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Parque de Boa Nova realiza operação 
de fiscalização

APA de Cairuçu dialoga com 
comunidade indígena 

No período de 4 a 8 de outubro, foi realizada 
a operação de fiscalização Boa Nova Protegida, 
atividade planejada e apoiada pela Coordena-
ção Regional 7 (CR 7 – Porto Seguro) e Coor-
denação Geral de Proteção (CGPRO/ICMBio). A 
ação teve o objetivo de coibir a caça e o tráfico 
de animais silvestres, além de verificar possíveis 
ocorrências de desmatamento no Parque Nacio-
nal de Boa Nova e no Refúgio de Vida Silvestre 
de Boa Nova, UCs federais situadas no sul da 
Bahia. Além da equipe local do ICMBio, a ope-
ração contou com a participação do Ibama, Po-
lícia Civil e Polícia Militar Ambiental da Bahia.

Foram apuradas denúncias relacionadas à  
caça e ao tráfico de aves nas unidades, que 
abrigam os biomas Mata Atlântica e Caatinga. 
Dando prosseguimento à ação, no lugar co-
nhecido como Riacho do Norte, a equipe en-
controu desmatamento com utilização de fogo 
em uma área de 1,28 hectare de Mata Atlân-
tica, gerando auto de infração no valor de R$ 
30 mil. No distrito de Valentim, foram apreen-
didos pela Policia Militar Ambiental da Bahia, 
em conjunto com as equipes do ICMBio e do 
Ibama, três pássaros silvestres e duas espingar-
das com um suspeito de realizar caça nas UCs. 

No interior do Parque Nacional de Boa Nova, 
foi identificado corte seletivo em nove árvores 
da espécie conhecida como vinhático (Plathy-
menia foliosa). A equipe de fiscalização realizou 

Os guaranis da Terra Indígena (TI) Parati Mi-
rim estão elaborando, em parceria com servi-
dores e Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Cairuçu, no litoral flumi-
nense, um protocolo de consulta prévia. A ini-
ciativa surgiu da necessidade de se ouvir as 
populações tradicionais residentes no interior 
da APA, incluindo os indígenas, quilombolas e 
caiçaras, sobre o processo de revisão do Plano 
de Manejo da unidade.

O trabalho vem sendo coordenado pelo 
analista ambiental Bruno Gueiros e os conse-
lheiros Sandro Nascimento, do Núcleo Inter-
disciplinar para o Desenvolvimento Social (Ni-
des) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), e Pedro Benite Karai Miri, da Associa-
ção Comunitária Indígena Guarani (Acigua).

A Convenção nº 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e o Decreto Pre-
sidencial nº 5051/2004 determinam que os 
povos e comunidades tradicionais devem ser 
consultados cada vez que forem previstas me-
didas legislativas ou administrativas que pos-
sam afetá-los diretamente.

PROTOCOLO DE CONSULTA PRÉVIA

“Ao iniciarmos o diálogo sobre o processo 
de consulta junto aos guaranis da TI Para-
ti Mirim, em relação à revisão do Plano de 
Manejo da APA Cairuçu, fomos provocados 
a auxiliá-los na construção de um protocolo 
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a apuração no local e dará continuidade às in-
vestigações para punição dos responsáveis. No 
encerramento da ação, os agentes encontraram 
no Bloco Icó, ainda no interior do parque, uma 
área desmatada de 0,47 hectare, cuja investiga-
ção também está em andamento. 

Segundo o chefe do Parna de Boa Nova, 
Johan Pereira, “ações de fiscalização e a pre-
sença constante do ICMBio e parceiros, em 
especial as entidades que compõem a Câmara 
Técnica de Proteção e Emergência Ambiental 
da UC, inibem a ocorrência de ilícitos ambien-
tais, tornando as unidades de Boa Nova espa-
ços com potencial para visitação e atividades 
de uso público”, ressalta o gestor. 

UCs DE BOA NOVA

O Parque Nacional de Boa Nova e o Refúgio 
de Vida Silvestre de Boa Nova foram criados 
em junho de 2010 com o intuito de proteger 
ambientes de transição entre a Caatinga e a 
Mata Atlântica, especialmente a mata-de-cipó 
e sua impressionante biodiversidade, com des-
taque para as várias espécies de aves, como 
o gravatazeiro (Rhopornis ardesiaca), espécie 
símbolo da área e endêmica da mata-de-cipó. 
O Parna de Boa Nova é composto por cinco 
blocos independentes, conectados através de 
quatro blocos do Refúgio de Vida Silvestre.

de consulta prévia nos moldes de alguns já 
existentes, levando em consideração as es-
pecificidades de sua etnia e de sua organi-
zação social local”, destacou o analista am-
biental Bruno Gueiros.

A Terra Indígena Parati Mirim pertence à 
etnia Guarani Mbya e foi homologada em 
1996. Tem área de aproximadamente 93 
hectares, que está totalmente sobreposta 
aos limites da APA Cairuçu. As reuniões vêm 
acontecendo desde setembro e têm conta-
do com o apoio de estudantes da UFRJ. A 
expectativa é que o protocolo seja finaliza-
do até o final deste ano.

Segundo Bruno Gueiros, o processo tem 
sido muito rico e conta com a participação 
ativa de jovens e idosos. A última reunião, 
ocorrida em 24 de outubro, contou com a 
presença do cacique Miguel Karaí Tatatin 
(homem nas nuvens, em tupi-guarani), que 
tem 117 anos de idade e contribuiu para 
a construção do protocolo. “A presença do 
cacique foi considerada uma benção e a 
chancela de que o processo tem sido con-
duzido de maneira satisfatória, respeitando 
o modo de vida guarani mbya”, concluiu o 
analista ambiental.

Equipe de fiscalização na região das Três Cachoeiras

Protocolo de consulta prévia está sendo construído com ampla 
participação da comunidade
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Jaborandi promove geração de renda e 
traz benefícios para a saúde 

É do jaborandi (Pilocarpus microphyllus), 
espécie existente na Floresta Nacional (Flona) 
de Carajás (PA), que se extraem os sais de pi-
locarpina, importante componente de fórmu-
las usadas no tratamento do glaucoma, maior 
causa de cegueira do mundo. Para transfor-
mar essas folhas em elementos medicinais, 47 
pessoas da Cooperativa Coex-Carajás passam 
o dia dentro da floresta colhendo, secando e 
ensacando as folhas do jaborandi. 

