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Programa Monitora realiza capacitação 
na Rebio Abufari 

O Centro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação da Biodiversidade Amazônica (Cepam/
ICMBio), o Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(IPÊ) e a Reserva Biológica (Rebio) do Abufa-
ri (AM) promoveram entre os dias 22 e 26 de 
março uma capacitação com o objetivo de im-
plementar o Protocolo de Automonitoramento 
da Pesca. O protocolo faz parte do Programa 
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade 
(Monitora), coordenado pelo ICMBio.

As famílias, selecionadas previamente du-
rante o processo de mobilização na unidade 
de conservação (UC), apoiam o monitoramen-
to da pesca nas unidades onde residem. A ati-
vidade não gera nenhum ônus aos comunitá-
rios, que realizam as ações de monitoramento 
quatro vezes por ano, sempre com duração 
de uma semana, representando cada perío-
do do ciclo hidrográfico da Amazônia (seca, 
enchente, cheia e vazante). Os part icipantes 
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Iniciativa busca conscientizar as pessoas para a importância das serpentes

Aula prática envolveu alunos da disciplina Zoologia de Vertebrados

Famílias de quatro comunidades participaram da capacitação

Estudantes de Biologia visitam 
Arquipélago dos Alcatrazes 

No último domingo 
(8), estudantes de Ciên-
cia Biológicas do Centro 
Universitário Módulo, 
de Caraguatatuba (SP), 
puderam vivenciar uma 
aula prática nas áreas 
da Estação Ecológica 
Tupinambás e do Refú-
gio de Vida Silvestre do 
Arquipélago de Alca-
trazes, UCs localizadas 
em São Sebastião (SP). 
Cerca de 30 alunos da 
disciplina de Zoologia 
de Vertebrados part ici-
param da atividade, que foi coordenada pelos 
professores Fernando Freitas, Karina Sarilho e 
Luciana Colacio, e monitorada pelo NGI Alcatra-
zes, com apoio dos voluntários do ICMBio. 

Os estudantes fizeram registros fotográficos 
dos peixes, que serão classif icados durante as 
aulas. Eles ainda farão o levantamento dos há-
bitos e comportamento de cada espécie encon-
trada, verificando quais delas se encontram sob 
ameaça de extinção.  Os alunos também assist i-
ram a uma aula sobre a história e a geologia do 
arquipélago. Em seguida, t iveram oportunidade 

de visitar o ninhal de fragatas, considerado o 
maior do Atlântico Sul. 

Segundo o professor Fernando Freitas, “ essa 
visita técnica permit iu que os alunos compre-
endessem a importância de se manter o local 
como uma unidade de conservação” , ressaltou. 
Para a voluntária e aluna Stephanie Gonçalves, a 
experiência foi muito boa: “ aprendi muito nessa 
visita e quero contribuir em outras at ividades” . 

Antes da vivência no arquipélago, os alunos 
part iciparam de uma palestra sobre as caracte-

rísticas e importância eco-
lógica das unidades de 
conservação, sendo pre-
viamente preparados para 
a aula prática. De acordo 
com a equipe do NGI Alca-
trazes, as atividades com 
escolas e faculdades da re-
gião são muito importan-
tes, pois aumentam a va-
lorização e a apropriação 
deste patrimônio natural 
pela população local.

anotam diversas informações referentes à pes-
ca: t ipo de embarcação, quantidade de pesso-
as envolvidas, esforço de captura, apetrechos 
ut ilizados, tamanho dos peixes e dados sobre 
produção e consumo de pescado.

SOBRE O TREINAMENTO

Os comunitários foram capacitados de for-
ma que possam dar continuidade ao processo 
de monitoramento da pesca. O treinamento 
abordou aspectos legais do Programa Moni-
tora e apresentou o Protocolo de Automo-
nitoramento. Além disso, foram oferecidos 
exercícios prát icos, nos quais as famílias pu-
deram simular o preenchimento das fichas e 
aprender a maneira correta de medir e pesar 
cada espécie. Part iciparam da capacitação 25 
famílias das comunidades Tambaquizinho, Pu-
punha, Macapá, Fazenda e Tauá-Mirim.
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Instrumentos trazem 
melhorias às populações 
tradicionais 
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Boa prática recupera área de manguezal 
no Rio de Janeiro

A Associação dos Protetores do Mar, a Co-
operativa Manguezal Fluminense, o Institu-
to Nacional de Tecnologia e Uso Sustentável 
(Innatus), o Núcleo de Gestão Integrada da 
Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e 
a Estação Ecológica da Guanabara são parcei-
ros em defesa da baía de Guanabara, no Rio 
de Janeiro, por meio de uma boa prát ica que 
tem como principal objet ivo recuperar áreas 
de manguezal que foram degradados antes 
da criação da UC de Guapimirim, em 1984.

