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Já estão disponíveis para download os 
arquivos do Livro Vermelho da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção. A pu-

blicação é resultado do maior esforço sobre a 
temática já realizado no mundo. Sob a coor-
denação do ICMBio, 1.270 cientistas se reu-
niram para avaliar 12.254 espécies, incluindo 
peixes e invertebrados aquáticos. Na versão 
anterior, lançada em 2003, 816 espécies 
foram avaliadas. O material, dividido em sete 
arquivos, pode ser acessado através do link: 
https://bit.ly/2FXNHks.  

O livro aponta um aumento na quantidade 
de espécies ameaçadas, totalizando 1.173. 
Elas estão distribuídas em três categorias: 
Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) 
e Vulnerável (VU). Por outro lado, 170 espé-
cies deixaram de constar na lista de espécies 
ameaçadas.

LIVRO VERMELHO DA FAUNA BRASILEIRA 
É DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD

Os interessados podem conferir com deta-
lhes o status das espécies estudadas ao longo 
dos últimos anos, bem como uma abordagem 
sobre o conjunto de circunstâncias que as 
colocam em risco, quais são e onde estão as 
principais ameaças, com vistas a delinear as 
melhores estratégias de conservação.

Uma das espécies avaliadas no Livro Ver-
melho é considerada símbolo de resiliência: 
o sapinho-admirável-de-barriga-vermelha 
(Melanophryniscus admirabilis). Este pequeni-
no anfíbio endêmico do sul da Mata Atlântica 
estava criticamente ameaçado de extinção. 
Em meados de 2014, o animal quase foi decla-
rado extinto pela degradação do seu restrito 
habitat, às margens do rio Forqueta, no muni-
cípio de Arvorezinha (RS). Graças à constru-
ção de um amplo entendimento, envolvendo 
pesquisadores, empreendedores e autorida-

des ambientais, abdicou-se de uma pequena 
central hidrelétrica que acabaria de vez com o 
habitat do sapinho, mostrando que a conser-
vação não deve ser uma queda de braço entre 
ambientalistas e desenvolvimentistas.

REDUÇÃO DE IMPACTOS 

Em complementaridade ao Livro Vermelho 
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 
também está disponível para download o 
Plano de Redução de Impactos à Biodiversida-
de (PRIM). A publicação aborda o desafio de 
compatibilizar os projetos de empreendimen-
tos com a conservação dos ambientes natu-
rais, auxiliando a tomada de decisões estra-
tégicas e fornecendo insumos para chegar 
à viabilidade ambiental nas deliberações de 
ordenamento territorial e planejamento logís-
tico.

O documento apresenta o PRIM como uma 
ferramenta de suporte para a avaliação de 
impactos ambientais e para a hierarquia de 
mitigação de impactos, trazendo, ainda, cená-
rios de conservação, lacunas de conhecimento 
e planos de redução de impactos que já se 
encontram em andamento.
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Entre os dias 6 e 17 de janeiro, o Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Aves Silvestres (Cemave/ICMBio) 

conduziu uma expedição de pesquisa e mo-
nitoramento das aves migratórias no Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande 
do Sul. A incursão, apoiada pela equipe do 
parque, faz parte do projeto de monitoramen-
to de aves Cemave – GEF Mar e contou com 
a colaboração de pesquisadores da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Universidade Federal do Rio Grande (Furg), 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e Uni-
versidade de São Paulo (USP). 

Durante 10 dias a equipe permaneceu 
acampada na Barra da Lagoa do Peixe e re-
alizou censos das aves limícolas e marinhas, 
além de capturas de aves nos ambientes de 
campos, praia arenosa e lagunar. Os censos 
de aves limícolas são realizados periodica-
mente e fazem parte do monitoramento das 
espécies prioritárias do Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe. “O conhecimento sobre as 

aves e como elas vêm utilizando o parque ao 
longo do ano são subsídios importantes para a 
gestão da unidade e eventuais ações de ma-
nejo para a sua conservação”, conta a coorde-
nadora do Plano de Ação Nacional (PAN) para 
Conservação das Aves Limícolas Migratórias, 
Danielle Paludo. 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe foi 
criado com o objetivo de proteger as aves 
migratórias e seus habitats e é reconhecido 
internacionalmente como um sítio da Rede 
Hemisférica de Reservas de Aves Limícolas 
Migratórias. Essa articulação vem sendo de-
senvolvida pelo Cemave/ICMBio, através do 
Comitê da Rede Hemisférica e da participação 
na Iniciativa Pró Aves Limícolas Migratórias na 
Rota Atlântica. 