O trabalho é executado durante seis meses 
no ano – de julho a dezembro. Anualmente, 
são colhidas de 40 a 50 toneladas de folhas 
do jaborandi. Tudo é vendido para o Grupo 
Centroflora, no Piauí, empresa que trabalha 
com a comercialização e o desenvolvimento 
de extratos vegetais. É das folhas que o Cen-
troflora extrai os sais de pilocarpina e vende 
a substância para o laboratório farmacêutico 
Boehringer Ingelheim, na Alemanha, que pro-
duz o colírio para o tratamento do glaucoma.

E o melhor: tudo é feito com manejo sus-
tentável para que todos os anos os extrativis-
tas possam continuar a gerar o sustento de 
suas famílias e, ao mesmo tempo, conservar o 
recurso natural, importante tanto para o con-
sumo da sociedade quanto para o equilíbrio 
ecossistêmico das áreas naturais.

GERAÇÃO DE RENDA

A atividade gera renda para famílias que vivem 
no entorno da Flona de Carajás e que, devido às 
poucas oportunidades de trabalho na região, 
têm o seu sustento oriundo da floresta em pé. Os 
ganhos financeiros pelos seis meses de trabalho, 
período de coleta, ficam entre R$ 18 mil a R$ 20 
mil por cooperado, conta o presidente da Coope-
rativa Coex-Carajás, Gilson Moraes Lima.

Esse é um bom exemplo de projeto que une 
o uso das riquezas naturais à geração de ren-
da de forma sustentável e com inclusão social 
e produtiva de famílias beneficiárias ou usuá-
rias de unidades de conservação. “A coopera-

tiva avança todos os anos, colhemos cada vez 
mais e tudo isso com manejo sustentável do 
jaborandi”, ressalta Lima, que é filho de coo-
perado e conhece bem a luta dos folheiros de 
jaborandi, como são chamados na região.

Depois dos seis meses, alguns trabalhadores 
ficam sem atividade, mas outros colhem semen-
tes nativas para a mineradora Vale, mantendo 
algum rendimento mensal. Das sementes nas-
cem mudas que ajudam no repovoamento da 
espécie no interior da unidade de conservação.

Segundo o coordenador de Produção e Uso 
Sustentável do ICMBio, João da Mata, o uso 
sustentável de recursos naturais gera alterna-
tivas de renda e também promove a conser-
vação da sociobiodiversidade. “Há uma mu-
dança de comportamento, pois as pessoas 
passam a cuidar da área, sendo o controle so-
cial uma importante ferramenta que intimida 
a ocorrência de atividades ilegais e que cau-
sam degradação ambiental”, argumenta.

Para o chefe da Floresta Nacional de Ca-
rajás, Marcel Regis Moreira, a experiência de 
extração das folhas de jaborandi mostra que 
a UC pode conciliar os interesses econômicos 
com a conservação ambiental. “Isso permite 
diversos usos dos recursos naturais existentes 
na unidade e beneficia os grupos sociais da 
região”, afirma o gestor.

Ainda segundo ele, essa experiência é fruto 
de parcerias, a exemplo da que foi estabelecida 
com a Universidade Federal Rural da Amazônia 
(UFRA), instituição que vem colaborando com 
estudos e pesquisas para otimizar e melhorar 
esse processo produtivo no interior da UC.

HISTÓRIA

A colheita do jaborandi em Carajás tem his-
tória. A planta já esteve na lista de espécies 
ameaçadas de extinção. Tudo por conta da 
forma de coleta e das condições de trabalho. 
A retirada das folhas se dava de forma clan-
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Manejo do jaborandi é exemplo de uso sustentável

destina, indiscriminada e equivocada. A plan-
ta era arrancada sem os critérios técnicos e 
de boas práticas de produção. Além disso, os 
folheiros acampavam dentro da floresta para 
fazer a colheita em condições precárias e ile-
gais, vendiam as folhas para atravessadores e 
obtinham pouco retorno financeiro.

A partir do ano 2000, o governo federal co-
meçou a apoiar a organização social dos ex-
trativistas. Com isso, eles foram se articulando 
e, assim, nasceu a cooperativa, acabando com 
os atravessadores. Os trabalhadores passaram 
a vender diretamente para a empresa Centro-
flora, que banca as despesas com proteção 
individual, ferramentas para a atividade e ali-
mentação dos folheiros em campo.

Os extrativistas também aprenderam o uso 
sustentável do jaborandi, através do manejo, 
ou seja, podam a planta com equipamentos 
apropriados e realizam a coleta seletiva das fo-
lhas. A planta do jaborandi é um dos símbolos 
do debate entre conservação ambiental e ex-
ploração mineral na região, pois sua ocorrência 
se dá principalmente em locais de alto interes-
se de exploração mineral no interior da Flona.

FLONA DE CARAJÁS

A Floresta Nacional de Carajás abriga o 
maior projeto de mineração do Brasil, onde 
são diariamente exploradas toneladas de fer-
ro, manganês, granito e cobre. A região é co-
nhecida pela grande riqueza mineral que, na 
década de 80, atraiu muitas pessoas. No inte-
rior da Flona, são realizadas ações de pesquisa 
científica, conservação, visitação e proteção, 
com destaque para as pesquisas envolvendo 
o gavião-real e a arara-azul-grande, além das 
atividades de observação de aves.

A Flona de Carajás é uma das mais diversi-
ficadas e ricas da Amazônia. O local apresenta 
múltiplos interesses ambientais, extrativismo 
vegetal e mineral. A UC foi criada em fevereiro 
de 1998 com uma área total de aproximada-
mente 350 mil hectares, abrangendo os mu-
nicípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e 
Água Azul do Norte, todos no Pará.
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Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros é reaberto após incêndio 

Comunidades do Amazonas assinam 
CCDRU

O Parque Nacional da Chapada dos Vea-
deiros, em Goiás, foi reaberto à visitação na 
última quarta-feira (1º). A unidade de conser-
vação (UC) estava fechada aos turistas desde 
o início do incêndio que atingiu a região. O 
fogo foi totalmente extinto na terça-feira (31).

