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Construindo pontes 

O Instituto Chico Mendes deu mais um 
passo no que concerne ao desenvolvimento 
das relações humanas. No final de abril, o ór-
gão publicou a Portaria nº 397, que institui o 
Núcleo de Estudos e Formação em Relações 
Humanas e de Mediação de Conflitos Pessoais 
e Interpessoais (Mediare). 

A normativa foi resultado de uma capacita-
ção que começou no final de janeiro e contou 
com a presença de 33 servidores do ICMBio lo-
tados na sede, nas unidades de conservação, 
nos centros e em unidades organizacionais 
como a Unidade Especial Avançada (UNA) e as 
unidades avançadas de administração e finan-
ças (UAAFs). “A construção da capacitação e 
criação do Núcleo surgiram da demanda iden-
tificada durante os levantamentos para o Sca-
ling Up e têm como objetivo melhorar a quali-
dade de vida dos servidores e colaboradores”, 
ressalta Silvana Canuto, presidente substituta 
do ICMBio e coordenadora do Núcleo.

O curso, realizado em três módulos, em um 
total de dez dias, proporcionou aos servidores 
a oportunidade de discutir importantes pon-
tos na mediação dos conflitos que permeiam 
o ambiente profissional. A capacitação foi 
conduzida nas premissas do Coaching On-
tológico e da Filosofia Clínica no desenvolvi-
mento do pensamento filosófico. 

“O coaching ontológico é uma escola de-
senvolvida por filósofos e sociólogos chilenos 
que concedem um ferramental sólido advin-
do do pensamento filosófico”, afirma o ins-
trutor do curso, Marcello Árias. Já a Filosofia 
Clínica, por sua vez, tem uma metodologia 
ainda mais apurada e pode conceder aos me-
diadores de conflito uma ampliação da cons-
ciência e da complexidade no exercício dessa 
tarefa. Esta é uma escola ainda mais antiga, 
que remonta aos sofistas gregos, embora seja 
recente na contemporaneidade e aos poucos 
tenha começado a ser aplicada no Brasil.

“Essas ferramentas ajudarão os mediado-
res de conflito a compreender a história de 
cada um, a desenvolver a escuta ativa, tra-
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balhar com sentimentos e afetos, opiniões e 
fatos, a trabalhar com a lógica e a argumen-
tação”, explica a coordenadora do grupo de 
trabalho do eixo de Formação, Maria Flávia 
Conti. Além da fundamentação teórica, os 
participantes também puderam aprender 
com dinâmicas e debates que fortaleceram o 
vínculo entre os servidores. 

Nesse sentido, o Núcleo Mediare será mais 
uma estratégia de gerenciamento das rela-
ções interpessoais no ICMBio, não sobrepon-
do a Comissão de Ética e a Auditoria, que con-
tinuarão sendo instâncias de averiguação. “Ao 
mesmo tempo, é um preceito elementar que 
sua atuação só é possível com o interesse e 
desejo honesto das partes em participarem do 
processo de mediação e que as informações 
produzidas são estabelecidas como sigilosas 
e não estarão disponíveis para tratamento 

Curso de Gestão de Conflitos reuniu servidores de diversas unidades organizacionais

em outras instâncias da instituição”, ressalta 
a servidora Carolina Fonseca, integrante do 
Grupo de Mediação.

Diversas ações já foram planejadas pelo 
grupo, incluindo as intervenções em confli-
tos pontuais e também as que ocorrerão em 
caráter educativo e preventivo. A chefe do 

NGI ICMBio Brasília Contagem, Juliana Alves, 
responsável pela gestão direta e indireta de 
83 servidores e colaboradores, participou do 
curso. Ela referenciou a importância desta ini-
ciativa no sentido de que o desenvolvimento 
da inteligência emocional e o bem-estar geral 
é um diferencial na gestão de equipes e na 
competência individual de cada servidor. 

“O ICMBio, em se considerando a administra-
ção pública brasileira, mais uma vez inova po-

sitivamente e numa área tão ansiosamente co-
brada pelos servidores. Recebi este curso como 
reconhecimento a mim e a todos os colegas do 
instituto e espero que todos os interessados te-
nham a oportunidade de desenvolver uma escu-
ta ativa, reconhecer e lidar com seus sentimen-
tos no ambiente profissional”, afirmou.

COMO É FORMADO O MEDIARE

O Mediare é coordenado pelo titular da 
Diretoria de Planejamento, Administração e 
Finanças (Diplan) e estruturado pela Secre-
taria Executiva (formada pela Coordenação-
-geral de Gestão de Pessoas e mais membros 
do núcleo) e pelos grupos de trabalho de For-
mação e de Mediação.

A Secretaria Executiva será responsável 
pela gestão do grupo, por recepcionar as de-
mandas e efetuar a qualificação do conflito. 
Os integrantes da Mediação atuarão não so-
mente na mediação propriamente dita, mas 
também na indicação das estratégias para 
conduzir o processo. 