Quando da chegada dos colonizadores, a re-
gião costeira da baía de Guanabara era majori-
tariamente ocupada por restingas, lagoas, bre-
jos e manguezais. Com o processo de ocupação 
da região, a vegetação nativa foi suprimida 
para diferentes cultivos e a madeira das árvo-
res de manguezal era utilizada sobretudo para 
construção civil, de curral e lenha para olarias. 
Com a criação da APA, foi possível recuperar 
fragmentos graças à resiliência do ecossistema, 
mas outras áreas não conseguiram se reerguer. 
De acordo com Juliana Fukuda, do ICMBio, con-
siderando o papel dos manguezais para a so-
brevivência da própria baía, a recuperação das 
áreas degradadas desse tipo de ecossistema é 
de grande importância para a melhoria da qua-
lidade desse local tão simbólico:

“A prát ica foi iniciada em 2016 e a parce-
ria entre várias instituições cont inua até hoje 
para conseguirmos aumentar a biodiversi-
dade na baía, melhorar a qualidade de vida 
da população local, melhorar a qualidade da 
água dos rios da região e gerar renda para a 
população local por meio de plantios. A par-
t ir de 2006 começamos a planejar a recupe-
ração dos fragmentos alterados que, pouco 
a pouco, foram sendo reconvert idos à vege-
tação original. Algumas dessas ações foram 
realizadas por parceiros e outras foram feitas 
por meio de determinações judiciais ou admi-
nistrat ivas impostas a empresas” , explica.

Ainda segundo a servidora, o resultado 
mais evidente desta prát ica foi a recupera-
ção de aproximadamente 100 hectares de 
áreas degradadas, onde pode-se perceber 
o desenvolvimento e a ocupação própria 
das espécies vegetais, e a reocupação do 
ambiente pela fauna local. “ Isso inf luencia 
também a dinâmica social das comunida-
des, pois há alguns anos os catadores de 
caranguejo t inham que viajar para out ros 
estados do Brasil em uma determinada épo-
ca do ano para cont inuarem t rabalhando, e 
hoje isso não acontece mais. A contratação 
de pessoas da região para as ações de re-
f lorestamento foi importante para que elas 
despertassem para a importância do man-
guezal, e isso também inf luencia as comu-
nidades locais. Atualmente, quase não há 
apreensão de madeiras de mangue cortadas 
na região” , enfat iza Juliana.

SEMINÁRIO E FÓRUM INTERNACIONAL

O III Seminário de Boas Prát icas na Gestão 
de Unidades de Conservação e o I Fórum In-
ternacional de Parcerias na Gestão de Unida-
des de Conservação ocorreram em Brasília de 
27 a 29 de novembro de 2017. Ao todo, 46 
boas prát icas realizadas em UCs federais e es-
taduais foram apresentadas, com objetivo de 
difundir experiências bem sucedidas na ges-
tão de UCs com potencial de replicação.

Os eventos foram realizados pelo ICMBio 
em parceria com o  Inst it uto de Pesquisas 
Ecológicas (Ipê), Gordon and Bet ty Moo-
re Foundat ion, Projeto Desenvolvimento 
de Parcerias Ambientais Público-Privadas 
apoiado pelo Banco Interamericano para 
o Desenvolvimento (BID), Caixa e Inst itu-
to Brasileiro de Administ ração Municipal 
(Ibam), Agência de Cooperação Técnica 
Alemã (GIZ) e out ros parceiros.
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ICMBio promove oficina de sinalização 
de trilhas

Ivi, peixe-boi fêmea, é devolvida à 
natureza na Costa dos Corais 

A Coordenação Geral de Uso Público e Ne-
gócios (CGEUP/Diman) vem trabalhando com as 
unidades de conservação na implementação da 
sinalização de trilhas de longo curso. No dia 8 
de abril, foi realizada uma oficina de sinalização 
rústica de trilhas para voluntários, escoteiros, 
condutores cadastrados no Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos e técnicos das UCs vizinhas 
(Rebio Araras, Parque Estadual dos Três Picos, 
APA Guapimirim e Flona Mário Xavier).

A oficina, que ocorreu na APA Petrópolis, 
contou com a participação de cerca de 40 
pessoas e teve como prát ica a sinalização de 
parte da trilha Caminhos da Serra do Mar, no 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Pedro 
Menezes, coordenador de Uso Público, citou, 
na abertura do evento, a importância de tri-
lhas bem sinalizadas nas unidades de conser-
vação e apresentou aos part icipantes o pa-
drão que vem sendo ut ilizado pelo ICMBio na 
sinalização de trilhas de longo curso.

