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Parna do Itatiaia recebe doação de 
compensação de reserva legal

Mais 400 hectares de área regularizada 
foram somados ao Parque Nacional (Parna) 
do Itatiaia (MG/RJ). No dia 26 de abril, fo-
ram assinadas as escrituras de doação de 
nove propriedades ao Instituto Chico Men-
des, como resultado de processos de com-
pensação de reserva legal. 

Desde que foi retomado o processo de re-
gularização fundiária no primeiro parque na-
cional do Brasil, em 2009, já foram incorpo-
radas 30 propriedades ao patrimônio público 
da unidade de conservação (UC), sendo 10 
desapropriações administrativas e 20 doações 
para compensação de reserva legal. Com isso, 
a área incorporada desde então chega a qua-
se 1.500 hectares, ampliando para 53,5% o 
território regularizado do Parna, que tem cer-
ca de 20 mil hectares no total. 

Segundo Izabella Marinho Brant, procuradora 
do Ministério Público Federal (MPF) em Resende 
(RJ), “a consolidação territorial de uma unida-
de de conservação é fundamental para que ela 
cumpra efetivamente seu papel. O MPF já acom-
panha o processo de regularização fundiária do 
Parque Nacional do Itatiaia há muitos anos e, 
considerando que se trata do primeiro parque 
nacional do Brasil, o empenho para que este pro-
cesso avance com celeridade deve ser total”.
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Programa de Monitoramento contribui para definição de ações voltadas à conservação da biodiversidade

Rebio Jaru realiza ação do Programa de 
Monitoramento da Biodiversidade 

A Reserva Biológica (Rebio) do Jaru (RO) fez a 
primeira coleta de borboletas frugívoras (que se 
alimentam de frutos) do ano de 2018, no âm-
bito do Programa de Monitoramento In Situ da 
Biodiversidade. A expedição de campo ocorreu 
entre os dias 18 e 27 de abril. 

Participaram da expedição João Paulo de Oli-
veira Gomes, João Bosco Ferreira Ribeiro e Milton 
de Almeida, analista e técnicos ambientais da 
unidade, e sete prestadores de serviço contrata-
dos com recursos do Programa Áreas Protegidas 
da Amazônia (Arpa). A coleta foi realizada nas 
três unidades amostrais do Programa de Moni-
toramento In Situ da Biodiversidade implanta-
das no interior da unidade de conservação (UC), 
em uma área de referência no rio Tarumã. Em 
cada unidade foram implantadas quatro subu-
nidades com quatro armadilhas cada.

Nesta primeira coleta, foram capturados 230 
espécimes de nove tribos diferentes. Na mesma 
oportunidade, foi realizada também a limpeza 
das três trilhas de mamíferos e aves que serão 
utilizadas para amostragem neste mês, pelo 
método de transecção linear, dos mamíferos de 
médio e grande porte diurnos e das aves ciner-
géticas (que são alvos de caça).

Segundo João Paulo, como resultado do pro-
grama, espera-se que o monitoramento pro-
duza um conjunto de dados capaz de refletir o 
panorama de conservação encontrado na UC, 
dando indicações importantes sobre os impac-
tos incidentes na biota, provenientes tanto de 
ameaças humanas diretas, como resultantes de 
dinâmicas climáticas complexas de longo prazo. 
“Todas essas informações subsidiarão a gestão 
da Rebio nas tomadas de decisão e na definição 
de ações voltadas à conservação dos ambientes 
e dos recursos naturais”, ressaltou.

O tema já é objeto de um termo de ajus-
tamento de conduta celebrado entre o MPF 
e o ICMBio, no qual o órgão reassumiu o 
compromisso de dar prosseguimento ao 
processo, adquirindo e desapropriando os 
imóveis de particulares que integram o ter-
ritório da UC. Para o aniversário de 81 anos 
do Itatiaia, que será celebrado em 14 de ju-
nho, a equipe do parque, da Coordenação-
-geral de Consolidação Territorial (CGTER) e 
da Procuradoria Federal Especializada pac-
tuaram uma meta desafiadora de acrescen-
tar ao menos 1.000 hectares de novas áreas 
ao patrimônio da unidade.

“Mais do que uma demanda do ICMBio ou 
do MPF, esta é uma solicitação da sociedade. 
Somente com a posse e o domínio sobre todo 
seu território é possível assegurar, de forma 
integral, não só a preservação das paisagens 
exuberantes que existem no Itatiaia, mas tam-
bém que as pessoas usufruam deste espaço 
e assumam como cidadãos a responsabilida-
de pela sua conservação. Portanto, o avanço 
do processo de regularização fundiária é um 
motivo de comemoração e espero que seja 
um estímulo para que este processo prossiga 
porque ainda há muito trabalho pela frente”, 
ressaltou Izabella.

 Assinatura da doação de terras. Parna do Itatiaia ampliou território regularizado para 53,5% de sua área 
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Mais de 50 voluntários participaram da campanha de monitoramento

Mais de 80 pessoas já foram capacitadas para atuar na Flona

Voluntários 
participam de 
monitoramento 
da biodiversidade

Flona do Jamari realiza quarto 
curso de formação de monitores da 
biodiversidade 
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e exposições da região, sem a necessidade da 
presença de um servidor ou consultor do pro-
jeto, ou seja, se apropriaram dos resultados e 
se orgulham de mostrar”, afirma Camila Lemke, 
consultora do projeto.

O curso contou com o apoio da ONG Ecopore 
e das empresas Madeflona, Ersa e Brancan Am-
biental, que cederam veículo, espaço para reali-
zação das aulas teóricas, alimentação e hospe-
dagem no interior da UC.