As ações de formação e sensibilização se-
rão contínuas. Estão previstos cursos presen-
ciais e a distância, seminários e encontros, 
além da produção de materiais educativos e 
campanhas de comunicação com o objetivo 
de sensibilizar e instrumentalizar os servido-
res para prevenir conflitos e fortalecer uma 
cultura de relações humanas com base nos 
valores institucionais.

O curso foi realizado em parceria com o 
IPÊ, com apoio da Fundação Moore, no âm-
bito do projeto de “Motivação e Sucesso na 
Gestão de UCs”, inseridos nas ações de boas 
práticas e valorização do gestor. “Entendemos 
que o desenvolvimento da capacidade inter-
na do ICMBio em trabalhar os conflitos vai 
contribuir com a melhoria da gestão das uni-
dades, da qualidade do relacionamento e da 
ação do gestor e, consequentemente, com a 
conservação dessas áreas”, enfatiza a gestora 
de projetos do IPÊ, Fabiana Prado.
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Projeto segue a linha de experiências já realizadas pelo instituto na 
formação de professores

Professores recebem formação em 
temas ambientais 

Primatas: a nova edição da BioBrasil 
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que justamente é tratado em um dos artigos 
da edição de primatas.

Em sua 12ª edição, a BioBrasil tem se firmado 
como veículo de comunicação da pesquisa com a 
gestão da biodiversidade e das unidades de con-
servação. Este ano estão previstas ações para ala-
vancar a publicação, dando-lhe mais visibilidade, 
como a ampliação do Conselho Editorial e sua 
inserção na comunidade científica latinoameri-
cana. Para 2018 também são esperadas edições 
sobre caça (que recebeu um número recorde de 
submissão de manuscritos) e diagnóstico e ma-
nejo de áreas úmidas em áreas protegidas. 

Para ler os artigos, acesse http://www.icm-
bio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR

O ICMBio acaba de lançar a nova edição da 
revista Biodiversidade Brasileira – BioBrasil. Em 
sua edição temática “Pesquisa e Conservação de 
Primatas em Áreas Protegidas da Amazônia”, é 
apresentada uma série de iniciativas e estudos 
para ampliar o conhecimento sobre esses ani-
mais, na região em que se concentra a maior 
diversidade mundial do grupo.

Passando por resultados de expedições de 
inventário em sete unidades de conservação, 
até o relato da predação de macaco cuxiú por 
harpia na Floresta Nacional de Saracá-Taquera 
e a análise da interação entre humanos e pri-
matas, os 14 artigos trazem relevantes aportes 
para traçar um panorama sobre a situação atu-
al dos primatas na Amazônia, de modo a sub-
sidiar a gestão das áreas protegidas 
e as estratégias para a conservação 
dessas espécies, especialmente da-
quelas ameaçadas de extinção. 

Essas contribuições ganham ain-
da mais relevância uma vez que aca-
ba de ser lançado o Plano de Ação 
Nacional para a Conservação dos Pri-
matas Amazônicos. As informações 
disponibilizadas nesta edição tam-
bém contribuirão para a Operação 
Primatas, que está sendo estrutura-
da pela Secretaria de Biodiversida-
de do Ministério do Meio Ambiente 
e pelo Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Primatas Brasi-
leiros (CPB), juntamente com orga-
nizações da sociedade civil, como 
a Conservação Internacional (CI) e 
o Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF), visando catalisar a proteção 
das espécies mais ameaçadas. Umas 
das prioridades da Operação Prima-
tas é o fortalecimento e a integra-
ção da gestão da Reserva Biológica 
do Gurupi com terras indígenas da-
quela região da Amazônia oriental 
para promover a conservação das 
espécies criticamente ameaçadas 
caiarara-Ka’apor (Cebus kaapori) e 
cuxiu-preto (Chiropotes satanas), o 

O Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha e a Área de Proteção Ambiental de Fer-
nando de Noronha (Rocas - São Pedro e São Pau-
lo), em parceria com a Universidade de Brasília 
(UnB), realizaram, no período de 5 a 13 de maio, a 
primeira etapa do Projeto ComUNIDADE ESCOLA - 
ICMBio, com o Curso de Formação Continuada de 
Professores da Rede Pública para Ações Educativas 
em Unidades de Conservação da Natureza.

A iniciativa foi idealizada entre gestores do 
ICMBio e professores da UnB e segue a linha 
de experiências já realizadas pelo instituto na 
formação de docentes para trabalharem temas 
ambientais em comunidades escolares. Para 
Paulo Russo, coordenador-geral de Gestão So-
cioambiental, focar o curso num debate mais 
profundo acerca das unidades de conservação é 
um esforço de mobilização para construir o en-
tendimento dessas áreas protegidas enquanto 
um projeto de sociedade e também como parte 
de um todo, que é o território. 

“Esses espaços naturais devem incorporar 
em sua gestão a preocupação dos laços afetivos 
com as comunidades locais e os meios para via-
bilizar a participação social em sua administra-
ção. Efetivamente, as pessoas protegem o que 
amam. Por isso a proposta pedagógica do curso 
está fundamentada nessa estratégia: é necessá-
rio reconhecer a importância das unidades e seu 
caráter público para interiorizar a conservação 
da natureza como algo vital para a qualidade de 
vida das comunidades”, ressaltou Paulo.