Os incêndios afetaram 66,014 mil hectares, 
o equivalente a 28% da unidade de conserva-
ção. A ação de combate envolveu o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), Ibama, Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal e de Goiás e Grupo Am-
bientalista do Torto (GAT). 

Mais de 500 voluntários se juntaram ao 
combate e desempenharam papel fundamen-
tal, atuando em várias frentes e arrecadando 
recursos que serão utilizados em treinamentos 
e ações de prevenção. A Força Área Brasileira 
(FAB), Polícia Militar do DF e a Polícia Rodovi-
ária Federal também apoiaram os trabalhos, 
cedendo aviões e helicópteros.

No último dia 26 de outubro, o Instituto 
Chico Mendes assinou Contrato de Concessão 
de Direito Real de Uso (CCDRU) com 1.845 fa-
mílias residentes em unidades de conservação 
(UCs) da Amazônia. Ao todo, serão disponi-
bilizados 589.564 hectares nas Reservas Ex-
trativistas Médio Purus, Auati-Paraná, Arapi-
xi, Baixo Juruá, Médio Juruá e Ituxi, todas no 
Amazonas. As seis unidades somam, no con-
junto, 2,1 milhões de hectares e a área conce-
dida representa 28% do total.

No CCDRU, a gestão de parte do territó-
rio de uma UC é repassada a uma associação 
que representa os moradores. “A comunidade 
passará a ter responsabilidades e direitos, a 
exemplo das licenças e autorizações para uso 
sustentável e financiamentos para produção”, 
explica o diretor de Ações Socioambientais e 
Consolidação Territorial do ICMBio, Claudio 
Maretti, ao acrescentar que o contrato, além 
permitir o uso da terra, é a porta de entrada 
para políticas públicas que vão fortalecer so-
cial e economicamente as comunidades.

As cláusulas de uso do território são defini-
das em comum acordo e acompanhadas pelo 
ICMBio. De acordo com o CCDRU, o Instituto 
continua responsável pela administração da 
UC, dentro da qual estão as terras cedidas, 
por meio de instrumentos de gestão (cadas-
tramento de famí-
lias, perfil da família 
beneficiaria, Con-
selho Deliberativo, 
Plano de Manejo, 
autorização de uso 
sustentável de recur-
sos naturais etc), em 
estreita relação com 
a comunidade local. 
O acordo foi esta-
belecido por prazo 
determinado, mas 
pode ser rompido a 
qualquer momento 
por qualquer uma 

FUNCIONAMENTO E VISITAÇÃO

O Parque Nacional da Chapada dos Vea-
deiros funciona de terça a domingo. Em ca-
sos de feriado na segunda-feira, a unidade 
de conservação permanece aberta nesse dia, 
fechando no primeiro dia útil subsequente. 
Em janeiro e julho, meses de férias escolares, 
o parque fica aberto todos os dias. A entra-
da é das 8h às 12h e a saída até as 18h. Na 
entrada, o registro dos visitantes é feito me-
diante o preenchimento do Termo de Conhe-
cimento de Riscos e Normas.

Para enriquecer a experiência da visitação 
e reduzir os impactos sobre o ecossistema, 
a visitação é limitada de acordo com a ca-
pacidade das trilhas: Trilha dos Saltos, com 
250 visitantes/dia; Trilha dos Cânions, 200 vi-
sitantes/dia; Trilha da Seriema, 30 visitantes/
dia; e Travessia das Sete Quedas, 20 pessoas 
acampadas/noite.

das partes, em caso de descumprimento das 
normas e acordos pré-estabelecidos.

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

Promover o desenvolvimento socioambiental 
de comunidades tradicionais com o uso e mane-
jo sustentável dos recursos naturais é uma estra-
tégia eficaz de conservação da biodiversidade.

Nesse sentido, as unidades de conservação 
de uso sustentável com população tradicional 
reconhecida são áreas protegidas nas quais 
o desenvolvimento sustentável e a conserva-
ção estão aliados à manutenção do modo de 
vida das comunidades. O território dessas UCs 
apresenta uma significativa sociobiodiversida-
de, o que inclui recursos naturais, instrumen-
tos e artefatos, celebrações, saberes e práti-
cas, formas de expressão, lugares e paisagens.

Para Maretti, a celebração do CCDRU é um 
passo fundamental para o cumprimento das 
obrigações do ICMBio em termos de imple-
mentação e gestão das UCs. “As unidades de 
conservação de uso sustentável com popula-
ções tradicionais não estão implementadas se 
não houver condições de produção sustentável 
e de desenvolvimento socioeconômico dessas 
comunidades, além da conservação da nature-
za e sua biodiversidade”, conclui o diretor.

Após a ampliação, parque passou a proteger 240 mil hectares de Cerrado

Ao todo, 1.845 famílias residentes em UCs da Amazônia foram beneficiadas
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CPB inicia segundo ciclo dos PANs 
Primatas do Nordeste e Sauim-de-coleira

O Centro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação de Primatas Brasileiros (CPB/ICMBio) 
acaba de realizar oficinas de planejamento 
participativo do segundo ciclo de dois Planos 
de Ação Nacionais (PANs) para conservação 
de espécies de primatas – o PAN Primatas do 
Nordeste e o PAN Sauim-de-Coleira.

Os PANs são importantes ferramentas para 
a conservação de espécies ameaçadas de extin-
ção e sua execução é feita em ciclos de cinco 
anos. Todos os PANs para a conservação de pri-
matas, coordenados pelo CPB/ICMBio, tiveram 
seu primeiro ciclo concluído entre o final de 
2016 e o início de 2017. Agora, alguns desses 
planos já partem para seu segundo ciclo.