O grupo das aves limícolas migratórias é 
destacado por apresentar uma diminuição 
contínua de suas populações. A preocupação 
com este decréscimo e com o risco de extinção 
das espécies fez com que o grupo se tornas-
se prioritário para a Convenção de Espécies 
Migratórias (CMS), acordo que o Brasil ratifica. 

CEMAVE REALIZA MONITORAMENTO 
DE AVES MIGRATÓRIAS NO PARQUE 
NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE
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João Bastista Cardozo

“O desafio de conservação do grupo é grande, 
pois são espécies que possuem um ciclo de 
vida que envolve diferentes países e latitu-
des entre os sítios reprodutivos, geralmente 
no Ártico, e os sítios de parada e invernada,  
geralmente no hemisfério sul. Elas enfrentam 
caça, perturbação e destruição de habitat, 
contaminação dos alimentos e efeitos do 
aquecimento global , entre outras ameaças”, 
explica Paludo. 

COLETA DE DADOS

Além dos censos, a expedição realizou 
capturas de aves migratórias para biometria, 
coleta de amostras biológicas e marcação 
com anilhas e bandeirolas. A partir das infor-
mações biométricas e amostras, os pesqui-
sadores levantam dados sobre as condições 
fisiológicas e nutricionais das espécies mi-
grantes, existência de vírus, parasitas e pató-
genos nos indivíduos, buscando compreender 
melhor os aspectos da biologia e ecologia das 
espécies.

O Parque da Lagoa do Peixe é um local 
onde o Cemave realiza marcação e biometria 
das aves há muitos anos, e a comparação 
com os dados pretéritos pode gerar resulta-
dos importantes para a conservação. Cerca 

de 9 mil aves limícolas de pelo menos 12 es-
pécies foram registradas nos censos realiza-
dos na Lagoa do Peixe ao longo da expedição, 
sendo a mais abundante o maçarico-de-so-
bre-branco (Calidris fuscicollis). 

As capturas foram feitas com redes de ne-
blina durante a noite e com redes de elástico 
durante o dia. Cada ave capturada recebeu 
uma anilha metálica do Cemave e uma ban-
deirola azul do Programa Pan-Americano de 
Aves Limícolas (PASP). A ideia é que a visuali-
zação da bandeirola possa gerar informações 
importantes sobre o deslocamento e o destino 
das aves. As amostras coletadas se destinam 
a diferentes estudos, com destaque para os 
estudos virológicos conduzidos pela USP e 
para a tese de doutorado do pesquisador 
Fernando Faria, da Furg, que investiga aspec-
tos da ecologia trófica das aves migratórias 
ameaçadas presentes do parque. 

Ainda nesta temporada de invernada, que 
se estende até o mês de abril, estão previstas 
mais duas expedições para monitoramento 
das aves na unidade de conservação. Em 
abril, o Cemave também planeja realizar 
expedição semelhante no Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, localizado no Rio de 
Janeiro, importante ponto de parada das aves 
rumo ao norte. 
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O Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio) 
aprovou o Plano de Ação Nacional 

para Conservação de Mamíferos Aquáticos 
Amazônicos Ameaçados de Extinção (PAN 
Mamíferos Aquáticos Amazônicos). O PAN 
contempla seis espécies: boto-cor-de-rosa, 
peixe-boi-da-amazônia, ariranha, lontra, tu-
cuxi e boto-do-araguaia. O objetivo é reduzir 
e mitigar as pressões antrópicas e aumentar 
o conhecimento sobre os mamíferos aquá-
ticos da Amazônia, visando a sua conser-
vação dentro de um horizonte temporal de 
cinco anos.