O chefe do parque, 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 é de 68 km, cortando a unidade e 
favorecendo sua implementação e a criação, 
nas comunidades do entorno, do sent imento 
de pertencimento em relação à trilha e, conse-
quentemente, ao parque” , argumentou.

Voluntários do Movimento Transcarioca trou-
xeram a experiência da estruturação da trilha de 
longo curso do Rio de janeiro e como deve ser 
feita a sinalização efetiva desses espaços. Após 
ser apresentada aos tipos de sinalização e orien-
tada sobre o trabalho em campo, a turma se-
guiu para a sinalização de um dos trechos dos 
Caminhos da Serra do Mar, a trilha Uricanal.

PADRÃO

Segundo Leandro Goulart , foram sinaliza-
dos 5 km de trilha e o padrão ut ilizado foi 
a bota com a marca dos Caminhos da Serra 

Uma fêmea de peixe-boi foi devolvida à na-
tureza após dois anos em tratamento na APA 
Costa dos Corais, em Porto de Pedras (AL). Ivi, 
como foi bat izada, já estava preparada para 
nadar sozinha.  A história do animal começou 
no mar de Areia Branca, no Rio Grande do 
Norte, onde encalhou em 2012. Os primeiros 
cuidados começaram nas piscinas de Itamara-
cá, em Pernambuco. Ivi foi então levada para 
Alagoas, onde passou para a segunda fase do 
tratamento. Antes de finalmente voltar para 
casa, uma cinta foi colocada no animal e é 
nela que vão ficar os sensores de monitora-
mento após a soltura.

Para quem conviveu com Ivi, vai ser difícil 
lidar com a saudade. “ Esse momento é de 
muita alegria, de euforia pra gente. Se ela der 
certo e for pra natureza se reproduzir como 
tantas outras que foram soltas, esse é o maior 
ganho que temos como profissionais” , come-
morou a bióloga do ICMBio Alexandra Costa.

Ivi faz parte do programa de reintrodução 
executado pela APA Costa dos Corais e pelo 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Ce-
pene). “ Isso é um indicat ivo de que o progra-

do Mar. As cores adotadas foram o amarelo 
e o preto e todos os participantes t iveram a 
oportunidade de experimentar a aplicação da 
sinalização em campo. “ É muito importan-
te termos uma sinalização única no Inst ituto 
que, ao mesmo tempo, gere a ident idade do 
sistema nacional de trilhas e respeite as part i-
cularidades de cada unidade de conservação. 
Aqui no nosso caso a bota possui a marca da 
unidade, o Dedo de Deus” , salientou o gestor.

“ Em fevereiro de 2018 foi feita a sinaliza-
ção da travessia Petrópolis x Teresópolis, uma 
das travessias mais tradicionais do Brasil, e o 
padrão utilizado foi o mesmo. O próximo pas-
so será a sinalização do Caminho do Ouro e 
da Travessia Cobiçado Ventania, carimbando 
com isso a part icipação da trilha Caminhos 
da Serra do Mar no projeto de sinalização do 
ICMBio e na criação de uma trilha que irá do 
Oiapoque ao Chuí” , concluiu Goulart .

ma de reintrodução está funcionando” , disse 
o analista ambiental Iran Normande, chefe da 
APA Costa dos Corais.

O peixe-boi (Trichechus manatus manatus) 
é o mamífero marinho mais ameaçado de ex-
t inção do país. A est imativa populacional para 
a espécie é de apenas 500 indivíduos distribuí-
dos ao longo da costa brasileira.

SOBRE O PROGRAMA

O programa de conservação de peixe-boi 
no Brasil, realizado pelo ICMBio com a ajuda 
de parceiros, teve início em 1994 com a rein-
trodução de dois animais em Paripueira (AL). 
De lá para cá, 44 peixes-bois resgatados pelas 
inst ituições da Rede de Encalhe de Mamíferos 
Aquáticos do Nordeste (Remane) e reabilita-
dos pelo ICMBio foram devolvidos à natureza.

O primeiro sítio de soltura, e o único atualmen-
te em atividade no Brasil, está localizado dentro 
da APA Costa dos Corais, no rio Tatuamunha, em 
Porto de Pedras (AL). Dentre os animais soltos, 19 
(43%) são fêmeas e 25 (57%) machos. Dentre as 
fêmeas reintroduzidas, 15 (79%) foram soltas na 
APA Costa dos Corais e 4 (21%) na APA da Barra 
de Mamanguape, na Paraíba.

