriam molestamento por 
parte dos veranistas. A FMA esteve sempre 
presente para atender essas ocorrências, mini-
mizar esses conflitos e orientar a população”, 

destacou Leonardo Messias, coor-
denador do Cepene.

Segundo Leonardo, outro pon-
to a destacar na expertise da FMA 
com os peixes-boi marinhos é o 
desenvolvimento de tecnologia de 
fácil aplicação e baixo custo para 
monitoramento daqueles reintro-
duzidos em ambiente natural. A 
fundação desenvolveu e experi-
mentou na APA da Costa dos Co-
rais, em parceira com o ICMBio, um 
sistema de monitoramento via sa-
télite, com equipamento nacional, 
para acompanhar os animais rein-
troduzidos nessa área protegida.

A Costa dos Corais é outra uni-
dade de conservação criada com o 
objetivo específico no decreto pre-
sidencial de manter a integridade 
do habitat e preservar a população 
do peixe-boi marinho. Os resulta-
dos já permitiram constatar que 
os mecanismos de transmissão, os 
equipamentos e o sistema conce-
bido se encontram aptos para as 
atividades de monitoramento.

APOIO

As ações da FMA contarão com 
apoio da Fundação Grupo Boticário, que apro-
vou proposta da fundação no edital Apoio à 
Programas. Entre as ações previstas na inicia-
tiva estão a reconstrução do cativeiro natural 
em Mamanguape e na região de Soure, no 
Pará, com o objetivo de reintroduzir outros 
animais que estão em cativeiros.
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ICMBio irá compartilhar SIMRPPN 
com estados e municípios 

O Instituto Chico Mendes de Conservação 
de Biodiversidade (ICMBio) está desenvolven-
do o módulo de compartilhamento do Sistema 
Informatizado de Monitoria de RPPN (SIMR-
PPN). Os estados e municípios que quiserem 
adotar o sistema poderão utilizá-lo de forma 
autônoma, sendo responsáveis pela gerência, 
validação e publicação das informações das 
reservas particulares do patrimônio natural 
(RPPNs) de sua competência.

Segundo o presidente Ricardo Soavinski, o 
compartilhamento do SIMRPPN fortalecerá o 
Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza. “Sua utilização proporciona-
rá a consolidação e a transparência das infor-
mações sobre as RPPNs, além de integrar os 
órgãos públicos e instituições que trabalham 
diretamente com essa categoria de unidade 
de conservação”, destacou.

Atualmente, o SIMRPPN está funcionan-
do somente com o módulo de criação de 
reservas, que proporciona maior agilidade e 
transparência no seu reconhecimento. Paulo 
Carneiro, diretor de Criação e Manejo de Uni-
dades de Conservação (Diman), explica que “a 
ideia é que o interessado na criação de uma 
unidade entre no sistema e escolha em qual 
órgão deseja reconhecer sua RPPN, poden-
do optar pelos governos federal, estadual ou 
municipal, desde que esses tenham legislação 
para criá-la e queiram utilizar o sistema”.

Uma novidade que estará disponível no 
compartilhamento do sistema é o módulo de 
plano de manejo. Nele, o proprietário pode-

rá elaborar o planejamento de sua reserva de 
forma online, utilizando ferramentas georre-
ferenciadas que permitirão espacializar o zo-
neamento, por exemplo, além de mensurar 
por meio de ícones as atividades, infraestru-
tura e serviços existentes na UC.

Ricardo Brochado, coordenador-geral de 
Criação e Manejo de Unidades de Conserva-
ção, afirma que “será um grande avanço no 
processo de elaboração de planos de manejos 
para essa categoria, pois o proprietário terá a 
oportunidade de visualizar em tempo real o 
planejamento de sua reserva e definir a me-
lhor forma de gestão”.

Além desses módulos, o sistema disponibi-
lizará a ferramenta de monitoria, que realiza-
rá o acompanhamento das reservas. Segun-
do o consultor ambiental Luciano de Souza, 
“esse módulo, além de armazenar informa-
ções e dados das reservas, realizará uma série 
de análises e interpretações que aprimorará o 
monitoramento e a gestão das RPPNs”.