SOBRE O PROJETO

A comunidade é o principal agente de trans-
formação no projeto Monitoramento Participa-
tivo de Biodiversidade. A proposta da iniciati-
va é trocar conhecimento entre pesquisadores, 
gestores e populações moradoras das UCs e de 
seu entorno sobre a importância da biodiversi-
dade local e de que forma elas próprias podem 
contribuir para protegê-la por meio do monito-
ramento.

O projeto atua em várias frentes, com traba-
lhos integrados, reuniões técnicas de apresenta-
ção e sensibilização social, mobilização e articu-
lação de atores locais e promoção de encontros 
e oficinas de formação com abordagens lúdicas 
e didáticas, coletas, análises e interpretação 
dos dados. Com as ações, são gerados dados 
sobre biodiversidade que apoiam a elaboração 
de propostas de manejo dos recursos naturais e 
auxiliam processos de tomada de decisão. Outro 
ponto relevante é a geração de subsídios para a 
efetividade do Programa de Monitoramento da 
Biodiversidade do ICMBio em UCs da Amazônia.

Mais uma capacitação de monitores locais 
para aplicação do módulo básico do Protocolo 
Florestal do Programa MONITORA foi realizado 
na Floresta Nacional (Flona) do Jamari (RO). O 
curso, promovido de 28 de abril a 3 de maio, 
contou com a participação de dez alunos de gra-
duação do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), 
quatro estudantes da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR), dois moradores da cidade de 
Itapuã Do Oeste e três colaboradores do Parque 
Nacional Mapinguari (AM/RO). Promovido pelo 
IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) em par-
ceria com o ICMBio, ele faz parte das atividades 
do Projeto de Monitoramento Participativo da 
Biodiversidade em Unidades de Conservação da 
Amazônia, do qual a unidade de conservação 
(UC) participa há cinco anos.

O evento foi realizado pelos consultores locais 
do IPÊ Camila Moura Lemke e Paulo Henrique Bo-
navigo, em conjunto com o analista ambiental 
da Flona Samuel dos Santos Nienow. Também 
participaram os monitores voluntários Deborah 
Rejane Filgueiras, Gesiana Kamila Damasceno 
Miranda e Pedro Nonato de Mello, que em equi-
pe aplicaram as disciplinas referentes aos proto-
colos florestais necessários para monitoramento. 

De acordo com Samuel Nienow, ponto focal 
do programa MONITORA na UC, o público deste 
ano foi integralmente composto por estudantes 
de graduação e recém-formados, como estra-
tégia para alavancar o Programa de Voluntaria-
do da UC, que possui atividades direcionadas 
para este perfil de público. Em anos anteriores, 
a ação contou com agricultores, extrativistas, 
estudantes, profissionais liberais, brigadistas e 
funcionários públicos.

Ao longo destes cinco anos, o projeto capa-
citou 87 pessoas e colaborou para implantação 
do Programa MONITORA em cinco UCs de Ron-
dônia. “Ainda temos muito o que melhorar, mas 
hoje nós temos monitores que apresentam os 
resultados do Programa MONITORA em feiras 

O Parque Nacional (Parna) da Serra da Bodo-
quena (MS) acaba de finalizar mais uma cam-
panha do Programa de Monitoramento da Bio-
diversidade. Entre os dias 19 de março e 2 de 
maio, a unidade de conservação (UC) promoveu 
duas campanhas de monitoramento e do Pro-
grama de Voluntariado. 

por Nayara Stacheski e Sandro Pereira, analistas 
ambientais, e Juliana Andrade, da Fundação Ne-
otrópica. Segundo Sandro, que é chefe da UC, 
com apoio da Coordenação de Monitoramen-
to da Biodiversidade (Comob) e de recursos do 
Fundo Clima – PNUD, o Parna vem conseguindo 
conciliar com sucesso dois importantes progra-
mas do ICMBio: de Monitoramento da Biodiver-
sidade e do Voluntariado.

“Os voluntários também puderam conhecer 
a importância do Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena para a região, podendo, assim, am-
pliar e difundir a cultura e experiência do vo-
luntariado como expressão de responsabilidade 
socioambiental e ética solidária”, afirmou Naya-
ra Stacheski, analista ambiental e responsável 
pelos programas no parque.

As ações também contaram com o apoio da 
Fundação Neotrópica do Brasil e das empresas 
Pousada Olho D’água, Boca da Onça Ecotour e 
Rancho da Guavira.

Mais de 50 voluntários de diversas regiões 
do país participaram das ações. São estudan-
tes e profissionais do Mato Grosso do Sul, de 
Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo que, 
com a equipe de apoio do Parna, realizaram o 
levantamento de borboletas frugívoras, aves e 
mamíferos em dois transectos da UC – as tri-
lhas Santa Fé e Marambaia. As atividades tam-
bém contaram com a participação de Amanda 
Padilha de Almeida, Lindomar de Oliveira Gaia 
e Washington da Silva Souza, coordenadores 
voluntários da unidade. 

Os participantes foram capacitados no Pro-
tocolo Mínimo do Programa de Monitoramento 
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Resex do Cazumbá-Iracema terá plano de 
turismo de base comunitária 

Caminhos da Serra do Mar carimba 
participação no projeto de trilhas de 
longo cursoOs moradores da Reserva Extrativista (Re-

sex) do Cazumbá-Iracema (AC) terão mais uma 
fonte de geração de renda. Este é o objetivo a 
ser alcançado com o desenvolvimento do turis-
mo de base comunitária na unidade de conser-
vação (UC), que já atrai observadores de aves e 
grupos de estudantes universitários.