Nesse período, foram registrados nasci-
mentos de oito filhotes. No entanto, somente 
quatro fêmeas foram responsáveis por estes 
nascimentos, sendo a fêmea Lua com quatro 
parições, a fêmea Tuca com duas parições, a 
fêmea Áira com apenas uma parição e agora 
Luna, também em sua primeira parição.

Dentre os filhotes registrados, todos nasce-
ram com vida, mas dois morreram poucos dias 
depois do nascimento. Após os dois primeiros 
registros de óbito, as atividades de conserva-
ção foram aprimoradas e todos os demais nas-
cimentos vêm sendo realizados com sucesso. 
Nesses casos, o atendimento imediato da equi-
pe, somado ao trabalho socioeducativo promo-
vido nas comunidades, é o grande diferencial.

Resex terá mais de mil famílias bene ciárias
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Programa de reintrodução é considerado um sucesso pelos especialistas
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Pouco conhecida, pacarana é 
encontrada na Resex Chico Mendes 

Um grupo de Dinomys branickii – animal co-
nhecido como “ pacarana”  ou “paca-de-rabo”  
– foi registrado em vídeo pela primeira vez na 
Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. 
Esse é o principal resultado de um monitora-
mento inédito, conduzido pelo WWF-Brasil jun-
to a vários parceiros no Acre desde o final do 
ano passado, que está monitorando a fauna da 
Resex Chico Mendes, no município de Xapuri. 
Acesse o vídeo aqui: https://bit.ly/2JBF3HL

A pacarana é uma espécie com escassas 
informações científicas disponíveis. Existem 
poucos registros dela na natureza e, segundo 
a lista da IUCN que mede o grau de risco de 
ext inção de diversos animais, ela é classifica-
da como “ vulnerável” . A caça e a destruição 
da floresta são as maiores ameaças a este ani-
mal. No Brasil, já havia sido registrado antes 
no Acre, mas ocorre com mais frequência em 
outros países, como Bolívia, Peru e Colômbia.

A pacarana é, atualmente, o único repre-
sentante vivo da família de roedores conhe-
cida por Dinomyidae. Esse grupo possuía 
grande diversidade de espécies e deu origem 
a alguns dos maiores roedores que já viveram 
na América do Sul. O parente mais famoso da 
pacarana é o animal pré-histórico Josephoar-
tigasia monesi, considerado o maior roedor já 
registrado pela ciência e que chegava a pesar 
mais de uma tonelada.

USO SUSTENTÁVEL

Para o biólogo e analista de conservação do 
WWF-Brasil, Felipe Avino, o registro dessa es-
pécie é um indicat ivo de que a exploração sus-
tentável da floresta e a manutenção da fau-
na podem coexistir. “ Como esse registro foi 
feito no interior de uma reserva extrat ivista, 
onde há exploração de madeira e castanha, 
ele demonstra que é possível, desde que se 
obedeçam algumas regras, usar os recursos 
da floresta, fazer a exploração das riquezas e 
garantir que os animais continuem por ali e 
sofram poucos impactos” , explicou. 

ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS

O registro em vídeo da família de paca-
ranas só foi possível por conta de um novo 
projeto que o WWF-Brasil tem conduzido nas 
florestas acrianas. No final do ano passado, 
um conjunto de armadilhas fotográficas foi 
instalado no interior da Resex Chico Mendes. 
Elas servem para monitorar a fauna daquela 
unidade de conservação e ajudar a qualificar a 
exploração madeireira feita pelos extrat ivistas 
da reserva: para continuar extraindo e comer-
cializando madeira, os comunitários precisam 
provar que a atividade econômica não provo-
ca impacto na vida dos animais daquele local. 
As câmeras ajudam a monitorar esse impacto.

Estão espalhadas no interior da Resex oito 
armadilhas fotográficas que fizeram, desde 
dezembro de 2017, 120 registros. Cada arma-
dilha está a um quilômetro de dis-
tância da outra. Mais de 20 espé-
cies diferentes de animais foram 
flagradas pelas câmeras. Além da 
pacarana, outros bichos fotogra-
fados ou filmados foram tatus 
(Dasypus sp), veados (Mazama 
sp.), macacos-guariba (Alouatta 
seniculus), macacos-prego (Cebus 
apela), jaguatiricas (Leopardus 
pardalis), gambás (Didelphis al-
bivent ris), jacamim-de-costas-cin-
zentas (Psophia crepitans) e cut ias 
(Dasyprocta agouti).