O “módulo criação”, que está em funciona-
mento desde 2010, foi desenvolvido por meio 
de uma parceria com a organização não go-
vernamental SOS Mata Atlântica. Esta segunda 
versão será apoiada pelo projeto SNUC/LifeWeb. 
A previsão é que seu lançamento ocorra no V 
Congresso Brasileiro de RPPNs, que acontecerá 
nos dias 26 a 29 de julho, em Florianópolis (SC).

“O SIMRPPN também terá a função de 
consolidar informações e dados de todas as 
RPPNs criadas no país, podendo ser fonte 

para alimentar outros cadastros e banco de 
dados de unidades de conservação”, afirmou 
Bernardo Brito, coordenador de Criação de 
Unidade de Conservação.

PROJETO LIFEWEB

O aprimoramento do Sistema Informatiza-
do de Monitoria de RPPN (SIMRPPN) é apoiado 
pelo Projeto Consolidação do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC/LifeWeb), 
que tem como parceiro o Departamento de 
Áreas Protegidas do Ministério do Meio Am-
biente. Sua implementação é realizada pela 
agência de cooperação alemã GIZ, no âmbito 
da Iniciativa Internacional de Proteção do Cli-
ma (IKI), financiado pelo Ministério Federal do 
Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 
Segurança Nuclear da Alemanha (BMU).
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Press trip na Costa dos Corais 

A Área de Proteção Ambiental (APA) da 
Costa dos Corais (AL/PE) recebeu entre os dias 
2 e 7 de abril uma visita de profissionais de 
imprensa, promovida pela Fundação Toyota 
do Brasil. O objetivo da atividade foi divulgar 
as ações de conservação apoiadas por meio 
do Projeto Toyota APA Costa dos Corais. 

O evento, organizado em parceria com o 
ICMBio e a Fundação SOS Mata Atlântica, evi-
denciou a importância da parceria público-
-privado para o fomento e a conservação da 
natureza e possibilitou a ida de jornalistas de 
todo o país à unidade de conservação (UC). 
Os profissionais tiveram a oportunidade de 
conhecer e interagir com ações desenvolvidas 
dentro e no entorno da APA.

A Press Trip foi planejada para trazer in-
fluenciadores de várias plataformas midi-
áticas, como jornalistas de turismo e meio 
ambiente, digitais influencers, jornais locais, 
emissoras nacionais e jornalistas automotivos. 
Os convidados percorreram parte da UC e co-
nheceram uma parcela de suas belezas cênicas 
e biodiversidade, a cultura local, o dinamismo 
e os desafios da gestão do território. 

O roteiro incluiu a visita aos projetos parcei-
ros financiados pela Fundação Toyota do Brasil, 
executados em parceria com a SOS Mata Atlân-
tica, acompanhados e/ou apoiados pelo ICMBio 
Costa dos Corais. Entre eles o monitoramento 
comunitário da biodiversidade, realizado pela 
Associação Peixe-Boi, e o monitoramento e a 
pesquisa científica na zona de preservação da 
vida marinha (área fechada) de Tamandaré, 
mantidos pelo Instituto Recifes Costeiros (IR-
COS) em parceria com a Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e o Centro Nacional de 
Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Ma-
rinha do Nordeste (Cepene).

Os participantes também conheceram o ma-
nejo para conservação dos peixes-boi marinhos 
na Base do ICMBio em Porto de Pedras, co-
-executado pelo ICMBio Costa dos Corais com 
a equipe do Programa Peixe-boi/Cepene; a ca-
pacitação dos professores com o Guia Didático 
Maravilhosos Manguezais do Brasil, realização 
do Instituto Bioma Brasil; e o monitoramento 
de praia e encalhes de animais marinhos, feito 
pelo Instituto Biota de Conservação.  

A Press Trip culminou com a emoção da sol-
tura do peixe-boi-marinho fêmea, chamada 
de “Ivi”. Na ocasião todos os envolvidos cele-
braram o retorno do animal à natureza e o su-
cesso do Projeto Toyota APA Costa dos Corais. 