Para a gestora do Centro Integrado de Edu-
cação Infantil Bem-Me-Quer, Sheila Libania, que 
participou do curso, foi importante “discutir a 
educação ambiental de forma mais integral, per-
cebendo que ela está ligada à discussão de valo-
res e da ética, que fazem parte de nosso modo 
de viver”. Já o gestor do ICMBio Noronha, Feli-
pe Mendonça, considera que este curso “é mais 
um passo de uma longa parceria das unidades 
de conservação com a escolas do arquipélago. 
“O que torna esta experiência especial é que, tra-
balhando com os professores e parceiros como 
foco do processo formativo, estamos ampliando 
a difusão de conhecimentos e encurtando a dis-
tância entre comunidade e o ICMBio”, salienta.

Desde sua criação, as unidades de conserva-
ção de Noronha trabalham com ações nas esco-
las, ajudando a difundir temas relacionados ao 
parque e à Área de Proteção Ambiental com os 
estudantes. O projeto ComUNIDADE ESCOLA-
-ICMBio faz parte do calendário de comemora-
ções dos 30 anos de criação do Parque Nacional 
Marinho de Fernando de Noronha e será realiza-
do em três momentos: a etapa presencial com 
função formativa, que aconteceu neste mês de 
maio; uma de acompanhamento para a criação 
e execução de ações ambientais educativas pro-
postas por grupos ou individualmente; e a eta-
pa de difusão do conhecimento, que acontece-
rá em novembro, quando serão compartilhados 
os resultados obtidos com a comunidade local.

O projeto é realizado pelo ICMBio e Universidade 
de Brasília e conta ainda com o apoio do Projeto GEF 
Mar, Econoronha, WWF-Brasil, Projeto Golfinho Ro-
tador e as Escolas Arquipélago e Bem-me-quer.
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ICMBio combate garimpos na Flona 
do Crepori 

Evento fortalece parceria entre UCs e 
territórios quilombolas 

Entre os dias 1º e 4 de maio, agentes do 
ICMBio, Ibama e Polícia Federal, com apoio da 
Polícia Militar do Pará e da Força Aérea Brasi-
leira (FAB), realizaram a Operação Pajé Brabo, 
oriunda de uma determinação do Ministério 
Público Federal. O objetivo da ação foi com-
bater a exploração mineral ilegal no interior 
da Floresta Nacional (Flona) do Crepori e da 
Terra Indígena Munduruku, ambas áreas situ-
adas no município de Jacareacanga (PA).

Participaram da operação 50 agentes, sen-
do dois analistas ambientais do ICMBio. Ao 
todo, foram aplicados 34 autos de infração, 
que totalizam R$ 49,4 milhões. Devido à ine-

Os conselhos consultivos da Estação Eco-
lógica (Esec) Serra Geral do Tocantins (BA/TO) 
e do Parque Nacional das Nascentes do Rio 
Parnaíba (MA/PI/BA) promoveram a capaci-
tação “Olhares Legais sobre o Território do 
Jalapão”, na comunidade quilombola Mum-
buca, em Mateiros, no Tocantins. O evento, 
que aconteceu de 29 de abril a 1º de maio, 
teve como objetivo fortalecer a parceria en-
tre as unidades de conservação e territórios 
quilombolas do Mosaico do Jalapão, por 
meio de um espaço de diálogo, permitindo 
ampliar o nível de informação sobre as políti-
cas públicas incidentes na região, e principal-
mente, compartilhar os distintos saberes na 
implementação do Mosaico.

A capacitação, que foi uma proposta 
aprovada pela chamada de projetos de Edu-
cação Ambiental do ICMBio, contou com a 
participação de mais de 70 pessoas. Parti-
ciparam conselheiros e representantes das 
comunidades quilombolas de Mumbuca, do 
Prata, dos rios Novo, Preto e Riachão e Boa 
Esperança, no Tocantins, e Macacos, Curupá 
e Brejinho, no Maranhão.

O procurador da República no Tocantins, 
Álvaro Manzano, foi palestrante e falou sobre 
conflitos de direito e o princípio da propor-
cionalidade como caminho para superação 
do conflito. O pesquisador da UnB Guilherme 
Moura traçou um histórico do conceito de 
quilombo. Também palestraram representan-
tes do órgão estadual de meio ambiente, da 
Naturatins, do Incra e do ICMBio.

As lideranças apresentaram um retrato do 
momento atual de luta das comunidades qui-
lombolas do Jalapão, bem como o “Plano de 
Gestão Territorial das comunidades quilombo-
las do Jalapão: Caderno de saberes e fazeres 
quilombolas”, elaborado pela própria comu-
nidade de Mumbuca, com a assessoria da 
ONG Alternativas para a Pequena Agricultura 
do Tocantins. “O protagonismo das comuni-
dades no projeto refletiu-se desde sua con-
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Foram aplicados R$ 49,4 milhões em multas

cepção, em que os temas e convidados foram 
definidos conjuntamente, de acordo com as 
necessidades e interesses das comunidades, 
até o próprio local de realização do evento”, 
ressalta a analista ambiental Ana Carolina 
Barradas, da Esec Serra Geral do Tocantins e 
uma das organizadoras do evento.