A instalação das armadilhas 
ocorreu no início de dezembro, 
em oficinas que reuniram cerca 
de 20 extrativistas. Para ampliar 
o monitoramento, ao longo de 
2018 outras 12 câmeras serão ins-
taladas. A previsão é de que a ins-
talação dos novos equipamentos 
ocorra no final deste mês. 

As armadilhas fotográficas são 
câmeras normais equipadas com 
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Espécie, classi cada como ‘vulnerável’, tem poucos registros na natureza

pequenas melhorias tecnológicas, apropria-
das para o ambiente selvagem. Elas ficam es-
condidas e amarradas em árvores, funcionan-
do como sensores de luz – toda vez que um 
animal passa pela frente do equipamento, a 
câmera t ira uma foto ou inicia uma gravação 
audiovisual. Essas câmeras filmam em infra-
vermelho, ou seja, gravam bem à noite sem 
necessitar de luz adicional, e não espantam 
ou agridem os animais. Por isso, elas vêm sen-
do cada vez mais adotadas por conservacio-
nistas em todo o mundo.

PARCERIAS

Este trabalho não seria viável, no entanto, 
sem apoio local. Uma das ent idades parceiras 
da iniciativa é a Cooperat iva dos Produtores 
Florestais Comunitários (Cooperfloresta), que 
atua na exploração sustentável de madeira na 

Resex Chico Mendes. Engenheiro florestal da 
Cooperfloresta, Jardel Freitas contou que os 
comunitários estão bem entusiasmados com 
o monitoramento da fauna.

“Enxergamos esta iniciativa de maneira posi-
tiva. Sabendo dos impactos que a atividade ma-
deireira provoca na fauna, teremos como estru-
turar melhores práticas e ter informações mais 
consistentes para colocar nos nossos projetos. 
Queremos mostrar que, com o devido cuidado, 
é possível fazer a exploração e minimizar os im-
pactos aos animais” , afirmou Jardel.

A Associação dos Moradores e Produtores 
da Resex Chico Mendes (Amoprex) e o Inst itu-
to Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio) são outras duas instituições 
parceiras deste trabalho.
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UCs federais do Rio Paraná terão 
conselho unificado

ICMBio sedia workshop sobre Manejo 
Integrado do Fogo

Conselheiros do Parque Nacional de Ilha 
Grande e da Área de Proteção Ambiental (APA) 
das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná aprovaram 
a unificação dos conselhos gestores das duas 
unidades de conservação (UCs). As reuniões 
dos conselhos ocorreram em Querência do 
Norte (PR), Taquarussu (MS), Naviraí (MS) e 
Mundo Novo (MS), contando com a presença 
de representantes dos diversos setores da so-
ciedade civil e dos órgãos públicos da região.

A unificação das duas entidades inclui tam-
bém o processo de eleição de novos conse-
lheiros para o mandato de 2018 a 2020. Foi 
inst ituído um Comitê Eleitoral, que está condu-
zindo o processo eleitoral, suas regras, data e 
local da eleição – informações que serão divul-
gadas por meio de edital em diversas mídias lo-
cais e regionais. A previsão é que este conselho 
unificado tenha tamanho equivalente ao atual 
conselho da APA das Ilhas e Várzeas do Rio Pa-
raná, que é o maior do país. As eleições estão 
previstas para o início de junho e estarão aptas 
à candidatura aquelas instituições que perten-
çam aos 13 setores escolhidos para compor 
o conselho: produtores rurais, agricultura fa-
miliar, turismo, pesca profissional, apicultura, 
ilhéus, ensino e pesquisa, indústria e comércio, 
indígenas, hidrelétricas e setor público.

DESAFIO

De acordo do o coordenador do Comitê 
Eleitoral, Werner Semmelroth, representante 
das indústrias, unir os dois conselhos será um 
desafio não só para os gestores do ICMBio, 
mas também para os conselheiros. “São duas 
unidades de conservação – parque e APA – de 
categorias diferentes, cujos usos permit idos 
também são distintos, pois uma é de prote-
ção integral e outra de uso sustentável. Porém, 
acreditamos que o esforço valerá a pena” , des-
tacou Semmelroth.

Representantes de órgãos e entidades do Distri-
to Federal se reuniram na última quarta-feira (11) 
para discutir o Manejo Integrado do Fogo (MIF) 
em áreas protegidas do DF, como a APA Cabeça 
de Veado, a Estação Ecológica de Águas Emenda-
das, o Parque Nacional de Brasília, a Floresta Na-
cional de Brasília e suas regiões adjacentes. 