Dentro do projeto a ser desenvolvido na 
Resex, em parceria com o Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de Estado de 
Turismo e Lazer (Setul), a primeira ação pre-
vista é a elaboração do plano de turismo de 
base comunitária. O documento irá nortear 
as comunidades a praticarem o turismo de 
forma organizada e sistematizada. Nesse 
sentido, uma visita técnica foi realizada este 
mês para apresentar à comunidade do Nú-
cleo do Cazumbá as atividades previstas para 
elaboração do plano.

Na oportunidade, além de avaliar o inte-
resse da comunidade, foi realizado um breve 
levantamento dos atrativos que compõem a 
região, que possui riquezas naturais e socio-
culturais únicas. O plano será construído em 
conjunto com os comunitários, colocando-os 
como protagonistas do processo de planeja-
mento, implementação e monitoramento das 
atividades turísticas.

As equipes da Coordenação-geral de Uso 
público e Negócios (CGEUP) e do Parque Na-
cional (Parna) da Serra dos Órgãos (RJ) realiza-
ram uma oficina de sinalização rústica de tri-
lhas para voluntários, escoteiros, condutores 
cadastrados na unidade de conservação e téc-
nicos de áreas protegidas vizinhas estaduais 
– Reserva Biológica Araras e Parque Estadual 
dos Três Picos – e federais – Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guapi-Mirim e Floresta 
Nacional Mário Xavier. O evento, que ocorreu 
na APA de Petrópolis, contou com a participa-
ção de cerca de 40 pessoas e teve como prá-
tica a sinalização de  parte dos Caminhos da 
Serra do Mar no Parna da Serra dos Órgãos.

Pedro Menezes, coordenador-geral de Uso 
Público e Negócios, citou na abertura do 
evento a importância de termos trilhas bem 
sinalizadas nas unidades e apresentou aos 
participantes o padrão que vem sendo uti-
lizado pelo ICMBio nas trilhas de longo cur-
so. Pedro citou os números da sinalização no 
órgão e comparou com outros países que já 
estão muito mais avançados nessa área e que 
já comprovaram a importância das trilhas na 
formação de corredores e na conservação 
dos ambientes naturais.

O chefe do Parna, Leandro Goulart, desta-
cou a importância da constante implementa-
ção das trilhas e citou os resultados já alcan-
çados no projeto Caminhos da Serra do Mar. 
A trilha de 68 quilômetros corta a unidade e 
tem favorecido a implantação do Parna e a 
criação nas comunidades do entorno do sen-
timento de pertencimento da trilha e conse-
quentemente do parque.

Voluntários do movimento Transcarioca 
trouxeram a experiência da implementação 
da trilha de longo curso do Rio de Janeiro e 
como deve ser feita a sinalização efetiva des-
ses espaços. Após apresentar os tipos de si-
nalização e orientar os participantes sobre a 
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Representantes de países signatários elaboraram documento para 
apresentação no encontro anual do Comitê Científico da IWC

implantação no campo, os participantes se-
guiram para um dos trechos dos Caminhos da 
Serra do Mar, a trilha Uricanal.

Ao todo foram sinalizados 5 quilômetros 
de trilha e o padrão utilizado foi a bota com a 
marca dos Caminhos da Serra do Mar.  As cores 
utilizadas foram o amarelo e preto e todos os 
participantes tiveram a oportunidade de expe-
rimentar a aplicação da sinalização em campo.  

“É muito importante termos uma sinalização 
única no Instituto, o que ao mesmo tempo gera 
a identidade do Sistema Nacional de Trilhas e 
respeita as particularidades de cada unidade de 
conservação.  No nosso caso, a bota possui a 
marca da unidade, o Dedo de Deus. Com isso, 
o caminhante saberá que está participando de 
um projeto nacional e ao mesmo tempo que a 
trilha Uricanal faz parte do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos”, salientou Leandro.

Em fevereiro de 2018 foi feita a sinalização 
do trajeto Petrópolis x Teresópolis, uma das 
travessias mais tradicionais do Brasil, e o pa-
drão utilizado foi o mesmo. “O próximo pas-
so será a sinalização do Caminho do Ouro e 
da Travessia Cobiçado Ventania, carimbando 
com isso a participação de todo o Caminho 
da Serra do Mar no projeto de sinalização do 
ICMBio e na criação de uma trilha que irá do 
Oiapoque ao Chuí”, finalizou Leandro.

Para Tiago Juruá, chefe da Resex, “esse será 
mais um passo importante para que o turismo 
de base comunitária se consolide na reserva. 
Hoje a UC já é uma das mais visitadas do esta-
do e tem potencial para receber turistas inte-
ressados em vivenciar o dia a dia das comuni-
dades extrativistas e conhecer sua cultura, seu 
modo de vida tradicional e a rica biodiversida-
de existente na região”.

A iniciativa está sendo desenvolvida pela Se-
tul em conjunto com o ICMBio e a Associação 
dos Seringueiros do Seringal Cazumbá e faz par-
te da segunda fase do programa Redd Early Mo-
vers (REM), uma parceria com o banco alemão 
KFW para redução de emissão do carbono em 
cinco comunidades, incluindo em um primeiro 
momento aproximadamente 250 famílias.

Entre as UCs do Acre, Resex do Cazumbá-Iracema já é uma das que mais recebe visitantes
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Mais 5 quilômetros de trilha foram sinalizados
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Consulta interna analisa Política de 
Geoinformação do ICMBio

Até o dia 27 de maio, os servidores podem 
participar da consulta pública da Minuta da 
Portaria da Política de Geoinformação do Ins-
tituto. O documento é resultado das ativida-
des de um Grupo de Trabalho (GT), instituído 
no ICMBio em 2014. 