A questão da sobreposição entre os territó-
rios quilombolas e a unidade de conservação 
no Jalapão foi o fio condutor das discussões. 
Por isso, algumas mesas redondas foram pen-
sadas para aprofundar e, em alguns casos, 
abrir o diálogo sobre questões ainda polê-
micas, como a caça. Informações relevantes 
foram sistematizadas, permitindo a definição 
de termos em que a questão deve ser levada 
para discussão em outros espaços. Segundo 
Ana Carolina, preocupa também as comuni-
dades a questão da proteção do capim dou-
rado, do desenvolvimento do turismo de base 
comunitária e do aperfeiçoamento do manejo 
integrado do fogo, que hoje já é realizado em 
parceria com as comunidades.

“Foi a primeira vez que realizamos uma 
capacitação desse porte na casa dos quilom-
bolas, que acolheram e protagonizaram o 
evento, mostrando que a cogestão territorial 
é um caminho desejável para o sucesso dos 
projetos de conservação da natureza, espe-
cialmente, nas UCs de proteção integral que 
têm interface com povos e comunidades tra-
dicionais”, avalia a analista ambiental.

de 185,52 hectares foi embargada. A Floresta 
Nacional do Crepori possui 740.661 hectares e 
tem como objetivo básico promover o manejo 
de uso múltiplo sustentável dos recursos flo-
restais, a manutenção e a proteção dos recur-
sos hídricos e da biodiversidade, bem como 
o apoio ao desenvolvimento de métodos de 
exploração sustentável dos recursos naturais.

A exploração mineral ilegal, que aumenta 
desde o ano de 2013, impede que esses ob-
jetivos sejam alcançados e é apontada como 
principal responsável pelo desmatamento na 
UC. Para sua execução, são utilizadas máqui-
nas pesadas que custam uma média de R$ 
500 mil. A utilização desses equipamentos, 
além de suprimir a vegetação, impacta os 
corpos hídricos e traz à superfície o mercúrio 
endógeno típico da região do Tapajós, dispo-
nibilizando-o para entrar na cadeia alimentar 
e contaminar os seres vivos locais, incluindo a 
população humana.

“Considerando a dificuldade de acesso, a 
necessidade de garantir a presença institucio-
nal na área e coibir outros crimes envolvidos 
com a garimpagem, operações conjuntas com 
outros órgãos devem ser frequentes na Flona 
do Crepori”, afirmou Mila Magnago Ferreira, 
analista ambiental.
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Mais de 70 pessoas participaram do evento

xistência de estradas na unidade, que só pode 
ser acessada por via aérea e fluvial, e para me-
lhor execução da operação, fo-
ram utilizados três helicópteros 
do Ibama e um da FAB, que per-
correram diariamente mais de 
400 quilômetros para ter acesso 
ao local. Um ponto de reabaste-
cimento foi montado no interior 
da Flona do Jamanxim, unidade 
de conservação (UC) localizada 
entre a sede de Novo Progresso 
e a Flona do Crepori.

Ao todo, foram inutilizadas 
oito escavadeiras hidráulicas e 
um trator, sendo seis delas no 
interior da unidade, e uma área 
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Cemave realiza ações para 
conservação de aves migratórias 

CR11 realiza processo seletivo para 
brigadistas 

Revoada de aves migratórias na Resex de Cururupu

Contratação fortalecerá combate a incêndios na jurisdição da CR11

O Centro Nacional de Pesquisa e Conserva-
ção de Aves Silvestres (Cemave), com apoio do 
Projeto GEF MAR, adquiriu e usará nas próximas 
expedições para captura e marcação de aves 
migratórias marcadores do tipo “bandeirolas”, 
do Protocolo Pan-Americano para marcação de 
Aves Limícolas Migratórias. Sua aquisição coin-
cide com a comemoração do Dia Mundial das 
Aves Migratórias, celebrado no dia 12 de maio.

As bandeirolas são marcadores colocados 
nas pernas das aves da mesma forma que as 
anilhas. No entanto, elas têm uma aba com 
um código alfanumérico que pode ser obser-
vado à distância com uma luneta, um bom bi-
nóculos ou máquina fotográfica, dispensando 
capturar novamente as aves para identificá-
-las. Assim, pesquisadores e observadores de 
aves ao longo de toda a rota migratória, que 
envolve diversos países, podem registrar a 
presença e passagem das aves e, dessa forma, 
contribuir com o seu monitoramento e conhe-
cimento das rotas e pontos de parada. 