Aves do extremo sul da Bahia são 
homenageadas em festival 

Harpias, urubus, rendeira, cabeça-encarna-
da, tiê-sangue, martim-pescador-grande. É no 
céu azul do extremo sul baiano que essas ma-
jestosas aves se encontram. A região é o lar 
de cerca de 360 espécies de aves, seja as que 
vivem no ambiente urbano, seja as que resi-
dem na sempre imponente Mata Atlântica, 49 
delas só podem ser vistas na região.

As aves do extremo sul baiano foram tema 
do 1º Festival de Aves da Bahia. O evento foi 
um dos que ocorreram durante as comemo-
rações do Descobrimento do Brasil, em Porto 
Seguro. É o encerramento da primeira parte 
do Projeto Observação de Aves na Costa do 
Descobrimento”, que conta com a participa-
ção e apoio das reservas particulares do pa-
trimônio natural (RPPNs) Estação Veracel e 
Rio do Brasil; da Conservação Internacional; 

das prefeituras de Porto Seguro e Santa 
Cruz de Cabrália, além do ICMBio.

“Com o projeto, pretendemos esti-
mular ainda mais a observação de aves 
na Zona Turística do Descobrimento, 
tanto espécies mais comuns, vistas em 
áreas urbanas, até as mais raras, que 
habitam os últimos resquícios de Mata 
Atlântica. Quanto mais soubermos so-
bre esses ilustres vizinhos, mais vamos 
poder lutar pela sua conservação”, de-
clarou a representante da Conservação 
Internacional, Ivana Lamas. O projeto 
foi concebido nos moldes do que ocorre 
em Paraty, no Rio de Janeiro.

As ações são concentradas em quatro 
unidades de conservação: RPPNs Estação 
Veracel e Rio do Brasil, parques nacionais 
Pau Brasil e Histórico do Monte Pascoal, e 
Refúgio da Vida Silvestre Rio dos Frades. 
Todas elas se localizam no extremo sul 
baiano, nos municípios de Porto Seguro, 
Santa Cruz Cabrália e Belmonte.

“A gente sabe do apelo que a fau-
na exerce sobre a conscientização. Os 

animais criam conexões fantásticas com as 
pessoas, principalmente as aves que encan-
tam com sua beleza e carisma. É por isso que 
devemos utilizar o conhecimento para esti-
mular ainda mais essa conectividade das pes-
soas com a natureza”, destacou o presidente 
do ICMBio, Ricardo Soavinski, que fez uma 
fala de abertura no Festival.

Na ocasião, foi lançado um guia de bolso 
“Aves da Costa do Descobrimento”, contendo 
algumas das mais de 360 espécies que habitam 
a região, sendo 30 ameaçadas de extinção e 49 
endêmicas da Mata Atlântica. Também ocorre-
ram palestras sobre a experiência de conserva-
ção de aves pelo mundo e uma exposição fo-
tográfica com pássaros da região. A criançada 
também se divertiu muito com peças teatrais e 
uma oficina de desenho e pintura.
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Jornalistas visitaram diversos locais

Gavião-real, Harpia harpya
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Serra da Canastra sedia curso de 
atualização para gerentes do fogo

Entre os dias 16 e 20 de abril, o Parque 
Nacional da Serra da Canastra, em Minas 
Gerais, sediou o Curso de Atualização para 
Gerentes do Fogo e Especialistas em Manejo 
Integrado do Fogo (MIF). Aprovado no Plano 
Anual de Capacitação (PAC) da Acadebio, o 
curso abarcou aulas teóricas e práticas rela-
cionadas ao MIF, incluindo queimas prescri-
tas na Serra da Canastra. 

De acordo com o coordenador de Preven-
ção e Combate a Incêndios, Christian Berlinck, 
o parque foi o local escolhido para a capacita-

ção por ser uma das unidades que já iniciaram 
oficialmente as ações de Manejo Integrado 
do Fogo. Ainda segundo Berlinck, “a Serra da 
Canastra está entre as seis UCs com maiores 
áreas atingidas por incêndios de alto grau de 
complexidade”, explica o coordenador.