O GT discutiu as diretrizes e prioridades 
para a gestão da geoinformação no ICMBio, 
assunto de grande relevância para a gestão 
ambiental e territorial das unidades de con-
servação, assim como para a gestão e con-
servação da biodiversidade. O tema, que é 
transversal e passa por toda a estrutura orga-
nizacional do Instituto, foi amplamente discu-
tido já que o grupo teve participação de servi-
dores da sede e de unidades organizacionais 
descentralizadas, como centros nacionais de 
pesquisa e conservação, coordenações regio-
nais, unidades de conservação e Acadebio.

A Política de Geoinformação do Instituto 
Chico Mendes irá definir a produção e utiliza-
ção de geoinformações no âmbito do ICMBio, 
contemplando padronização de formatos, or-
ganização do acervo, fluxo de informações, 
responsabilidades institucionais, divulgação 
e acessibilidade. “Entre outros objetivos, es-
pera-se garantir que a geoinformação seja 
aplicada como ferramenta para a tomada de 
decisão na gestão territorial e ambiental no 
ICMBio. A proposta é que seja estimulada a 
produção e atualização periódica desses da-
dos por todas as unidades organizacionais 
do órgão. Também esperamos promover o 
alinhamento entre as bases de dados oficiais 
do Instituto, as bases nacionais por meio do 
Cadastro Nacional de Unidades de Conserva-
ção (CNUC) e a base de dados internacional 
de áreas protegidas”, explicou Fabiana Hessel, 
analista ambiental que participou do GT.

Além de instituir a Política de Geoinforma-
ção do ICMBio, a proposta de minuta de por-

taria apresenta suas diretrizes; indica a criação 
de um subcomitê para tratar da temática do 
geoprocessamento de modo transversal; es-
tabelece o Sistema Integrado de Geoinforma-
ção como plataforma de integração da geoin-
formação; apresenta e detalha as instâncias 
de produção, validação, armazenamento e 
consumo da geoinformação; caracteriza os 
dados geoespaciais produzidos e consumi-
dos; e trata dos processos de capacitação em 
geoprocessamento, com a criação de uma Co-
missão Pedagógica no âmbito do Subcomitê 
de Geoinformação.

Para participar da consulta pública, bas-
ta acessar o formulário https://goo.gl/forms/
BpRCINDYtLwvrSRZ2.

HISTÓRICO

Em abril de 2014, foi publicada a portaria 
que criou o GT responsável pela elaboração 
da política. O objetivo era que o grupo tam-
bém fizesse um levantamento detalhado dos 
principais insumos, demandas e produtos de 
geoinformação existentes no ICMBio; e das 
necessidades de infraestrutura de software, 
hardware, suporte técnico e capacitação do 
corpo técnico para atendimento à demanda 
de geoinformação.

As discussões do GT também foram bali-
zadas por uma pesquisa realizada no mes-
mo ano com os servidores, que subsidiou o 
diagnóstico preliminar da geoinformação no 
Instituto. Seu objetivo foi diagnosticar a infra-
estrutura disponível para o geoprocessamen-
to e a produção da geoinformação em todas 
as unidades descentralizadas e coordenações 
do ICMBio. A pesquisa analisou não só a vi-
são dos gestores, mas também identificou os 
pontos focais que trabalham com a temática, 
seu perfil profissional, infraestrutura dispo-
nível para manipulação dos dados espaciais, 

Volta Ciclística das Perobas marcou aniversário da unidade 

tipo de dado produzido e como ele vem sendo 
catalogado, armazenado e disponibilizado.

RESULTADOS DA PESQUISA

Os dados levantados com a pesquisa contri-
buíram para apresentar um cenário da estru-
tura de geoprocessamento do Instituto. Sua 
realização possibilitou entender, por exemplo, 
quem atende as demandas de geoprocessa-
mento nas unidades organizacionais, localiza-
ção desses servidores e quais macroprocessos 
apresentam mais solicitações. Com a participa-
ção dos usuários, obteve-se informações sobre 
a formação acadêmica dos servidores; local de 
formação; unidades que o servidor atende; sof-
twares, hardware e formatos utilizados.

A partir desses dados, foram definidos as-
pectos que agora compõem a Política de Geoin-
formação. “A manutenção dos dados de forma 
mista – tendo alguns dados centralizados e ou-
tros descentralizados – é uma das conclusões 
que a pesquisa gerou. As informações produ-
zidas nas diversas unidades descentralizadas 
poderão ser armazenadas no local gerado (por 
exemplo, mapas de trilhas nas UCs) ou centra-
lizadas nas coordenações da sede, no caso de 
dados mais gerais, dependendo da abrangên-
cia do uso”, explicou Fabiana.

SUBCOMITÊ DE GEOINFORMAÇÃO

A proposta de Política de Geoinformação 
apresenta, ainda, a criação do Subcomitê de 
Geoinformação, no âmbito do Comitê de Go-
vernança Digital do ICMBio. A instância, de de-
cisão colegiada, terá funções consultivas rela-
tivas à geoinformação, com representantes de 
cada uma das diretorias, dos centros nacionais 
de pesquisa e conservação, das coordenações 
regionais, das unidades de conservação, da 
Acadebio, da Coordenação da Tecnologia da 
Informação (Cotec) e da Presidência. 

O subcomitê irá orientar e apoiar a imple-
mentação e acompanhar a execução da Po-
lítica de Geoinformação do ICMBio; produzir 
a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) ins-
titucional; elaborar normas, padrões e orien-

tações técnicas relacionadas à geoinforma-
ção e infraestrutura necessária no âmbito do 
ICMBio; e criar a comissão pedagógica de ca-
pacitação em geoprocessamento para acom-
panhar, orientar e supervisionar a comissão 
pedagógica na sua atuação no tema, entre 
outras atribuições.