As bandeirolas têm uma cor diferente para 
cada país no qual as aves são marcadas, assim, 
mesmo que não seja possível registrar o código, 
pode-se saber a procedência das aves pela cor 
da bandeirola, por exemplo, laranja da Argenti-
na; verde dos Estados Unidos e branca do Cana-
dá. Aves marcadas no Brasil recebem uma ban-
deirola azul com código branco e o seu registro 
pode ser reportado para o Cemave, quando no 
Brasil, ou para as instituições responsáveis pelo 
anilhamento de aves nos outros países. Há uma 
articulação entre elas e a informação volta para 
os observadores e para a pesquisa – e contribui 
com os esforços de conservação.

As bandeirolas serão utilizadas para mar-
cação nas unidades de conservação apoiadas 

A equipe da Coordenação Regional 11 
(CR11), localizada em Lagoa Santa (MG), reali-
zou no dia 24 de abril o processo seletivo para 
contratação de dois chefes de brigada para 
ficarem sediados na unidade organizacional. 
Os candidatos aprovados exercerão atividades 
de preservação e combate a incêndios flores-
tais, apoio operacional, gestão de pessoas e 
equipamentos e também atividades de sensi-
bilização e educação voltadas para a preven-
ção de incêndios florestais, por um período de 
um ano, com possibilidade de prorrogação.

Como critério de avaliação, os participantes 
teriam que ter realizado e sido aprovado em 
pelo menos um Curso de Formação de Brigada 
de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
ofertados pelo ICMBio ou pelo Ibama, possuir 
carteira de habilitação no mínimo de categoria 
B e apresentar atestado médico para compro-
var estar apto a suportar esforços físicos.

Estêvão Marchesini, ponto focal de assun-
tos de prevenção e combates a incêndios flo-
restais no âmbito da CR11, explicou que os 
contratados serão sempre avaliados para re-
alizar um trabalho cada vez melhor e de qua-
lidade. “Os novos brigadistas poderão nos 
apoiar nas atividades de prevenção e combate 
a incêndios nas unidades vinculadas à CR11, 
entre elas os parques nacionais da Serra da 
Canastra, da Serra do Cipó e do Caparaó, que 
estão entre as unidades federais mais atingi-
das por incêndio”, destaca Estevão. Segundo 
ele, as unidades têm muitas demandas e fi-
cam sobrecarregadas, sendo necessário reali-
zar um cadastro de todos os brigadistas, asso-
ciados às unidades da coordenação regional, 
para que eles se unam em prol ao combate.

pelo Projeto GEF Mar – inicialmente os parques 
nacionais da Lagoa do Peixe (RS), de Jurubatiba 
(RJ) e do Cabo Orange (AP) – e para o recém-
-reconhecido Sítio Ramsar brasileiro, que se es-
tende do Cabo Orange às Reentrâncias Mara-
nhenses, incluindo as reservas extrativistas do 
Pará e Maranhão. “Espera-se que a marcação 
com bandeirolas auxilie os estudos previstos 
no Plano de Ação para a Conservação das Aves 
Limícolas Migratórias no Brasil e ao longo da 
rota migratória Atlântica”, afirmou Danielle 
Paludo, analista ambiental do Cemave.

FINALIZADO LEVANTAMENTO DE AVES 
MIGRATÓRIAS

Um importante trabalhado finalizado pelo 
Cemave recentemente foi o primeiro levanta-
mento de aves migratórias do Brasil. O estudo, 
realizado em conjunto com outras instituições, 
foi divulgado na publicação Papéis Avulsos de 
Zoologia, do Museu de Zoologia da Universi-
dade de São Paulo (USP).

O levantamento incluiu a consulta a tra-
balhos científicos e sites de registros de aves 
como o Wikiaves, Xeno-canto e o Atlas de Re-
gistros de Aves Silvestres e das três maiores 
coleções de aves brasileiras, do Museu de Zo-
ologia da USP, do Museu Paraense Emílio-Go-
eldi e do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

“Este primeiro levantamento de aves mi-
gratórias do Brasil aponta que 10,3% das es-
pécies encontradas no País são migratórias. 
Anteriormente, dados indicavam que esse 
número era maior, chegando a 600 aves da 
fauna brasileira. Com a pesquisa, pudemos 
observar o padrão de deslocamento de algu-
mas espécies e modificar essa classificação”, 
explica Danielle. 

Ao todo foram cinco pessoas na conquista 
pela vaga. Na primeira parte do processo, to-
dos apresentaram os documentos necessários 
para realização das inscrições e, logo após, 
mostraram os atestados de saúde para com-
provarem que estão aptos a participar das 
provas. Posteriormente, realizaram os testes 
de aptidão física, mais conhecido como TAF, 
e o teste de habilidade no uso de ferramentas 
agrícolas, o THUFA.