SOBRE A CAPACITAÇÃO

Realizado com recursos financeiros do Pro-
jeto Cerrado Federal, o Curso de Atualização 
para Gerentes do Fogo contou com cerca de 
60 participantes, entre servidores do ICMBio, 

Ibama, Serviço Florestal dos Estados Unidos, 
Instituto Ambiental do Paraná e Instituto Esta-
dual de Florestas de Minas Gerais. A capacita-
ção também reuniu representantes das ONGs 
Funatura e Aliança da Terra, além de pesqui-
sadores das universidades federais de Minas 
Gerais (UFMG) e Fluminense (UFF). 

Ao longo do curso, servidores do Centro 
Nacional de Avaliação da Biodiversidade e 
de Pesquisa e Conservação do Cerrado (CBC) 
apresentaram os Protocolos de Monitoramen-
to da Biodiversidade do ICMBio, abordando 
como esses protocolos podem auxiliar no mo-
nitoramento e avaliação dos efeitos do fogo. 

Segundo a equipe do Parque Nacional da 
Serra da Canastra, a semana foi muito rica em 
troca de experiências e discussões sobre a ne-
cessidade de estabelecimento de protocolos 
mínimos para monitorar os efeitos dos incên-
dios e queimas prescritas. “Foi muito impor-
tante poder receber o olhar de outras UCs, es-
pecialistas e pesquisadores”, ressaltou o chefe 
do parque, Fernando Tizianel.

Para a analista ambiental e gerente do Fogo 
no Parna da Canastra, Bianca Tizianel, foram dias 
muito produtivos ao lado da “elite do fogo” do 
Brasil. “Terminamos o curso renovados e ainda 
mais motivados para melhorar a gestão do fogo 
na Serra da Canastra”, concluiu a analista. 
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Parna de Sete Cidades oficializa Programa de Voluntariado 

O Parque Nacional de Sete Cidades (PI) re-
alizou neste mês a primeira reunião ordinária 
de seu Conselho Consultivo. O encontro trou-
xe a concretização do planejamento realizado 
pela Coordenação Regional 5, que em novem-
bro de 2017 realizou uma Oficina de Gestão 
de Conflitos. O evento oportunizou momen-
tos de reflexão e planejamento de vida dos 
servidores públicos que estão aposentados 
ou próximos da aposentadoria, com foco na 
sua valorização e crença de que as experiên-
cias e sabedoria deles devem continuar sendo 
aproveitadas na gestão da área protegida. O 
resultado da oficina apontou a retomada do 
voluntariado como estratégia para aumentar 
a capacidade de atuação e realização de ati-
vidades essenciais à gestão do parque. Wal-

demar Justo, chefe da unidade, falou sobre a 
importância da adesão ao programa e desta-
cou ainda o compromisso que cada voluntário 
deve ter durante suas atividades, promoven-
do a entrega dos kits de voluntariado. Partici-
param da reunião representantes dos assen-
tamentos que ficam no entorno do parque; 
Nivaldo Ribeiro, representando o Ministério 
Público, e 19 voluntários.

Novos voluntários do parque

E
dy

ls
on

 R
od

rig
ue

s 

26 27créditos: Zig Koch

Seleção para Serra das Confusões 

Participe da OlimpiANA!

Está aberto até 6 de maio o prazo para par-
ticipação no processo seletivo para recruta-
mento de analista ou técnico ambiental para o 
Parque Nacional da Serra das Confusões, que 
tem sede no município de Caracol, no Piauí. 
O servidor selecionado deverá permanecer na 
unidade de conservação por pelo menos um 
ano, quando poderá optar por retornar à uni-
dade de origem na modalidade de ofício; so-
licitar remoção para outra unidade organiza-
cional a pedido, a critério da Administração; 
ou permanecer lotado no parque havendo 
interesse da administração. As competências 
para o cargo estão detalhadas na portaria, 