“A criação da Comissão Pedagógica con-
tribuirá efetivamente para a estruturação e 
o planejamento dos cursos de geoprocessa-
mento, que são os mais demandados no Pla-
no Anual de Capacitação, uma vez que haverá 
um locus institucional definidor dos padrões 
técnicos, bem como dos eixos temáticos, con-
teúdo e metodologia”, explicou Carla Lessa, 
analista ambiental e coordenadora de Com-
pensação de Reserva Legal e Incorporação de 
Terras Públicas, participante do GT.

SIGEO

Outra definição da Política é a criação do 
Sistema Integrado de Geoinformação (Sigeo) 
do ICMBio. Ele será constituído por um con-
junto de soluções, normatizações e padrões 
que, conjuntamente, possibilitarão centralizar 
a geoinformação do Instituto, garantindo a 
interoperabilidade de dados, aplicações e sis-
temas, integrando os dados de todas as ins-
tâncias organizacionais do ICMBio.

O Sigeo terá como elementos uma plata-
forma de integração da geoinformação em 
diferentes sistemas no âmbito da gestão do 
ICMBio; sistema de armazenamento de da-
dos vetoriais e matriciais; servidores de ma-
pas para disponibilização dos dados; Siste-
ma de Informações Geográficas para acesso, 
produção e edição de dados geoespaciais; e 
servidor de metadados.

“Convidamos os servidores a participa-
rem desta construção conjunta da Política 
de Geoinformação. A colaboração de todos, 
principalmente daqueles que atuam com ge-
oprocessamento ou que se utilizam da geoin-
formação em suas rotinas no ICMBio, é muito 
importante para o delineamento desta Políti-
ca”, afirmou Fabiana.
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Cepta participa do Dia Mundial da 
Migração de Peixes 

Ubajara comemora 59 anos com 
passeio ciclístico 

O Dia Mundial da Migração de Peixes é uma 
celebração global para conscientizar a socie-
dade sobre a importância de rios sem barra-
mentos e dos peixes migradores. Participante 
desde sua primeira edição, em 2016, neste 
ano o Cepta comemorou a data na Escola Mu-
nicipal Vila dos Sargentos, em Pirassununga 
(SP), no dia 20 de abril.

Os 128 alunos da escola se dividiram em 
turmas e participaram de palestras e contação 
de histórias, além de terem oportunidade de 
observar alguns exemplares da fauna aquáti-
ca da bacia do rio Mogi-Guaçu. Os próprios 
estudantes também organizaram uma apre-
sentação teatral com o tema do evento: “Co-
nectando Peixes, Rios e Pessoas”. 

Segundo a coordenadora do evento no 
Cepta, Izabel Boock, “o Dia Mundial da Mi-
gração de Peixes é uma data especial que leva 
a mensagem da importância dos rios livres de 
barragens para garantir a reprodução e ma-
nutenção dos peixes migradores em nossos 
rios”. A gestora da escola, Silvia Saidel, agra-
deceu a parceria com os analistas ambientais 
do Cepta, Rogério Garcia e Izabel Boock de 
Garcia, e “com toda equipe que nos presen-
teou com este magnífico evento”. 

O Parque Nacional (Parna) de Ubajara (CE) 
completou, no dia 30 de abril, 59 anos de sua 
criação. Para comemorar a data, a gestão da 
unidade de conservação (UC) organizou, no 
dia 29 de abril, o 3º Passeio Ciclístico Aniver-
sário do Parque Nacional de Ubajara. A con-
centração ocorreu na Praça do Relógio, no 
centro de Ubajara, onde os mais de 200 ci-
clistas entregaram mudas de árvores nativas e 
ganharam uma camiseta do evento.

Na oportunidade, o chefe da unidade, Gil-
son Mota, falou da importância da unidade 
para a região. “A gestão do parque é do ICM-
Bio, mas a responsabilidade de cuidar é de to-
dos”, ressaltou diante do grupo de ciclistas. 
Em seguida, todos percorreram mais de 9 qui-
lômetros por ruas do município e trilhas por 
matas no entorno, e entraram na UC pela Tri-
lha Bike, finalizando o percurso no estaciona-
mento do parque, onde foi servido um lanche 
com frutas, sucos e sanduíches.

“É com alegria que estamos realizando 
mais este passeio ciclístico, que já está fican-
do tradicional, pois a cada ano aumenta o 
número de participantes”, ressaltou Gilson, 
citando que tinham participantes de cidades 
vizinhas como Tianguá, Ibiapina, Sobral e Pi-
racuruca, no Piauí. O prefeito Renê Vascon-
celos também parabenizou o parque e falou 
da alegria dos ubajarenses e da responsabili-
dade em ajudar a manter este patrimônio de 
Ibiapaba. Ao final do evento, todos cantaram 
parabéns e comeram bolo.
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Cepta comemorou a data com estudantes de Pirassununga 

Mais de 200 ciclistas participaram da comemoração

OBJETIVOS DA DATA

Criar consciência é um primeiro passo es-
sencial para fazer a mudança real. O objeti-
vo principal do Dia Mundial da Migração de 
Peixes é melhorar a compreensão do público 
sobre a importância de peixes migradores, a 
necessidade de rios saudáveis, as comunida-
des que dependem de ambos e as opções que 
existem para minimizar ou evitar impactos. 
O próximo passo é incentivar os cidadãos em 
todo o mundo a tomar medidas sobre esses 
temas. Em última análise, o objetivo é criar 
compromissos duradouros com ONGs, gover-
nos e indústrias para proteção dos rios e res-
taurar o fluxo de peixes migradores.

Muitas espécies de peixes migradores estão 
severamente ameaçadas. A causa principal são 
os obstáculos criados pelo ser humano, como 
as represas e barragens, que interrompem o 
fluxo natural dos rios e impedem a migração 
dos peixes. Diversas espécies precisam migrar 
para se reproduzir, alimentar e completar seu 
ciclo de vida, e elas representam um elo cru-
cial na cadeia trófica e têm um importante pa-
pel em ecossistemas saudáveis e produtivos.