“Entendo que esta possibilidade de con-
tratação fortalece bastante as coordenações 
regionais, sendo nossa responsabilidade ga-
rantir o melhor aproveitamento dos brigadis-
tas na agenda da CR e no apoio às UCs da 
nossa jurisdição”, afirma Frederico Drumond 
Martins, coordenador regional da CR 11. Para 
cada critério e provas, os candidatos adqui-
riram uma nota correspondente à classifica-
ção final. O resultado foi lançado no dia 26 
de abril, fixado nas listas da CR 11 e no site do 
ICMBio. Para os selecionados, a remuneração 
mensal é de R$1.500 mais benefícios.
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Urubu-rei é monitorado na Flona 
de Ipanema 

Pibic tem recorde de inscrições de 
projetos de UCs 

A Floresta Nacional (Flona) de Ipanema aca-
ba de ser contemplada em edital da organiza-
ção não governamental SOS Mata Atlântica/
Sinopec Brasil com o Programa de Abertura 
de Escalada em Rocha e Monitoramento do 
Urubu-rei (Sarcoramphus papa) em áreas de 
escalada na unidade de conservação (UC). A 
iniciativa é desenvolvida em parceria com o 
Instituto Manacá, que faz parte do Conselho 
Consultivo da Flona.

O projeto foi concebido a partir da neces-
sidade de responder se a escalada em rocha 
é uma atividade possível de ser implemen-
tada na unidade, considerando que o plano 
de manejo indicava a ocorrência do urubu-rei 
nas áreas de interesse para o esporte. Assim, 
foram definidos como objetivos do projeto o 
recenseamento e monitoramento da espécie, 
o mapeamento das áreas de ocorrência e sí-
tios de nidificação, o mapeamento geral dos 
setores de escalada (esportiva e blocos) e o 
zoneamento, manejo e gestão da atividade.

O Instituto Manacá iniciou os trabalhos 
de campo em janeiro de 2018, coincidente-
mente quando a espécie passou a ser nova-
mente avistada após um período sem regis-
tros na unidade. “Com o aporte fornecido 
pela Fundação SOS Mata Atlântica será pos-
sível ampliar as áreas de monitoramento do 
urubu-rei e capacitar os monitores ambien-
tais da Flona de Ipanema em observação de 
aves e escalada em rocha”, salienta Pietro 
Scarascia, coordenador do projeto e veteri-
nário do Instituto Manacá.

Para Rafael Costa, chefe da UC, a experiência 
mostra que o caminho para solução de alguns 
conflitos entre uso público e conservação nem 
sempre é o zoneamento mais restritivo do pla-
no de manejo, mas sim o aprofundamento do 
diálogo e da pesquisa, para encontrar cami-
nhos possíveis. “Neste movimento, a unida-
de ganhou parceiros na sociedade civil orga-
nizada e ganhará recursos, capacitação para 
os condutores e maior conhecimento sobre 

As inscrições para envio de propostas ao 12º 
edital do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica do Instituto Chico Mendes 
(Pibic/ICMBio) foram encerradas no dia 7 de 
maio. Neste ano, teve destaque a participação 
majoritária de candidatos a orientadores que 
trabalham em unidades de conservação (UCs).

Dos 49 projetos de iniciação científica sub-
metidos ao processo seletivo, 31 são de ana-
listas ambientais de UCs; 15, dos centros 
nacionais de pesquisa e conservação e 3, de co-
ordenações na sede do instituto. Outro resul-
tado comemorado pela equipe foi a submissão 
de propostas por 12 analistas, do total de 27 
candidatos a orientadores, que nunca haviam 
participado do processo seletivo do Pibic.

O recente e crescente aumento da partici-
pação de analistas ambientais de UCs no pro-
grama é uma conquista resultante do incenti-
vo institucional para a participação deles e do 
aprimoramento dos processos seletivos. Ao 
longo de 10 anos, o Pibic induziu o desenvol-
vimento de pesquisas cada vez mais voltadas 
a encontrar respostas e soluções para desafios 
de gestão observados na rotina de trabalho 
das unidades de conservação. 

“Como resultado deste incentivo, a pes-
quisa ganha aplicabilidade, criando um círcu-
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Projeto analisará a ocorrência do urubu-rei em áreas da Flona e a 
possibilidade de implantação da escalada em rocha

Edital contemplará 33 bolsas de iniciação científica. Na imagem, bolsista Pibic/ICMBio posiciona colar GPS em onça pintada

a fauna local. Espero que possamos replicar 
este modelo para outros problemas que a uni-
dade deve enfrentar”, defendeu.

PROJETOS CONTEMPLADOS

O Edital 01/2018 da SOS Mata Atlântica/
Sinopec Brasil é destinado a projetos de or-
ganizações da sociedade civil que promovam 
o engajamento da sociedade em áreas pro-
tegidas situadas na Mata Atlântica e em am-
bientes marinhos.

Outras seis unidades de conservação fede-
rais também serão beneficiadas por projetos 
apoiados no edital: Área de Proteção Am-
biental Delta do Parnaíba (MA/PI/CE), Floresta 
Nacional do Assungui (PR), Parque Nacional 
Marinho e Área de Proteção Ambiental de Fer-
nando de Noronha (PE), Parque Nacional da 
Serra da Bodoquena (MS) e Refúgio de Vida 
Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes (SP).