O PAN estabelece estratégias prioritárias 
de conservação para três espécies ameaça-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

As ações do PAN foram distribuídas nos 
seguintes objetivos específicos: redução 
dos conflitos entre mamíferos aquáticos e 
atividades pesqueiras; redução da pressão 
de caça sobre os mamíferos aquáticos; 
promoção da integridade dos habitats críti-
cos para os mamíferos aquáticos; aumento 
do conhecimento sobre a dinâmica popu-
lacional, ecologia, interações com huma-
nos e saúde dos mamíferos aquáticos; e 
promoção da educação ambiental e do 
engajamento da sociedade, influenciando 
políticas públicas.

ICMBIO APROVA PLANO 
DE AÇÃO NACIONAL PARA 
CONSERVAÇÃO DOS MAMÍFEROS 
AQUÁTICOS AMAZÔNICOS

Caberá ao Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Mamíferos Aquáticos 
(CMA/ICMBio) a coordenação do PAN. O 
plano é monitorado anualmente, para revi-
são e ajuste das ações, com uma avaliação 
intermediária prevista para o meio da vi-
gência e avaliação final do ciclo de gestão. 
O PAN Mamíferos Aquáticos Amazônicos 
terá vigência até janeiro de 2024.

Clique no link e confira a portaria que 
aprovou o PAN: https://bit.ly/2WtISoF.

das constantes da Lista Nacional de Espé-
cies Ameaçadas de Extinção, sendo uma 
classificada na categoria EN (em perigo) – o 
boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) – e duas 
classificadas na categoria VU (vulnerável) – 
peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis) 
e ariranha (Pteronura brasiliensis). O docu-
mento estabelece, ainda, estratégias para 
conservação de outras três espécies, sendo 
duas da categoria NT (quase ameaçada) 
– tucuxi (Sotalia fluviatilis) e lontra (Lontra 
longicaudis) – e uma espécie considerada 
ameaçada de extinção no segundo ciclo 
de avaliação do estado de conservação de 
mamíferos aquáticos (2016-2020) – o boto-
-do-araguaia (Inia araguaiaensis).

Luciana Crema

Marcelo Vidal

http://www.icmbio.gov.br/portal/
https://bit.ly/2WtISoF
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ADALBERTO EBERHARD ASSUME 
PRESIDÊNCIA DO ICMBIO

aniversário de 80 anos do Parque. “Priorizem 
as unidades que preciso conhecer, pois as 
visitarei. Em São Paulo, quando fui secretá-
rio, visitei as 94 unidades de conservação do 
Estado”, afirmou.   

Já o ex-presidente do ICMBio, Paulo Carnei-
ro, também ressaltou pontos da sua gestão 
nestes 7 meses à frente do órgão. Segundo 
ele, a instituição recebeu ao longo dos anos 
4 prêmios de gestão pública pela inovação. 
“Vencemos as dificuldades com posturas ino-
vadoras”, ressaltou. Carneiro agradeceu aos 
servidores do instituto e colocou-se à disposi-
ção de Adalberto Eberhard. “O melhor reco-
nhecimento é o resultado, e nós temos resulta-
dos para apresentar nas mais diversas áreas. 
Isso é algo a ser cultivado”, avaliou. “O novo 
presidente recebe uma instituição formada por 
pessoas totalmente engajadas, que têm como 
característica a inovação”.  

“Vamos dar continuidade ao trabalho que 
vem sendo feito pelo ICMBio, e que está sendo 
bem feito. Também vamos fortalecer as ques-
tões como a regularização fundiária, o uso 
público e a gestão das unidades. É importante 
fortalecer a consciência ecológica, inserindo 
as unidades na vida da sociedade brasilei-
ra, para que ela reconheça esse patrimônio 
natural, e ajude a garantir a sobrevivência da 
natureza”, afirmou o novo presidente do ICM-
Bio, Adalberto Eberhard, durante coletiva à 
imprensa, no dia de sua posse, na quinta-feira 
da semana passada.  

Gaúcho de Soledade, o médico veterinário 
Adalberto Eberhard tomou posse em ceri-
mônia no auditório lotado pelos servidores 
no ICMBio e convidados, com a presença do 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e 
indicados a secretários do MMA. Durante a 
cerimônia, os funcionários entregaram uma 
carta de princípios do ICMBio à Eberhard.  

Em seu discurso, o ministro do MMA ressal-
tou que está à disposição para conhecer as 
unidades de conservação do ICMBio e elogiou 
a estrutura e a gestão do Parque Nacional 
do Iguaçu, onde esteve recentemente para o 
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Qual são seus planos para o ICMBio? 