11
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CNPT promove curso de 
associativismo e cooperativismo

Flona incentiva criação do Comitê de 
Bacias do Rio Itacaiúnas 

Comunitários de dez reservas extrativistas 
do Maranhão, Piauí e Tocantins – incluindo 
as recentemente criadas – participaram entre 
os dias 17 e 20 de abril da primeira etapa do 
Curso de Associativismo e Cooperativismo. O 
evento foi realizado pelo Centro Nacional de 
Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversida-
de Associada aos Povos e Comunidades Tradi-
cionais (CNPT) e a Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Minis-
tério do Meio Ambiente. 

O curso abordou conceitos de associativis-
mo e cooperativismo – utilizando exemplos fo-
cados nas situações reais que os comunitários 
das unidades enfrentam em seu cotidiano – e 
discutiu as formas de organização da produção 
e da comercialização. A programação contou, 
ainda, com apresentação de representantes 
da Cooperativa dos Pescadores de Carutape-
ra (Coopec), que expuseram sua experiência, 
e de diversos órgãos governamentais – MMA, 
Incra, Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Agência Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), 
Fundação Cultural Palmares e Secretaria Espe-
cial de Aquicultura e Pesca.

Gutemberg Gomes, morador da Resex da 
Baía do Tubarão, criada recentemente, falou 
da oportunidade de integração com outras 
unidades e da experiência no curso promovido. 
“Foi uma semana muito produtiva e engrande-
cedora. Nós, que depois de anos de luta tive-
mos nossa Resex criada, nos sentimos felizes 
em já participar de atividades promovidas pelo 
ICMBio. Vimos como excelente oportunidade a 
troca de informações entre as reservas e a par-
ticipação de outros órgãos”, destacou.

A coordenadora do CNPT, Gabrielle Soeiro, 
afirmou que o processo é fruto dos anseios 
das comunidades e que o projeto terá con-
tinuidade com mais dois módulos do curso. 
“Os próximos encontros serão ênfase na ca-
pacitação em gestão das organizações asso-

Uma ação de integração entre parte dos mu-
nicípios que compõem a Bacia Hidrográfica do 
Rio Itacaiúnas foi realizada pela Floresta Nacio-
nal do Tapirapé-Aquiri (PA) no dia 20 de abril. O 
objetivo foi buscar o fortalecimento das ações 
que visam a criação do seu comitê, com base 
na Política Nacional de Recursos Hídricos.

Na ação, foi realizada uma atividade em-
barcada em um trecho do rio Itacaiúnas, no 
interior de parte das unidades de conservação 
que compõem o Mosaico Carajás: florestas 
nacionais do Tapirapé-Aquiri e Carajás e Área 
de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, 
além de uma área externa ao mosaico. “No 
percurso, os participantes puderam observar 
os diferentes estados de conservação do rio, 
com o notório fato de que o índice de conser-
vação dele no interior das áreas protegidas é 
amplamente maior”, afirmou André Luís Ma-
cedo, chefe da Flona do Tapirapé-Aquiri.

A visita embarcada foi seguida de uma reu-
nião. Na oportunidade, foi apresentado aos 
participantes a importância da formação do 
comitê de bacias do rio Itacaiúnas para refor-
çar a gestão participativa e controle social so-
bre os usos dos recursos naturais associados 

ciativas, negócios sustentáveis, programas 
de crédito, elaboração de projetos, políticas 
públicas, dentre outros temas. A propos-
ta visa, ainda, a realização de atividades de 
formação e capacitação in loco, incluindo in-
tercâmbio de agentes comunitários nas prin-
cipais atividades produtivas ou econômicas 
sustentáveis”, ressaltou.

Participaram do curso representantes das 
reservas extrativistas Arapiranga-Tromaí, Cha-
pada Limpa, da Baía do Tubarão, da Mata 
Grande, de Cururupu, do Ciriaco, do Quilom-
bo Flexal e Itapetininga (MA), Marinha do Del-
ta do Parnaíba (PI/MA) e do Extremo Norte do 
Estado do Tocantins (TO).

A capacitação foi promovida por meio do 
Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos 
Povos e Comunidades Tradicionais, do MMA, 
em parceria com o Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (Pnud). A empresa 
Exoticmazon é a responsável por sua execução.

àquele curso d’água. Um importante produ-
to gerado na reunião foi a elaboração de um 
plano de trabalho definindo as futuras ações 
para constituição do comitê, incluindo a cons-
trução de um seminário temático a ser realiza-
do no mês de novembro.

O grupo voltou a se reunir no dia 30 de 
abril, em Marabá, para a elaboração conjunta 
de um plano de ação que estabeleceu os pró-
ximos passos a serem tomados. Participaram 
das atividades representantes dos municípios 
de Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás; 
de órgãos de diferentes esferas do Sisnama; 
do Ministério Público Estadual; de universi-
dades locais; do Conselho Consultivo da uni-
dade; do setor privado usuário dos recursos 
hídricos e da sociedade civil organizada.

“Acredito que a formalização do comitê é 
fundamental para a garantia da perenidade 
do rio em longo prazo. A programação, além 
de promover a integração entre os represen-
tantes de diferentes municípios componentes 
da bacia, contribuiu para a motivação deles 
na causa. Isso subsidiará uma força de atua-
ção maior na mobilização dos demais municí-
pios que compõem a bacia”, afirmou André.