Os servidores interessados em participar da 
OlimpiANA podem preencher até hoje o for-
mulário disponibilizado pela organização do 
evento para analisar as modalidades esporti-
vas de interesse dos participantes. O evento 
é organizado pela Associação dos Servidores 
da Agência Nacional de Águas (Aságuas) e 
busca integrar o corpo funcional da agência, 
do Ministério do Meio Ambiente e de suas 

Parque Nacional da Serra das Confusões
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disponível em https://bit.ly/2K94PmN. Dúvi-
das podem ser esclarecidas pelo e-mail ges-
taodepessoas@icmbio.gov.br ou pelos telefo-
nes (61) 2028-9134/9166.

vinculadas. A OlimpiANA, que será realizada 
de 7 de maio a 22 de julho, apresenta como 
modalidades xadrez, boliche, totó, sinuca, 
badminton, futebol, entre outras. O formu-
lário está disponível em https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdTpoO9QbiTQmZT
V90OYV6YJCki-rCMV_8lRAQJ3XNbnkuU2A/
viewform?c=0&w=1.

Esec de Jutaí-Solimões executa ações planejadas no PFIS 

A substituição, pela Coordenação-geral de 
Proteção (CGPRO), do antigo Plano de Prote-

Mapa mostra locais das placas de sinalização de limites
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ção pelo atual Plano de Fiscalização Simplifica-
do (PFIS) já vem dando resultados positivos em 
ações da Estação Ecológica (Esec) de Jutaí-So-
limões (AM). “Por diversas vezes tentamos dar 
continuidade à elaboração do Plano de Manejo 
da Esec de Jutaí-Solimões que, por esbarrar em 
excesso de informações, acabou não se concre-
tizando. Com o PFIS foi diferente. Temos um 
plano de proteção de fácil consulta e que já 
estamos implementando”, afirmou Lauri Cor-
so, chefe da unidade.  A implantação a que se 
refere é a colocação, no início deste mês, de 
cinco placas de sinalização de limites, de um 
total de sete previstas no PFIS - quatro placas 
no rio Solimões e uma no rio Pati.
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Lançado Projeto Onças do Iguaçu 

No último domingo (22), o Parque Nacio-
nal do Iguaçu (PR) lançou o Projeto Onças do 
Iguaçu, no Hotel Belmond Cataratas. A ceri-
mônia contou com a presença do presidente 
do ICMBio, Ricardo Soavisnki, membros da co-
munidade e parceiros do Instituto. A iniciati-
va vai dar continuidade ao trabalho realizado 
pelo Projeto Carnívoros do Iguaçu, criado em 
1990 por Peter Crawshaw Jr e desde então de-
senvolvido por vários pesquisadores, inclusive, 
Marina Xavier da Silva, que esteve à frente do 
Projeto Carnívoros nos últimos anos.  A mis-

são do Projeto Onças do Iguaçu é conservar as 
onças como espécie-chave para a manutenção 
da biodiversidade, trabalhando para obter in-
formação científica utilizada para elaboração 
de estratégias de conservação. Os resultados 
do projeto que vinha sendo realizado mostram 
que o número de onças vem crescendo, muito 
provavelmente em resposta a esforços aplica-
dos na conservação e envolvimento das comu-
nidades do entorno da unidade. Estima-se que 
existam em torno de 22 onças pintadas no Par-
que Nacional do Iguaçu. 

A Coordenação de Tecnologia (Cotec) lançou um portal 
de Suporte Técnico ao Usuário do ICMBio, onde o 
próprio usuário poderá registrar sua solicitação, sem 
a necessidade de ligar ou encaminhar e-mail. O uso é 
fácil e intuitivo, bastando apenas alguns cliques para 
gerar uma demanda.

Clique aqui para acessar o Portal e comece a usar 
colocando seu CPF e sua senha de acesso à rede.

Ou acesse o link: 
http://servicos.icmbio.gov.br/citsmart/login/login.load 

Em caso de dúvidas, entrar em contato
com a Cotec pelo telefone (61) 2028-9700.

Portal de Serviços
de TI da Cotec
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