PAN PRIMATAS DO NORDESTE

A oficina do PAN Primatas do Nordeste foi 
realizada entre os dias 9 e 10 de outubro, no 
auditório da Floresta Nacional da Restinga de 
Cabedelo, em Cabedelo (PB). O PAN tem como 
alvo seis espécies de primatas ameaçados de 
extinção, sendo uma categorizada como “Cri-
ticamente em Perigo” (Callicebus barbara-

brownae), que só ocorre na Caatinga, único 
bioma exclusivamente brasileiro; quatro “Em 
perigo” (Alouatta ululata, Callicebus coim-
brai, Sapajus flavius e Sapajus xanthosternos); 
e uma “Vulnerável” (Alouatta belzebul).

A oficina contou com a participação de 36 
representantes de 16 instituições de diversos 
setores, como secretarias estaduais e munici-
pais de meio ambiente, universidades, unida-
des de conservação, organizações não-gover-
namentais e empresas. O objetivo estabelecido 
no PAN foi manter e promover a viabilidade de 
populações das espécies-alvo em cinco anos.

Para atingir esse objetivo foram elabora-
das 33 ações distribuídas em cinco objetivos 
específicos, focados em combater as princi-
pais ameaças aos primatas do nordeste, per-
da e fragmentação do habitat, isolamento 
das populações e caça.

PAN SAUIM-DE-COLEIRA

Na semana seguinte, entre os dias 17 e 19, 
em parceria com o Centro Nacional de Pesqui-

sa e Conservação da Biodiversidade Amazôni-
ca (Cepam/ICMBio), foi realizada a Oficina de 
Planejamento Participativo do segundo ciclo 
do PAN para a Conservação do Sauim-de-co-
leira, na sede do Cepam, em Manaus (AM).

O sauim-de-coleira é uma espécie critica-
mente em perigo de extinção, tendo em vista 
a sua distribuição extremamente restrita e so-
breposta à cidade de Manaus, principal pólo 
urbano da região norte.

Participaram da oficina 35 especialistas, 
entre pesquisadores, professores, gestores 
públicos, dirigentes de organizações não-
-governamentais, militares e estudantes, re-
presentando 22 instituições. Para combater 
e minimizar as principais ameaças ao sauim-
-de-coleira, foram estabelecidas 47 ações, 
distribuídas em oito objetivos específicos, 
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Três escrituras públicas de desapropriação amigável foram assinadas 
no último dia 18

S
ui

an
e 

M
ar

in
ho

Sapajus flavius: espécie contemplada pelo PAN Primatas do Nordeste 

que visam promover a conservação do sauim 
e de seu habitat, implementando ações para 
reverter a atual tendência de declínio popu-
lacional da espécie.

COMPROMETIMENTO

Segundo o coordenador do CPB, Leandro 
Jerusalinsky, o êxito dos PANs depende do 
efetivo comprometimento e cooperação dos 
participantes entre si e com os demais setores 
da sociedade que se relacionam com os temas 
abordados nos planos.

“Para melhorar a situação dessas espécies é 
fundamental manter a colaboração com as ins-
tituições já envolvidas, mas também identificar 
novos parceiros que possam agregar esforços 
para concretizar a implementação das ações 
estabelecidas nos PANs”, afirmou Jerusalinsky.
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Soavinski participa de seminário sobre a recuperação do Rio Doce

Durante a manhã do último dia 26, em 
Linhares (ES), o seminário “Recuperação da 
água na planície costeira do Rio Doce” trouxe 
uma série de apresentações sobre a situação 
geral da planície costeira do Rio Doce, bem 
como análises específicas sobre seus córregos 
e lagoas. O evento – organizado pela Rebio de 
Comboios, Centro Tamar e Comitê de Bacias 
do Rio Barra Seca, com apoio do Projeto Terra-
Mar – teve por objetivo apresentar conteúdos 
que permitissem um melhor entendimento do 
público quanto aos diversos aspectos relacio-
nados aos usos, condições atuais, conflitos e 
perspectivas para essa planície costeira.

Na abertura, a presidente do Comitê de Ba-
cias do Rio Barra Seca/Foz do Doce, Dolores 
Colle, questionou o público se o momento é 
de conviver com a seca ou de lutar para re-
verter o quadro, provocando todos a traba-
lharem em conjunto, visando reparar e mudar 
a realidade de crise hídrica. O secretário de 
Meio Ambiente da Prefeitura de Linhares, Lu-
cas Scaramuza, e o prefeito de Linhares, Gue-
rino Zanon, explicitaram a importância da re-
gião e se mostraram dispostos a unir esforços 
para tratar da planície e seus problemas.

GRUPOS DE TRABALHO

O segundo dia de realização do seminário 
trouxe como proposta a formação de grupos de 
trabalhos que pudessem discutir temas mais es-
pecíficos e ao final apresentar encaminhamentos 
que busquem uma melhoria dos aspectos am-
bientais da planície, em especial aqueles relacio-
nados à disponibilidade e qualidade da água.

Logo na abertura, o presidente do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversida-
de, Ricardo Soavinski, aproveitou a ocasião para 
homenagear a estratégia de diferentes atores 
sociais se reunirem para discutir a planície como 
um todo. “É muito comum estarmos em even-
tos focados na água sem relacionar seus usos 
com os ecossistemas a ela associados”.

Soavinski também reforçou a importância do 
Espírito Santo para a manutenção da biodiver-

sidade. “Aqui temos unidades de conservação 
com níveis de implementação mais elevados e 
outras ainda no início. E para a região da pla-
nície costeira do Rio Doce está em construção 
uma proposta de criação de nova UC federal, 
que será levada à ampla discussão com todos os 
setores. Para essa região temos uma expectativa 
muito boa”, celebrou o presidente do ICMBio.

Para João Carlos Thomé, o Joca, coorde-
nador do Centro Tamar/ICMBio, o funda-
mental é que o evento saia com proposições 
para esta região, que vem sendo severa-
mente impactada, seja pelas mudanças do 
clima, seja por fatos como o rompimento 
da barragem da mineradora Samarco, em 
Mariana (MG), no ano de 2015.

Já o secretário de Meio Ambiente do Espí-
rito Santo, Aladim Cerqueira, afirmou que o 
momento pelo qual está passando o estado, 
com crise no abastecimento de água, exigiu 
a criação de um Comitê Hídrico, além da im-
plementação de propostas de reflorestamen-
to para as áreas degradadas. “Com relação às 
questões levantadas no evento, temos o Fun-
do Estadual de Meio Ambiente, que poderá 
ser uma alternativa para esses problemas”, 
declarou Cerqueira.