Realização do curso é um demanda apresentada pelos comunitários. Na 
imagem, extrativista da Resex Chapada Limpa

Participantes da reunião fizeram uma visita embarcada ao rio Itacaiúnas
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Expedição percorre floresta virgem 
do Parna do Iguaçu 

O Parque Nacional (Parna) do Iguaçu (PR) já 
testemunhou diversas expedições em seu inte-
rior, sendo, provavelmente, a do espanhol Ál-
var Nuñez Cabeza de Vaca, em 1542, a mais 
antiga. A própria intenção de proteger a área 
está ligada a uma expedição que Santos Dum-
mont fez em 1916. Também houve expedições 
científicas, como a dos naturalistas poloneses 
Chrostowski e Jaczewski, na década de 1920, e 
do professor João Moojen de Oliveira, na déca-
da de 1940, no território que é hoje a unidade 
de conservação (UC). E, mais recentemente, no 
ano de 2003, foi realizada a “Expedição Floria-
no”, organizada pelo parque, que percorreu de 
barco um trecho do rio de mesmo nome, com 
objetivos científicos e de fiscalização. 

Recentemente, em abril deste ano, mais 
uma expedição entra para o rol das realizadas 
na unidade. Liderada por Ivan Baptiston, chefe 
do Parna, ela contou com a participação dos 
servidores Edilson Esteves (chefe de proteção) 
e Carlos Bernardes (chefe da Base Avançada 
em Capanema), além de membros do Projeto 
Onças do Iguaçu, Adaildo Policena (auxiliar de 
Pesquisa) e Carlos Brocardo (coordenador de 
Pesquisa). O objetivo foi reconhecer uma re-
gião remota do parque, compreendida entre 
os rios Silva-Jardim e Floriano, um dos trechos 
mais afastado das bordas da UC.

No dia 24 de abril, a equipe partiu de Foz do 
Iguaçu, transportada por helicóptero, rumo a 
um heliponto próximo ao rio Silva-Jardim. Já de 
início foi necessário cruzar o respectivo rio com 
um bote inflável devido a sua grande profun-
didade. A partir da travessia, a equipe avançou 
por 4 quilômetros de mata fechada, até atingir 
o local do primeiro acampamento. No dia 25, as 
dificuldades foram maiores, pois atravessaram 
diversos trechos de taquarais ou dominados por 
vegetação arbustiva e espinhosa, retardando o 
avanço e obrigando pernoitar fora do local pla-
nejado e longe de fonte de água. 

No terceiro e último dia, a vegetação me-
lhorou em alguns pontos, com áreas domina-
das por palmitais e sub-bosque aberto, o que 
deu agilidade ao deslocamento, com exceção 
de pontos íngremes e pedregoso. Por fim, 
a expedição atingiu o rio Floriano perto do 
meio-dia e, após uma breve parada, atraves-
sou o curso d’água em um trecho raso, per-
correndo ainda cerca de um quilometro até o 
ponto final, um heliponto em suas margens, 
de onde a equipe foi retirada com ajuda de 
helicóptero.

“Esta foi a realização de um objetivo anti-
go: percorrer uma região do Parque Nacional 
do Iguaçu que sempre imaginei ser uma das 
mais selvagens. Ao longo dos três dias, não 
foram percebidos nenhum vestígio de presen-
ça humana, uma área selvagem de rara rique-
za natural. As dificuldades para transpor am-
bientes de grande resistência foram em muito 
compensadas pela satisfação de contribuir 
para a conservação de lugares como estes, 
ímpares para a proteção da vida selvagem. 
Acredito que esta expedição seja incentivado-
ra a tantas outras pelo interior da UC. Estou 
muito grato aos colegas que compartilharam 
desta inesquecível experiência”, celebrou Ivan 
Baptiston, chefe do Parna.

Como resultado da ação, foram percorridos 
quase 15 quilômetros em uma floresta vir-
gem, desconhecida pela ciência e talvez uma 
das mais preservadas do parque, com saldo 
positivo por não ter achado nenhum indício 
de caça ou extração de palmito, além de en-
contrar diversos vestígios de mamíferos, como 
anta, veado-mateiro, cateto e onça-parda. De 
volta do campo, novas expedições já estão 
sendo programadas, visando reunir ações de 
proteção e pesquisa dentro do Parque Nacio-
nal do Iguaçu para que cada vez mais a biodi-
versidade seja conhecida e assegurada em seu 
maior refúgio no Sul do Brasil.

Oficina busca fortalecer a gestão ambiental da reserva biológica

Para o analista ambiental Edilson Esteves, a 
expedição demonstrou que, em pleno século 
21, ainda temos no Sul do Brasil áreas remo-
tas que merecem nossa atenção. Ele ressaltou, 
ainda, a importância de nossas unidades de 
conservação e do ICMBio como instituição 
responsável por estas áreas. “Ações deste 
tipo permitem que, juntamente com a gran-
de maioria de servidores, afirmemos que de 
fato cuidamos de nossos recursos naturais”, 
comemorou.

Carlos Brocardo, coordenador de Pesquisa 
do Projeto Onças do Iguaçu, relatou: “Sem 
dúvida foi uma experiência única na vida. 
Embora hoje tenhamos muito mais tecnolo-
gia para nos guiar, em campo nem sempre as 
coisas saem como planejado. O segundo dia 
de acampamento, quando a equipe acertada-
mente decidiu parar antes do curso d’água, se 
deve em grande parte à experiência do Ivan e 
do Adaildo, demonstrando a importância que 
o conhecimento sobre a floresta tem para ati-
vidades de pesquisa em campo”.