O encontro aconteceu na sede do ICMBio, 
parceiro da iniciativa ao lado da Universidade 
de Brasília (UnB), Secretaria de Meio Ambiente 
do Distrito Federal (Sema), Instituto Brasília Am-
biental (Ibram), IBGE, Ibama e Prevfogo. Parti-
ciparam do workshop representantes do Corpo 
de Bombeiros, Grupo Ambientalista do Torto, 
Força Aérea, Marinha, Exército, entre outros.

“O objetivo é discutir se as técnicas de Manejo 
Integrado do Fogo podem ser aplicadas nas áreas 
do DF, especialmente a técnica de queima prescri-
ta”, explicou a professora da UnB, Isabel Schmidt, 
que coordenou o evento. Segundo Schmidt, o con-
ceito do MIF ainda é incipiente no Distrito Federal e 
necessita de mais diálogo entre as instituições que 
estão envolvidas nas áreas protegidas distritais.

Durante o workshop, os participantes tiveram 
contato com a experiência da Estação Ecológica 
Serra Geral do Tocantins, que conseguiu, com a 
adoção do MIF, diminuir sensivelmente a intensi-
dade dos incêndios florestais. Na segunda parte, 
eles foram divididos em três grupos para apontar 
razões e facilidades na implementação do MIF em 
cada agrupamento de áreas protegidas, bem como 
dificuldades e ações que poderiam ser realizadas. 

SECA

Segundo Isabel Schmidt, dois grandes even-
tos marcaram o entendimento sobre o fogo 
no DF: o incêndio no Parna de Brasília em 
2010, que custou 34% do território à época, 
e o incêndio de 2011 na APA Cabeça de Vea-
do. Desde 2017, o DF vem acumulando muito 
combustível, que é o material orgânico com 
potencial de alimentar as chamas numa área, 
geralmente formado por folhas e capim secos. 

Como lembrou o chefe do Parque Nacional 
de Ilha Grande, Tersio Abel Pezenti, a unificação 
dos conselhos já havia sido discutida em reuni-
ões anteriores com os conselheiros. De acordo 
com o chefe da APA, Erick Caldas Xavier, a cria-
ção de um grande conselho unificado para a 
conservação do Rio Paraná, de suas ilhas, de 
sua várzea e do arquipélago de Ilha Grande 
tem como objetivo “ otimizar a participação da 
sociedade, diminuir custos de operacionaliza-
ção e integrar a gestão do Parque Nacional e 
da APA” , argumentou o gestor.

Assim, a cada período de seca, o Distrito Fede-
ral enfrenta uma possibilidade maior de grandes 
incêndios. “As áreas estão muito homogêneas, 
com grande acúmulo de combustível, daí a ne-
cessidade de se discutir melhor o Manejo Integra-
do de Fogo com todas as entidades gestoras das 
áreas protegidas do DF” , destacou a professora.

FOGO NEM SEMPRE É VILÃO

O MIF é um conjunto de técnicas que procu-
ram diminuir o grau de destruição dos incêndios 
florestais. Um dos principais indicadores é o acú-
mulo de material combustível. Queimas prescri-
tas são instrumentos para diminuir o volume de 
material combustível acumulado no solo. Elas 
são realizadas entre o final das chuvas e o início 
da seca, época de ocorrência do fogo natural 
causada pelos raios em áreas previamente ma-
peadas por especialistas. Dessa forma, o fogo é 
mais controlável e os danos são diminuídos. 

Os especialistas procuram realizar um mosai-
co de queima a fim de não prejudicar a flora e, 
especialmente, a fauna, mantendo locais onde 
os animais podem encontrar alimento e abrigo, 
sem aumentar a pressão sobre uma determina-
da área. Assim, em caso de incêndio, as chamas 
encontrarão nesses mosaicos “ barreiras”  que di-
minuem sua intensidade e facilitam o combate.

Porém, de acordo com a analista ambiental 
da Coordenação de Prevenção e Combate a 
Incêndios (Coin), Angela Garda, é importante 
ressaltar que as queimas prescritas não signifi-
cam Manejo Integrado do Fogo. Segundo ela, 
o MIF compreende uma gestão do conheci-
mento do fogo, o que inclui outras ferramen-
tas, a exemplo da conscient ização.