GUIA DE LICENCIAMENTO

O presidente do ICMBio aproveitou a ocasião 
para lançar oficialmente o Guia de Licenciamen-
to Tartarugas Marinhas, uma publicação inédita 
dos Centros Especializados do ICMBio que reú-
ne informações acerca das áreas consideradas 
prioritárias para as tartarugas marinhas, impac-
tos potenciais dos diferentes tipos de empreen-
dimentos e as medidas de mitigação e monito-
ramento aplicáveis a cada impacto.

“Sabemos do desenvolvimento, e sabemos 
também o quanto essas áreas são cobiçadas. 
Mas acredito que esse conteúdo técnico au-
xiliará muito os empreendedores e órgãos 
licenciadores. Parabéns a toda equipe envol-
vida nesse trabalho”, frisou Soavinski. O pre-
sidente fez questão de anunciar que o Guia 
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de Licenciamento já se encontra disponível 
para download no sítio eletrônico do ICM-
Bio: https://goo.gl/u3XJmf.

NOVIDADES 

Ricardo Soavinski também aproveitou o 
seminário para noticiar o estabelecimento de 
novos mecanismos para a melhoria da gestão 
de unidades de conservação, a exemplo da 
conversão de multas, que permitirá a destina-
ção de recursos advindos de multas aplicadas 
por descumprimento à Lei de Crimes Ambien-
tais (no 9.605/98) diretamente nas UCs e em 
programas de conservação da biodiversidade.

“Os autuados, como as empresas por exem-
plo, normalmente não reúnem expertises para 
implementar as ações necessárias à mitigação e à 
compensação dos danos que causaram ao meio 
ambiente, pois o negócio delas é um e a gestão 
de áreas protegidas é outra área. E não adian-
ta termos o recurso e não termos as formas de 
executá-lo. Daí a conversão de multas poder se 
materializar com um potencial gigantesco para 
implementar as UCs”, destacou Soavinski.

Outro anúncio foi relacionado à Compen-
sação Ambiental, recurso que está sendo exe-
cutado, mas que requer mais celeridade. A 
cada empreendimento licenciado em nível fe-
deral, que por ventura traga impactos em UC 
ou sua zona de amortecimento, deverão ser 
tomadas medidas mitigatórias e feita a devida 
compensação ambiental, relacionada àqueles 
impactos. “Uma Medida Provisória deve ser 
encaminhada ao Congresso, cujo conteúdo 
traz a previsão da criação de um fundo em 
banco público. E, por chamamento, o ICMBio 
poderá buscar parcerias para a execução des-
ses recursos, melhorando com isso a gestão 
das UCs”, explicou o presidente.

VISITA TÉCNICA

Durante a realização do seminário, o presi-
dente teve oportunidade de visitar a Floresta 
Nacional de Goytacazes, uma das unidades 
de conservação administradas pelo ICMBio 

em Linhares, onde está prevista a criação de 
outra UC federal. Soavinski também visitou a 
Reserva Biológica de Comboios, a Área de Pro-
teção Ambiental Costa das Algas e o Refúgio 
de Vida Silvestre de Santa Cruz. Na ocasião, 
foi promovida uma reunião com os chefes das 
UCs federais no Espírito Santo.

Durante o evento, presidente do ICMBio lançou o Guia de Licenciamento Tartarugas Marinhas
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ICMBio lança publicação sobre 
turismo em UCs 

Seminário sobre Arie Floresta da 
Cicuta discute participação social na 
gestão ambiental Seja pela exuberância da natureza, pela opor-

tunidade de conhecer novos biomas, pela prá-
tica de esportes radicais ou simplesmente pela 
possibilidade de um programa diferente com a 
família, as unidades de conservação (UCs) são 
opções de passeios de um dia ou de férias intei-
ras. Somente em 2017, mais de 8,5 milhões de 
pessoas já passaram por pelo menos uma das 
61 UCs que têm visitação controlada. O turismo 
é uma importante atividade econômica nas re-
giões adjacentes às unidades, gerando empre-
go, empreendedorismo e  renda. 

PUBLICAÇÃO

Com o intuito de fortalecer ainda mais essas 
ações, o Instituto Chico Mendes apresenta o 
estudo “Contribuições do Turismo em Unida-
des de Conservação Federais para a Economia 
Brasileira – Efeitos dos gastos dos visitantes 
em 2015”. O lançamento ocorreu no sábado 
(28) durante o 13º Fórum Interamericano de 
Turismo Sustentável (FITS), em São Paulo. 

 A publicação foi organizada pela Coor-
denação Geral de Uso Público e Negócios 
(CGEUP), que reuniu especialistas no tema do 
próprio ICMBio, da Universidade da Flórida 
(EUA), da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro e da Universidade de São Paulo. 

O estudo foi baseado na metodologia Mo-
ney Generation Model (MGM2), desenvolvida 
pelo Serviço de Parques Americano, uma das 
referências no assunto. O ano de 2015 mar-
cou um novo patamar de visitação nas UCs 
brasileiras, com o número de 8 milhões de vi-
sitantes. Somente o Parque Nacional da Tijuca 
(RJ) e o Parque Nacional do Iguaçu (PR) con-
centram juntos 25% desse total.

EMPREGO E RENDA

De acordo com o estudo, em 2015 os turis-
tas brasileiros e estrangeiros gastaram cerca 
de R$ 1,1 bilhão nos municípios do entorno 
das UCs. Com isso, foram gerados 43 mil em-

No dia 21 de outubro, o auditório principal 
do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB/
FERP), em Volta Redonda (RJ), foi palco do II 
Seminário Arie Floresta da Cicuta, que este ano 
debateu o tema “Participação Social na Gestão 
Ambiental: Experiências e Desafios”. O seminá-
rio teve como objetivo principal divulgar a uni-
dade de conservação através da apresentação 
de informações científicas, além de possibilitar 
uma maior integração e discussão entre dife-
rentes setores da sociedade acerca de questões 
atuais e perspectivas relacionadas à Arie Flores-
ta da Cicuta e seu entorno.