11

lo virtuoso no qual o conhecimento gerado 
transforma a prática da conservação e essa, 
por sua vez, levanta mais perguntas para a 
pesquisa”, afirma a coordenadora de Pesqui-
sa e Gestão da Informação sobre Biodiversida-
de, Ana Elisa Bacellar. Desde o início do Pibic/
ICMBio, em 2008, já foram realizados 269 tra-
balhos de Iniciação Científica, em 42 unida-
des descentralizadas (centros ou unidades de 
conservação) do instituto e em 19 unidades 
federativas do país. 

Para o período de vigência do ciclo Pibic 
2018/2019, que terá início em 1° de agosto 
de 2018, o programa contará com 33 bolsas 
– sendo 18 delas Pibic/CNPq e 15 Pibic/CIEE, 
que serão concedidas aos 33 projetos melhor 
classificados. A partir da 34ª posição na or-
dem de classificação, os estudantes poderão 
integrar o Programa de Iniciação Científica na 
modalidade voluntária. 

Cada orientador poderá ser contemplado 
com um número máximo de duas bolsas, po-
dendo orientar até três alunos, entre bolsis-
tas e voluntários. A Comissão de Seleção se 
reunirá no período de 21 a 25 de maio para 
avaliação das propostas recebidas, de acordo 
com critérios definidos no edital. A relação de 
propostas recebidas pode ser consultada em 
https://bit.ly/2KskRrh.
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Cepam inicia curso de formação de multiplicadores ambientais

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
da Biodiversidade Amazônica (Cepam) realizou 
a primeira das três oficinas de trabalho previs-
tas no projeto “Brincando também se conserva: 
formação de multiplicadores por meio de jogos 
educacionais”. A iniciativa, aprovada no último 
edital da Coordenação-geral de Gestão Socio-
ambiental, teve início no dia 9 de maio.

O projeto tem como objetivo contribuir com 
o processo de formação de multiplicadores em 
atividades de educação ambiental, por meio 
da utilização de dinâmicas de grupo e de jogos 
educativos, com foco nas espécies ameaçadas 
da fauna e flora amazônica. O público alvo con-
ta com professores de Ciências e Geografia do 
Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de 
Educação de Manaus e estudantes de licenciatu-
ra em Ciências Naturais da Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam) e em Ciências Biológicas 
da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

A finalidade é que os professores e futu-
ros licenciados possam utilizar estes recur-
sos didáticos em sua prática docente a fim 
de promover aprendizagem de forma lúdica 
e participativa. Outra contribuição refere-se 
ao fato de que tais estudantes de licenciatura 
também participarão do Programa de Volun-
tariado do ICMBio, desenvolvendo atividades 
relacionadas à biodiversidade amazônica nas 
escolas onde deverão realizar seu estágio do-
cente curricular obrigatório. 

Segundo Diogo Lagroteria, um dos coorde-
nadores do projeto, “o diferencial dessa pro-
posta é ser um projeto integrado, unindo a 
terceira maior Secretaria Municipal de Educa-
ção do Brasil (Manaus) com alunos de licen-
ciatura das duas universidades públicas do 
Amazonas (Ufam e UEA) e o Cepam. Preten-
demos fortalecer o debate e a disseminação 
da importância da conservação da biodiversi-
dade amazônica entre alunos e professores”.

Neste primeiro momento, os participan-
tesdiscutiram a importância da biodiversida-
de, contextualizaram a inserção dos jogos na 
Educação Ambiental e apresentaram estraté-
gias pedagógicas possíveis de serem execu-
tadas, tendo em vista a realidade das escolas 
públicas. O projeto ainda prevê duas oficinas 
de trabalho, uma a ser realizada no Instituto 
de Pesquisas Amazônicas (Inpa) e outra nas 
dependências do próprio Cepam, onde os jo-
gos didáticos produzidos serão testados e dis-
tribuídos aos professores e alunos de licencia-
tura para que as atividades didáticas possam 
ser levadas para os alunos do ensino funda-
mental, na sala de aula.

Ao final do projeto, os participantes tam-
bém receberão um guia de apoio pedagógi-
co desenvolvido pela equipe do Cepam, com 
orientações sobre a utilização destes materiais 
em sala de aula, além de atividades que esti-
mulam a reconexão com as áreas verdes pró-
ximas às escolas.

Segundo Iris Rianne, uma das idealizadoras 
do projeto, “o evento foi muito bem-sucedido 
já que, além de cumprir seu objetivo inicial, 
serviu também para fortalecer a parceira com 
as instituições participantes, além de aproxi-
mar a sociedade e o centro com vistas à con-
servação da biodiversidade e à discussão so-
bre a qualidade de vida em áreas urbanas”.