Conselheiros do Parna de Ilha Grande e da APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná 
aprovaram a uni cação

Especialistas discutiram uso de técnicas em áreas protegidas distritais
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Novos conselheiros após cerimônia de posse
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Comunitários part icipam de oficina 
de manejo florestal 

Arie Floresta da Cicuta empossa novos 
conselheiros 

Representantes comunitários e responsá-
veis técnicos de 10 associações e cooperat ivas 
participaram, durante a semana passada, da 
Oficina de Inserção de Planos de Manejo Flo-
restal Sustentável (PMFS) no Sistema Nacional 
de Controle da Origem dos Produtos Flores-
tais (Sinaflor). A oficina, conduzida pela Co-
ordenação Geral de Populações Tradicionais 
(CGPT/Disat), foi realizada no Centro Nacional 
de Desenvolvimento e Capacitações de Recur-
sos Humanos (Centre) do Ibama. Est iveram 
presentes comunitários de cinco unidades de 
conservação: as Reservas Extrat ivistas Verde 
para Sempre, Chico Mendes e Ituxi; e as Flo-
restas Nacionais do Tapajós e Purus.

O Sinaflor foi inst ituído pela Lei 12.651/2012 
no advento do Código Florestal e é gerido pelo 
Ibama. “Até maio de 2018, todos os empre-
endimentos precisam estar inseridos no siste-
ma, daí a necessidade da oficina” , esclarece 
o analista ambiental da CGPT, Carlos Eduardo 
Santos. Os part icipantes t iveram contato com 
o cadastramento dos PMFS e também foram 
capacitados no acompanhamento da execu-
ção dos planos, bem como na declaração de 
corte. Por fim, receberam orientações acerca 

A Área de Relevante Interesse Ecológico 
(Arie) Floresta da Cicuta (RJ) fortalece sua 
integração com a sociedade local e entorno 
com a posse da nova gestão do seu Conse-
lho Consult ivo para o biênio 2018-2019. O 
evento ocorreu no dia 3 de abril com a pre-
sença da equipe gestora da UC e cerca de 60 
part icipantes, incluindo os membros titulares 
e suplentes do conselho, além da secretária 
municipal de Meio Ambiente do município de 
Volta Redonda, Daniela Vasconcelos, e do ge-
rente de Unidades de Conservação do muni-
cípio de Barra Mansa, Marley Landim. A nova 
gestão conta com a part icipação de 45 con-

do cadastramento de cada PMFS e do Plano 
Operacional Anual (POA).

INTEGRAÇÃO DOS DADOS

“ Este é um passo importante principalmen-
te na área de tecnologia e gestão da informa-
ção do manejo florestal comunitário” , avalia 
o responsável técnico da Cooperativa Mista 
da Flona Tapajós (Coomflona), Carlos Braga. 
“A integração dos dados é uma evolução po-
sit iva, pois proporciona mais controle pelos 
órgãos e possibilita uma aproximação mais 
refinada entre nós e as inst ituições do gover-
no” , finaliza. Com a inst ituição do Sinaflor, os 
dados ficarão padronizados em um sistema 
único e federal. Hoje cada estado tem o seu, 
o que dificulta a comunicação e a gestão da 
informação entre estados.

A capacitação foi realizada pela Parceria para 
a Conservação da Biodiversidade na Amazônia, 
iniciativa financiada pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacio-
nal (USAID) e executada pelo Serviço Florestal 
Americano (USFS) em parceria com o ICMBio.

selheiros, representando 32 instituições de 
diferentes setores que interagem com a Arie 
(órgãos públicos, usuários do território, cole-
giados e organizações não governamentais e 
instituições de ensino, pesquisa e extensão). 
Além da cerimônia de posse, foi instituído o 
Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do 
Plano de Ação do Conselho Consultivo. Ainda 
durante o evento, foram exibidos vídeos sobre 
Conselhos Gestores e em agradecimento aos 
conselheiros. Os materiais audiovisuais foram 
elaborados pela Divisão de Gestão Participati-
va e Educação Ambiental, com apoio da Divi-
são de Comunicação do ICMBio. 

Capacitação contou com a presença de representantes de cinco UCs federais
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STF determina que reduzir ou extinguir UCs por Medida Provisória é 
inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
por unanimidade que a redução ou extinção 
de unidades de conservação (UCs) por Medida 
Provisória é inconstitucional. Sendo assim, a re-
dução ou extinção de áreas protegidas só po-
dem acontecer por meio de lei. O julgamento 
começou em agosto do ano passado, quando 
a relatora e presidente do Supremo, ministra 
Carmen Lúcia, votou contra o uso de MPs para 
esta finalidade. A decisão foi ratificada pelos 
ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, 
Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. O minis-

tro Luiz Fux não votou e Gilmar Mendes e Celso 
de Mello não estavam presentes.