É importante reforçar que a missão institu-
cional não termina quando sai um presidente 
e nem começa quando entra um novo pre-
sidente. A missão institucional é dada pela 
sociedade brasileira, que atribuiu ao ICMBio 
a gestão das 335 unidades de conservação 
federais das áreas protegidas do país. 

Quais são as prioridades? 

A regularização fundiária, o uso público e 
melhorar a gestão das unidades de conser-
vação. Boa parte das unidades não são ainda 
propriedade da União, há vários proprietários 
privados, assim é difícil promover visitação e 
ecoturismo em unidades que ainda são pro-
priedades privadas. Queremos transformá-las 
de fato em unidades que existem e tenham so-
berania nacional. Também queremos procurar 
mecanismos que favorecem a visitação públi-
ca das unidades já criadas, porque nós não 
temos como aumentar o nível de consciência 
do país, se não tivermos mais consciência do 
que representa a unidade de conservação, do 
que é a natureza. Inserir a unidade na vida da 
sociedade brasileira, que um pai se sinta feliz 
levando um filho para interagir com a nature-
za. Assim, podemos ter uma sociedade que 
reconhece a importância desse patrimônio 
natural, e a unidade não fica sujeita a outros 
interesses, que não seja o interesse da sobre-
vivência da natureza.  

O ICMBio vem promovendo o uso 
público com as concessões, que estão 
acontecendo desde o ano passado. O 
senhor dará continuidade?  

A gestão é de responsabilidade do Estado, 
não se terceiriza. Mas os serviços podem ser 
concessionados, mas a partir de uma lógica 
do potencial de cada unidade. Temos 335 
unidades, e são diferenciadas, cada uma tem 
as suas próprias características. Por isso, não 
tem modelito único, o que serve para uma, 
pode não servir para outra. Portanto, vamos 
dar continuidade as concessões, mas traba-
lhando de acordo com o potencial de cada 
unidade.

Adalberto Eberhard, médico ve-
terinário especialista em animais 
silvestre, concluiu a sua formação 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Toda a sua 
trajetória profissional está vincula-
da à conservação do meio ambien-
te, com um trabalho reconhecido 
na região do Pantanal Matogros-
sense. Exerceu diversas ativida-
des na área ambiental e acumula 
importantes prêmios durante sua 
gestão na OSCIP, que fundou em 
1989, a Fundação Ecotrópica - que 
foi criada com recursos do prêmio 
Alemão de Cultura (German Cultu-
re Award) pelo mérito na conserva-
ção da natureza, recebido em Mu-
nique, na Alemanha, em 1989.  
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ENTREVISTA

As ações fiscalizadoras do Institu-
to Chico Mendes, sob o comando da 
Coordenação de Fiscalização (Cofis/
ICMBio), garantem o cumprimento da 
missão de proteger as unidades de 
conservação (UCs) federais. Atualmen-
te, quantos fiscais estão em atividade 
e quais são as principais ações desem-
penhadas por eles?

O ICMBio conta com um total de aproxi-
madamente 900 fiscais. São servidores que, 
após passarem pelo curso de formação de 
agentes de fiscalização, se tornaram fiscais 
através de portaria. Desse total, atualmente 
temos cerca de 300 agentes que estão de 
fato participando das atividades de campo. 
Os fiscais cumprem diversas funções, poden-
do contribuir no planejamento das ações, nas 
questões administrativas (controle de autos 

ENTREVISTA COM ANDRÉ ALAMINO, 
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 
DO ICMBIO

de infração), etc. Mas a principal tarefa do 
agente fiscalizador é realizar verificações de 
campo, ou seja, ir a campo para verificar se 
está ocorrendo algum ilícito. O fiscal repre-
senta a presença institucional nas áreas 
protegidas e sua missão é prevenir ou com-
bater ilícitos ambientais. No desempenho de 
suas funções, os agentes buscam apontar a 
autoria e a materialidade da infração para, 
em seguida, adotar os devidos procedimen-
tos administrativos. Os fiscais do ICMBio 
têm poder de polícia administrativa e não 
judiciária. Isso significa que, após realizarem 
a responsabilização administrativa, esses 
agentes comunicam o Ministério Público, ór-
gão incumbido de avaliar se aquela infração 
é também um crime.   