Para o técnico ambiental Carlos Bernar-
des, a expedição Silva-Floriano foi uma das 
experiências mais marcantes de sua vida pro-
fissional, seja pelo ineditismo de atravessar 
uma área de Mata Atlântica praticamente in-
tocada, seja pelos desafios logísticos, físicos 
e emocionais que essa expedição impôs aos 
seus integrantes. “Como saldo da expedição 
posso destacar a constatação da importância 
do Parna Iguaçu para a conservação das espé-
cies de mamíferos de médio e grande porte 
no bioma Mata Atlântica, além da integrali-
dade ecossistêmica da região por onde pas-
samos, situação rara de se encontrar na Mata 
Atlântica. Comprovamos ainda como o Parna 
Iguaçu é uma área de grande relevância para 
a pesquisa científica com foco na nossa fan-
tástica biodiversidade”, afirmou. 

Participantes percorreram área praticamente intocada do Parna
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Grupo de Trabalho discutirá política de parcerias

O Instituto Chico Mendes está construindo 
sua política institucional de parcerias. Um gru-
po de trabalho (GT) com representantes das 
quatro diretorias foi criado em abril e deverá, 
entre outras ações, mapear os fluxos e proce-
dimentos apropriados à formalização das par-
cerias; uniformizar e padronizar os documentos 
necessários à instrução processual; propor dire-
trizes, divisão de competências e medidas admi-
nistrativas a serem adotadas para impulsionar a 
formalização de parcerias; e elaborar cartilha de 
orientação ou documento análogo. “Com o ad-
vento do marco regulatório das organizações da 

sociedade civil, o MROSC, muitas dúvidas surgi-
ram acerca da formalização das parcerias. Por-
tanto, uma das estratégias é atualizar o “Manu-
al de Convênios, Contratos de Repasse, Termos 
de Cooperação, Termos de Parceria e Termos de 
Reciprocidade do ICMBio”. Além disso, com um 
melhor alinhamento entre área técnica e jurídi-
ca, pretendemos melhorar o fluxo dos processos 
no ICMBio e, com isso, dar agilidade aos trâmi-
tes, muitas vezes burocráticos”, afirmou Carla 
Guaitanele, analista ambiental da CGEUP, que 
está coordenando o GT.

1116 17

CR3 promove Oficina de Instrução 
Processual e Julgamento 

Entre os dias 16 a 20 e 23 a 27 de abril, ocor-
reu em Santarém (PA) a Oficina de Instrução 
Processual e Julgamento da CR3. O evento foi 
organizado e planejado pela equipe da coorde-
nação regional e teve como público alvo os ser-
vidores que atuam na proteção das unidades 
da região do oeste do Pará. Ao todo, dez par-
ticipantes que representaram 22 das 24 unida-
des de conservação da área de abrangência da 
CR 3, além dos cinco servidores que auxiliaram 
nas apresentações e orientações dos partici-
pantes, participaram da capacitação.

Entre os objetivos das semanas estavam 
uma análise do perfil dos alvos de fiscalização 
da CR3 e da execução dos PLANAFs. A ofici-
na também buscou revisitar a correta forma 
de instrução processual de autos de infração, 
conhecer os principais erros no preenchimento 
dos formulários de fiscalização e de instrução 
processual detectados pelas autoridades julga-
doras do ICMBio, padronizar procedimentos 
no âmbito da CR3 e apresentar noções de jul-
gamento aos participantes e orientações jurídi-
cas da Procuradoria Federal Especializada (PFE).

Durante as duas semanas, os participan-
tes trabalharam com processos que estão na 
pauta de julgamento da CR 3. De um total de 
159, foram analisados 96 processos, resultan-
do em minutas de julgamentos, solicitações 
de contraditas, consultas à PFE, emissão de 
despachos saneadores e para as unidades re-

alizarem complementação de informações e 
procedimentais. “O grande ganho da realiza-
ção desta oficina foi o treinamento dos servi-
dores na temática e a diminuição do passivo 
de processos acumulados na CR3”, afirmou 
Carlo Augusto, coordenador regional.

A oficina foi avaliada de maneira muito po-
sitiva entre os participantes e equipe de fa-
cilitadores. Entre os encaminhamentos, será 
enviado às unidades vinculadas à CR um che-
ck list de instrução processual e as principais 
pactuações da oficina. Além disso, prevê-se 
a realização de outra oficina no segundo se-
mestre, com outros participantes, e o avanço 
das discussões sobre a formação de uma Co-
missão de Julgamento da CR3.

A realização da oficina contou com apoio 
financeiro do Programa Áreas Protegidas da 
Amazônica (Arpa).

Oficina reuniu representantes de 22 unidades de conservação

Resex Prainha do Canto Verde
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MMA oferece cursos a distância

Novo NGI 

Estão abertas até 16 de maio as inscrições 
para oito cursos gratuitos de Educação a Dis-
tância na modalidade autoinstrucionais (sem 
tutoria), realizados pelo Ministério do Meio 
Ambiente. Para participar, é necessário acessar 
http://www.ead.mma.gov.br/. Os cursos dispo-
níveis são Conflitos em Unidades de Conserva-
ção: estratégias de enfrentamento e mediação; 
Crianças e o Consumo Sustentável; Juventudes, 

Portaria publicada na última terça-feira (8) 
cria o Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Ba-
toque-Prainha, no estado do Ceará. O núcleo 
irá integrar a gestão das reservas extrativistas 
do Batoque e Prainha do Canto Verde. A porta-
ria pode ser acessada em https://bit.ly/2rtPYuG.

Participação e Cuidado com a Água; Educação 
Ambiental e Mudança do Clima para Gestores; 
Estilos de vida sustentáveis; Guia para a Produ-
ção de Conteúdos EAD; Igualdade de Gênero e 
Desenvolvimento Sustentável; Tornar a Unidade 
de Conservação visível: estratégia para promo-
ver articulações e captar recursos. O conteúdo 
produzido é livre, público e pode ser disponibi-
lizado para uso por instituições parceiras.
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