Com isso, as UCs estarão protegidas tam-
bém de Medidas Provisórias como a 756 e 758, 
que reduziam as áreas de unidades no sudo-
este do Pará, incluindo o Parque Nacional do 
Jamanxim. As MPs foram vetadas pelo presi-
dente Michel Temer depois de ampla pressão 
dos ambientalistas e de celebridades sensíveis 
à causa ambiental. Atualmente há um projeto 
de lei que retoma a proposta, mas seu regime 
de urgência foi retirado. 

Estudantes visitam Flona Mário Xavier

IUCN divulga convocatória de estudos de caso

Cepam recebe informações sobre peixes elétricos 

Portaria define critérios para redistribuição com cargo efet ivo vago 

A Floresta Nacional (Flona) Mário Xavier (RJ) 
recebeu na última semana alunos do curso de 
Geografia da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, acompanhados da professora 
Dra. Karine Bueno Vargas, para um trabalho de 
campo. A visita técnica faz parte da disciplina 
Biogeografia Aplicada. O intuito da atividade 
foi proporcionar aos alunos uma vivência na 
Flona, reconhecendo sua importância ambien-
tal como unidade de conservação e compreen-
dendo os conflitos ambientais que a área sofre 
diante da pressão urbana, já que a UC está in-
serida no perímetro urbano do municio de Se-

Está aberta até o dia 25 de abril a convocató-
ria da Oficina Global de Gênero da União Inter-
nacional para Conservação da Natureza (IUCN, 
na sigla em inglês). Poderão ser apresentados 
estudos de caso que contribuam para fortale-
cer o conhecimento crítico sobre violência de 
gênero e meio ambiente. O objetivo é coletar 
iniciat ivas e casos documentados por organiza-

O Centro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação da Biodiversidade Amazônica (Cepam/
ICMBio) está recebendo até o dia 3 de maio 
informações sobre 171 espécies de peixes con-
tinentais brasileiros da ordem Gymnotiformes, 
os peixes elétricos. Nesta consulta, qualquer 
pessoa, considerando seus conhecimentos, 
pode revisar e atualizar as informações e, as-
sim, contribuir para a avaliação do estado de 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) pu-
blicou na últ ima semana portaria que esta-
belece critérios relat ivos à redistribuição com 
cargo efet ivo vago, no âmbito do MMA, Ins-
t ituto Chico Mendes e Ibama. Para esse caso, 
a redistribuição deverá ocorrer somente no 
interesse da Administração e disponibilidade 
de vaga para esta finalidade. Ela será auto-
rizada no caso de criação, reestruturação ou 
ext inção de unidade organizacional (desde 
que implique em mudança de localidade e 
que não haja unidade do órgão ou ent idade 

na região) e no caso de servidor que esteja 
cedido há mais de três anos para ocupar car-
go em comissão, gratificação ou função, e de-
mais casos previstos em leis específicas, em 
um dos três órgãos, desde que haja anuência 
do servidor. A efet ivação da redistribuição de-
verá ser precedida da verificação, por parte da 
unidade de gestão de pessoas, de que as pos-
sibilidades de remoção e redistribuição com 
contrapart ida com cargo efetivo ocupado fo-
ram esgotadas. A portaria pode ser acessada 
em https://goo.gl/w7uL7o. 

ropédica.  A visita marcou, ainda, a abertura da 
integração do curso de Geografia com a unida-
de, incentivando os alunos a participarem do 
projeto de extensão “Guarda compart ilhada da 
Flona Mário Xavier com a população de Sero-
pédica-RJ: biogeografia e educação ambiental 
aproximando sociedade e natureza” , coorde-
nado pela professora Karine. Na oportunidade, 
Ricardo Nogueira, chefe da Flona, e a equipe 
da unidade fizeram a apresentação da UC e 
mostraram sua dinâmica, discutindo questões 
relacionadas à educação ambiental.

ções internacionais, da sociedade civil, de mu-
lheres e de povos indígenas, por instituições 
acadêmicas e outros atores que tenham expe-
riências diretas ou indiretas no tema. A convo-
catória conta com a colaboração da Agência 
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID, na sigla em inglês). Mais 
informações em: https://goo.gl/VsXqZ2. 

conservação destas espécies. Basta acessar as 
fichas de informações no módulo de consul-
ta do Sistema de Avaliação do Estado de Con-
servação da Biodiversidade – Salve (https://bit.
ly/2v2fcFO). Confira a relação de todas as espé-
cies clicando aqui: https://bit.ly/2GRciZZ. Para 
visualizar as fichas das espécies e enviar suas 
contribuições, é necessário cadastrar-se no site  
do Salve e efetuar login. 
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