O II Seminário Arie Floresta da Cicuta contou 
com a presença de cerca de 150 participantes, 
oriundos principalmente dos municípios de 
Volta Redonda e Barra Mansa, na região sul do 
Rio de Janeiro. Pela manhã, foram apresenta-
dos os resultados de pesquisas científicas rea-
lizadas na UC, com palestras de pesquisadores 
do ICMBio e de instituições como a Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Os 
palestrantes abordaram temas relacionados à 
educação ambiental, qualidade dos recursos 
hídricos, vegetação, mamíferos terrestres, aves 
e impactos de animais domésticos.

EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS

Já no período da tarde, foi realizada uma 
mesa redonda que debateu o tema “Expe-

pregos diretos, R$ 1 bilhão em renda, R$ 1,5 
bilhão em valor agregado e mais R$ 4,1 mi-
lhões em vendas. Somente o setor de hospe-
dagem concentrou R$ 267 milhões. Os resul-
tados mostram que a cada real investido, sete 
reais retornam para a economia.

“Entender a dimensão do turismo é a base 
para construir políticas voltadas ao interesse 
público e reforçar a importância do turismo 
para a economia das comunidades e municí-
pios nos arredores”, analisa Paulo Faria, co-
ordenador de Planejamento, Estruturação da 
Visitação e do Ecoturismo.

A publicação “Contribuições do Turismo 
em Unidades de Conservação Federais para a 
Economia Brasileira – Efeitos dos gastos dos 
visitantes em 2015” pode ser acessada na ín-
tegra em: https://goo.gl/iZAxmu.

Este ano, foi realizada junto com o seminá-
rio a “Mostra Fotográfica de Aves e Mamíferos 
da Arie Floresta da Cicuta”. 32 fotografias re-
gistradas na Arie fizeram parte da exposição, 
sendo 16 de aves e 16 de mamíferos. Cada vi-
sitante da mostra pôde votar em sua imagem 
preferida. Ao término do seminário, as fotos 
do carcará e do tamanduá-mirim somaram o 
maior número de votos.

Pedro Menezes, coordenador de Uso Público e Negócios, durante 
apresentação no FITS

Evento contou com a participação dos voluntários do ICMBio
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riências e Desafios da Participação Social na 
Gestão da Arie Floresta da Cicuta”, com a pre-
sença de representantes de 15 diferentes ins-
tituições: ICMBio, Ministério Público Federal, 
universidades, Diocese de Barra do Piraí/ Vol-
ta Redonda, Ordem dos Advogados do Brasil, 
sindicatos, Comitê de Bacias Hidrográficas, 
coletivos sociais e organizações não-governa-
mentais ambientalistas.

MOSTRA FOTOGRÁFICA
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Arpa recebe Prêmio Hugo Werneck 

O Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(Arpa), ação do governo federal coordenada 
pelo Ministério do Meio Ambiente, foi um dos 
vencedores do VIII Prêmio Hugo Werneck de 
Sustentabilidade & Amor à Natureza. A ceri-
mônia aconteceu no dia 26 de outubro, em 
Nova Lima (MG). O tema da premiação em 
2017 foi “A Terra pede paz!”.

A diretora de Planeja-
mento, Administração e 
Logística do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), Silvana Canuto, rece-
beu a premiação em nome 
do Ministério do Meio Am-
biente. No total, 13 cate-
gorias foram contempla-
das. Segundo Silvana, o 
Arpa é um grande parceiro 
do ICMBio nas unidades 
de conservação (UCs). Por 
meio da parceria com o 
ICMBio e com órgãos es-
taduais de meio ambiente 
da Amazônia, o programa 
apoia atualmente a gestão 
de 117 UCs no bioma, as-
sim como a criação de no-
vas áreas protegidas.

RECONHECIMENTO

O secretário-executivo do Ministério do 
Meio Ambiente, Marcelo Cruz, destaca que o 
Arpa vem fortalecendo suas instâncias de go-
vernança e ferramentas de gestão desde a sua 
criação, em 2002. “O prêmio é um reconheci-
mento ao empenho de todas as instituições 
envolvidas e reforça a importância do progra-
ma”, destacou Cruz.

Para Thiago Barros, diretor substituto do 
Departamento de Recursos Externos do MMA, 
o programa consolidou-se como benchmark 
internacional (referência para o mundo) en-
quanto estratégia de permanência do finan-
ciamento para a biodiversidade.

O PROGRAMA

Em 2017, o Arpa celebra 15 anos de his-
tória. Reconhecido internacionalmente como 
o maior programa de conservação e uso sus-
tentável de florestas tropicais do mundo, 
tem o objetivo de proteger, no mínimo, 60 
milhões de hectares da Amazônia brasileira. 
Atualmente, o Arpa abrange um território 

maior que o da Alemanha e 
do Reino Unido. O programa 
é implementado em parce-
ria com órgãos gestores de 
unidades de conservação na 
Amazônia, instituições priva-
das e sociedade civil.

SOBRE O PRÊMIO

O Prêmio Hugo Werneck foi 
criado em 2010 e visa reco-
nhecer, divulgar e premiar os 
melhores exemplos de gestão, 
revitalização e preservação am-
biental, bem como de pessoas 
e instituições dedicadas à cau-
sa ambiental em todo o país.

Inspirada no ambientalista 
Hugo Werneck, um dos precur-
sores da consciência ecológica 
na América Latina, a premia-
ção é uma iniciativa da Revista 

Ecológico, em parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)/
Sesi/Senai), por meio do SindiExtra e do Ibram.

O Prêmio Hugo Werneck acumula hoje mais 
de 800 inscrições e indicações recebidas, com 
111 vencedores e homenageados, dentre eles o 
cineasta Fernando Meirelles e o Papa Francisco.

Silvana Canuto (centro) representou o MMA na cerimônia de entrega do prêmio
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Seminário de Boas Práticas em UCs 
divulga propostas selecionadas

Quem se candidatou ao III Seminário de 
Boas Práticas e I Fórum Internacional de Par-
cerias já pode conferir o resultado do proces-
so seletivo no link: https://goo.gl/Jc1ZLH. De-
vido à qualidade dos trabalhos apresentados, 
foram selecionadas mais 11 propostas, além 
das 35 anunciadas no edital, totalizando 46. 
Além disso, outras 21 propostas foram esco-
lhidas para publicação na revista do evento. 
Ao todo, serão publicadas 67 boas práticas.