Participantes aplicarão aprendizado da oficina em escolas da rede pública
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Novos NGIs UCs de Boa Nova reúnem Conselhos Consultivos

Mais dois núcleos de gestão integrada (NGIs) 
foram criados. Na última sexta-feira (11), foi 
publicada a portaria que cria o NGI ICMBio Bo-
queirão da Onça, que inclui a Área de Proteção 
Ambiental e o Parque Nacional do Boqueirão da 
Onça (BA), com sede em Juazeiro (BA). Já o NGI 
ICMBio Rio Paraná será formado pela Área de 
Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio 
Paraná (SP/MS/PR) e o Parque Nacional de Ilha 
Grande (MS/PR), com sede em Umuarama (PR) 
e bases avançadas em Dourados (MS) e Guaíra 
(PR). As portarias podem ser acessadas em ht-
tps://bit.ly/2rBpo3H e https://bit.ly/2wGK1QZ.

Com o intuito de consolidar as unidades de 
conservação (UCs), o Parque Nacional e o Refú-
gio de Vida Silvestre de Boa Nova (BA) realiza-
ram a primeira reunião ordinária do Conselho 
Consultivo em 2018. A atividade teve participa-
ção dos conselheiros e da comunidade local e 
regional, que debateram diversos temas, entre 
eles processo seletivo de brigadistas, regulariza-
ção fundiária, Plano de Ação “Nascente do Bi-
xiguento”, renovação do Conselho Consultivo, 
funcionamento das Câmaras Técnicas das UCs, 

apresentação dos novos servidores, necessidade 
de construção do plano de manejo, documentá-
rio Brasil dos Parques da TV Brasil, capacitação 
do Conselho e ações de fiscalização ambiental. 
Segundo Johan Pereira, chefe das UCs, “após 
dois anos de criação do Conselho, a participa-
ção efetiva dos conselheiros e da comunidade 
demostra a importância das ações de gestão 
socioambiental no processo de gestão das UCs. 
Desde sua criação, em 2015, as áreas protegidas 
avançaram no processo de gerenciamento”.

1114 15

Parna de Ilha Grande fará parte do NGI ICMBio Rio Paraná

Adriana Vieira durante a aula de “Bioética de Mamíferos Aquáticos
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CMA participa de aula na Unifesp 

Cemave promove curso de anilhamento de aves 

Seleção do Programa Petrobras Socioambiental

O Centro Nacional de Pesquisa e Conserva-
ção de Mamíferos Aquáticos (CMA) participou 
recentemente de uma aula da disciplina “Bio-
ética Animal”, do curso de Bacharelado Inter-
disciplinar de Ciências e Tecnologia do Mar 
(BICTMar), da Universidade Federal de São Pau-

O Centro Nacional de Pesquisa e Conserva-
ção de Aves Silvestres (Cemave) promoveu mais 
um curso de anilhamento de aves silvestres no 
Parque Nacional de Brasília (DF). A capacitação, 
com carga horária de 40 horas, foi realizada 
pela base avançada do Cemave em Brasília, de 
23 a 27 de abril. Os objetivos foram treinar os 
alunos na técnica de marcação de aves conhe-
cida como anilhamento, por meio de atividades 
práticas em campo, bem como apresentar con-

Estão abertas até 3 de junho as inscrições 
de projetos na Seleção Pública 2018 do Pro-
grama Petrobras Socioambiental. Podem par-
ticipar entidades privadas sem fins lucrativos 
que componham o terceiro setor, legalmente 
constituídas e administradas segundo as leis 
brasileiras e organizadas em prol de interes-
ses coletivos previstos no escopo das linhas 
de atuação desta Seleção Pública. As propos-

lo (Unifesp-Santos). Com o tema “Bioética no 
Manejo de Mamíferos Aquáticos, a aula foi mi-
nistrado por Adriana Vieira de Miranda, bolsis-
ta especialista do GEF-Mar que atua no CMA.O 
foco da aula foram os princípios éticos rela-
cionados ao manejo de mamíferos aquáticos, 
apresentando aspectos históricos no mundo e 
no Brasil, legislações em vigor no País, proto-
colos, guias e planos de mamíferos aquáticos 
e futuro de algumas decisões relacionadas à 
regularização de atividades que envolvem es-
ses animais. Por fim, Adriana falou sobre sua 
experiência como bolsista do CMA e as ativida-
des e procedimentos com mamíferos aquáticos 
vividos por ela. “A turma se interessou muito 
pelo tema, fez várias perguntas e apresentou 
algumas curiosidades. Além disso, a aula foi 
uma grande oportunidade para o CMA expor 
o trabalho que realiza e sua importância para 
a conservação dos animais”, afirmou Adriana.

teúdos teóricos relacionados a esse método e à 
ornitologia de forma geral. A capacitação foi di-
rigida exclusivamente a estudantes e profissio-
nais de Biologia e áreas correlatas e contou com 
a participação de 12 alunos de diversos estados, 
abrangendo todas as regiões do país.

tas devem estar enquadradas em temas como 
Biodiversidade, Florestas e Clima e Água. Nes-
te edital, serão destinados até R$ 180 milhões, 
por um período de 24 meses. Podem ser ins-
critos projetos que solicitem recursos entre R$ 
500 mil e R$ 6 milhões para execução em um 
período de 24 meses. Mais informações em ht-
tps://bit.ly/2HRxGKw.

Participantes aprenderam como fazer o anilhamento de aves
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