Quais são os instrumentos normati-
vos que regem as atividades de fiscali-
zação do ICMBio?

Nós temos um Regulamento Interno que 
estabelece como um fiscal deve se portar em 
campo, quais são suas atribuições e quais 
são as regras para realizar ações fiscalizado-
ras. No contexto mais macro, existe o De-
creto nº 6.514/08, que regulamenta a Lei de 
Crimes Ambientais e é a legislação que o fis-
cal utiliza para determinar se a ocorrência é 
de fato uma infração administrativa, calcular 
valores de multas, etc. Complementarmente, 
o agente deve utilizar as legislações estadu-
ais, que podem ser, inclusive, mais restritivas 
do que o Decreto 6.514. 
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Em que consiste o Planejamento de 
Ações de Fiscalização (Planaf)? Como 
se dá o processo de elaboração do do-
cumento?

O processo que deu origem ao Planaf teve 
início em 2014 com o objetivo de descentra-
lizar os recursos orçamentários e o poder 
decisório sobre as ações de fiscalização. 
Desde então, o planejamento foi se aperfei-
çoando e hoje ele funciona como um ciclo: 
o plano orçamentário é feito com um ano de 
antecedência, realizamos uma oficina com 
todos os coordenadores regionais e, por fim, 
cada regional promove uma oficina para 
pactuar esse planejamento com os chefes 
das unidades de conservação que estão sob 
seu escopo. A partir daí, as unidades esta-
belecem suas demandas físico-financeiras 
relacionadas às ações de fiscalização.  

Além das ações rotineiras, o ICM-
Bio conta com operações especiais, 
a exemplo da Operação Integração. 
Quais são os objetivos e resultados es-
perados nesta atividade específica?

A Operação Integração surgiu no final de 
2017 como uma reação ao desmatamento 
dentro de unidades de conservação na Ama-
zônia. A nossa Divisão de Monitoramento 
identificou um aumento da pressão sobre as 
UCs e, diante disso, buscamos traçar uma es-
tratégia mais incisiva. A ideia foi concentrar 
esforços nas áreas mais críticas, divididas em 
dois grupos principais: unidades já impac-
tadas e unidades em que o desmatamento 
estava na iminência de ocorrer. No ano pas-
sado, nós direcionamos o Recrutamento de 
Agentes de Fiscalização (Recram) somente 
para a Operação Integração, além de equi-
pamentos e recursos financeiros. Com isso, 
conseguimos obter resultados expressivos 
em algumas localidades, evitando invasões 

e retirando invasores das UCs. O objetivo agora 
é dar continuidade e aperfeiçoar a iniciativa, 
buscando concentrar ainda mais esforços em 
alguns pontos e, futuramente, poder expandir 
essa lógica para outras temáticas (fiscalização 
de caça e pesca, por exemplo). 

Quais são os pré-requisitos para a atua-
ção como fiscal do ICMBio?

Atualmente, todos os técnicos e analistas am-
bientais que ingressam no ICMBio passam pelo 
curso de formação de agentes de fiscalização. O 
curso é bastante intenso e dura aproximadamen-
te três semanas. Uma vez aprovado, o servidor é 
designado como fiscal através de uma portaria 
específica, tornando-se habilitado para lavrar 
autos de infração. 

Em 2018, o ICMBio iniciou os testes para 
utilização de drones nas atividades de 
fiscalização. Quais são as potencialidades 
dessa ferramenta?

Nós identificamos nos drones a possibilidade 
de trazer inovação para o processo de fiscali-
zação, sobretudo para detectar problemas e 
planejar ações, pois esses equipamentos con-
seguem fazer levantamentos prévios que muitas 
vezes não são possíveis apenas com imagens 
de satélite. Os veículos aéreos não-tripulados 
também podem cumprir uma função tática e de 
segurança, acompanhando as equipes durante 
as operações. Além disso, podemos utilizar os 
drones para verificar se uma área embargada 
para recuperação ambiental está de fato se re-
generando – e sem precisar deslocar uma equipe 
inteira apenas para essa tarefa, como acontece 
atualmente. 
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