Por causa desta decisão, a Comissão de 
Avaliadores decidiu não disponibilizar as pos-
síveis vagas extras ao público externo, a fim 
de priorizar os selecionados para publicação 
na revista. Entre os trabalhos escolhidos, en-
contram-se boas práticas nas áreas de con-
cessão, parcerias, gestão compartilhada em 
áreas com sobreposição, ecotrilhas, planos de 
gestão, educação ambiental e voluntariado.

As parcerias serão o tema central do seminá-
rio este ano. “Queremos ressaltar as boas prá-
ticas que ocorrem com o apoio das parcerias, 
que não são só financeiras, mas também técni-
cas”, destaca a chefe da Divisão de Fomento a 
Parcerias do ICMBio, Carla Guaitanele.

Nesta edição ocorrerá, paralelamente ao 
seminário, o I Fórum Internacional de Parce-
rias na Gestão de Unidades de Conservação. A 
apresentação de experiências de outros países 
tem a intenção de enriquecer as discussões e 

proporcionar uma visão da importância glo-
bal do Brasil no que diz respeito a áreas pro-
tegidas e biodiversidade.

O evento será realizado em parceria com o 
Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), Gordon 
and Betty Moore Foundation, Projeto Desenvol-
vimento de Parcerias Ambientais Público-Priva-
das apoiado pelo Banco Interamericano para o 
Desenvolvimento (BID), Caixa, Instituto Brasilei-
ro de Administração Municipal (Ibam), Agência 
de Cooperação Técnica Alemã (GIZ) e outros.

Todos os parceiros buscam valorizar e esti-
mular o diálogo a partir da divulgação de boas 
práticas e colaboram de forma articulada e co-
ordenada para a implementação das UCs e, con-
sequentemente, para a consolidação do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (Snuc).

SERVIÇO:

III Seminário de Boas Práticas na Gestão de Uni-
dades de Conservação e I Fórum Internacional de 
Parcerias na Gestão de Unidades de Conservação

Período de realização: 27 a 29 de novembro
Local: Centro Internacional de Convenções do 
Brasil (CICB) – Setor de Clubes Esportivos, Tre-
cho 2, Conjunto 63, Lote 50, Brasília/DF

Dúvidas podem ser encaminhadas para o 
e-mail seminarioboaspraticas@icmbio.gov.br
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ICMBio e SOS Mata Atlântica 
ampliam parceria

A parceria entre o Instituto Chico Mendes e 
a Fundação SOS Mata Atlântica foi ampliada na 
última sexta-feira (27). O acordo renovou coo-
perações já existentes e incluiu novas parcerias. 
Com isso, a SOS Mata Atlântica passa a apoiar 
12 unidades de conservação federais, ajudando 
a custear as despesas básicas do dia-a-dia.

Durante a assinatura, o presidente do ICM-
Bio, Ricardo Soavinski, ressaltou a importân-
cia do acordo para o bom funcionamento das 
UCs. “A sociedade precisa se aproximar mais 
das unidades de conservação. E acredito que 
estamos conseguindo alcançar esse objetivo. 
Pois as unidades são da sociedade, nós somos 
apenas os gestores. A gente passa, mas as UCs 
continuam”, argumentou Soavinski. Ele ainda 
disse que o ICMBio administra 324 unidades, 
correspondendo a 9% do território brasileiro.

Já o presidente da Fundação SOS Mata 
Atlântica, Pedro Luiz Passos, e o vice-presi-
dente, Roberto Klabin, celebraram avanços no 
envolvimento da sociedade com as UCs. “São 
10 anos de parceria e de profunda melhora na 
maneira de acessar fundos para garantir o cus-
teio das unidades. Estou muito feliz de estar 
aqui comemorando com todos. São vocês que 
fazem a coisa acontecer. O que fazemos não 
é cogestão, é uma parceria público-privada. 
A minha preocupação é essa, de ver as coisas 
acontecendo e as pessoas começarem a acre-
ditar nesse tipo de colaboração”, disse Klabin.

“Esse encontro comemora o sucesso da 
parceria entre a SOS Mata Atlântica e o ICM-
Bio. A primeira unidade federal marinha que 
apoiamos foi a Reserva Biológica do Atol das 
Rocas, há dez anos, com a criação de um fun-
do de perpetuidade no valor de R$ 1,7 milhão, 
na época, graças a doação de pessoas físicas. 
Os rendimentos desse fundo nos permitem 
apoiar a gestão, as pesquisas e garantir a sus-
tentabilidade no longo prazo”, afirmou Mar-
cia Hirota, diretora-executiva da Fundação.

“A SOS Mata Atlântica mais que dobrou seu 
apoio direto a UCs federais neste ano. Essas 
áreas são importantíssimas para o desenvol-
vimento do país e da Mata Atlântica, porque, 
além de proteger a biodiversidade, contribuem 
para a produção de água, preservação do solo, 
desenvolvimento de pesquisas e oferecem es-
paços de convívio com a natureza por meio da 
visitação aos parques e atividades de educação 
ambiental”, ressaltou Erika Guimarães, gerente 
de áreas protegidas da ONG.

UNIDADES

Cinco novas parcerias que foram formaliza-
das beneficiarão os parques nacionais da Ser-
ra da Bocaina (RJ/SP), da Serra da Bodoquena 
(MS) e do Itatiaia (RJ); a Reserva Biológica Ma-
rinha do Arvoredo (SC); e o Núcleo de Gestão 
Integrada de Alcatrazes (SP), que contempla 
o Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e a 
Estação Ecológica de Tupinambás e terá apoio 
da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA). As 
outras cinco unidades, que já contavam com 
apoio da SOS – Atol das Rocas (RN), Estação 
Ecológica da Guanabara/Área de Proteção Am-
biental (APA) de Guapi-Mirim (RJ), APA Costa 
dos Corais (AL), Parque Nacional da Tijuca (RJ) 
e APA de Cairuçu (RJ) –, vem sendo apoiada 
pela Fundação e parceiros desde 1998.

Cada uma das cinco áreas receberá pelo 
menos R$ 90 mil ao longo de três anos, com 
possibilidade de ampliação do valor com a 
captação de novos recursos e parcerias. O 
objetivo é custear, inicialmente, despesas 
básicas do dia-a-dia, mas que têm extrema 
relevância para o bom funcionamento da 
unidade. “As parcerias são muito importan-
tes para a gente conseguir dar conta do re-
cado. Temos recursos grandes de compensa-
ção ambiental, mas faltam recursos para a 
operação”, afirma Ricardo Castelli, chefe da 
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (SC). 
Ele pretende usar o valor para custear mate-

riais e serviços necessários para fiscalização, 
educação ambiental, manutenção da sede e 
bases, além de apoio à pesquisa.

FUNDOS

A ONG conta hoje com três fundos de per-
petuidade – que beneficiam a Rebio do Atol 
das Rocas, a Estação Ecológica da Guanabara/
APA de Guapimirim e APA Costa dos Corais, 
esta última em parceria com a Fundação Toyo-
ta do Brasil. Outras unidades, como a APA de 
Cairuçu e o Parque Nacional da Tijuca, contam 
com fundos específicos para apoio à gestão, 
implementação do Plano de Manejo e conse-
lhos, com apoio do Bradesco Cartões. Os valo-
res investidos variam entre R$ 90 mil e R$ 10 
milhões, de acordo com as possibilidades de 
captação de recursos.

“A sociedade 
precisa se aproximar 
mais das unidades 
de conservação. E 

acredito que estamos 
conseguindo alcançar 

esse objetivo.”
Ricardo Soavinski

Ricardo Soavinski e Pedro Luiz Passos durante assinatura do acordo
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Flora da Ilha Queimada Grande é tema de artigo 

A analista ambiental Adriana Magalhães é 
uma das autoras do artigo científico “Flora vas-
cular e vegetação da Ilha Queimada Grande, 
São Paulo, sudeste do Brasil”. O trabalho foi 
desenvolvido em uma área abarcada pela Área 
de Relevante Interesse Ecológico (Arie) das 
Ilhas Queimada Pequena e Queimada Gran-
de, unidade de conservação situada no litoral 
paulista. Recentemente, Adriana foi redistribu-
ída para o Ibama, mas o artigo foi produzido 
no período em que a analista estava lotada na 
Arie. “Esse trabalho científico é um produto 
importante para a UC e, apesar de não fazer 
mais parte do quadro do ICMBio, quero conti-
nuar contribuindo no que puder”, afirma. 

O artigo (disponível em https://goo.gl/yzUFzF) 
apresenta os principais resultados dos estudos 
sobre a vegetação da Ilha Queimada Grande. 
De acordo com a analista ambiental, análises 
como essa ainda são muito escassas, apesar da 
importância da flora para a avaliação, o ma-
nejo e a conservação da biodiversidade insular. 
“Nós apresentamos uma lista da flora vascu-
lar da Ilha Queimada Grande e descrevemos 
suas fitofisionomias. A ilha é recoberta princi-
palmente por Floresta Ombrófila Densa, bem 
como por vegetação sobre afloramento ro-
choso e vegetação antrópica com fisionomias 
herbáceo-arbustivas”, resume Adriana.

1.200 caranguejos são devolvidos à APA de Guapi-Mirim

No último domingo (29), o Instituto Chico 
Mendes e a Polícia Ambiental do Rio de Janeiro 
recuperaram 1.200 unidades de caranguejo-
-uçá em feiras e estradas de Magé e Itaboraí, 
no Rio de Janeiro. A captura do animal está 
proibida em função do período de reprodução, 
conhecido como defeso. Os animais resgatados 
foram soltos na Área de Proteção Ambiental 
(APA) de Guapi-Mirim, na Baía de Guanabara.

Em toda a região sudeste do Brasil a cap-
tura, o transporte e a comercialização dessa 
espécie são proibidos de outubro a dezem-
bro. Nesse período, os catadores de carangue-
jo recebem auxílio-defeso para compensar a 

suspensão temporária da atividade. A APA de 
Guapi-Mirim está situada no recôncavo leste 
da Baía de Guanabara. Com 14 mil hectares 
de áreas marinhas e terrestres, compreende o 
maior remanescente de manguezal do estado 
do Rio de Janeiro. É o maior berçário da baía, 
da qual muitos pescadores e catadores de ca-
ranguejo tiram o seu sustento. 

Vista aérea da Ilha Queimada Grande

Período de defeso do caranguejo-uçá acontece entre outubro e dezembro

Material apreendido durante a ação
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Operação coíbe caça na Rebio das Perobas 
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Policiais militares ambientais do Paraná 
cumpriram mandado de busca e apreensão 
no dia 23 de outubro, no distrito de Cuaraita-
va, em Tuneiras do Oeste (PR). Durante a ope-
ração três pessoas foram presas em flagrante 
por porte ilegal de armas e de carne de animal 
silvestre. Cinco espingardas foram apreendi-
das, além de munições de diversos calibres, 
material para recarga de munição e quatro 
quilos de carne de quati. A investigação durou 

dois meses e contou com o apoio da Reserva 
Biológica (Rebio) das Perobas. 

No fim do mês de agosto, infratores foram 
filmados portando armas de fogo dentro da re-
serva por uma das armadilhas fotográficas insta-
ladas na unidade de conservação. Um deles foi 
identificado e a Justiça emitiu mandado de busca 
e apreensão para armas e animais silvestres na 
residência. Durante o cumprimento do manda-
do, os policiais identificaram outros envolvidos 
e realizaram buscas em outras duas residências, 
apreendendo mais armas e munição. Com o re-
gistro em vídeo, o infrator também foi multado 
por entrar na reserva portando instrumento para 
caça (espingarda). O trabalho de repressão ao cri-
me de caça de animais silvestres na Reserva Bio-
lógica das Perobas conta com o apoio da Polícia 
Ambiental do Paraná e da Polícia Federal.
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