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EvEnto pRoMovE tRoCA dE 
sABEREs no ACRE

MAIs dE 500 quElônIos são soltos no pARquE 
nACIonAl do JAú 

pARquE nACIonAl dE uBAJARA RECEBE pRIMEIRo 
gRupo dE voluntáRIos



www.icmbio.gov.br

pRoduÇão sustEntávEl

gAlERIA

Pr
is

ci
la

 F
or

on
e

En
ric

o 
M

ar
co

va
ld

i

Bruno Bimbato e Marcos Amend



4  |  Revista Biodiversa Revista eletrônica do ICMBio

www.icmbio.gov.br

nº 11 - Março de 2019

o parque nacional do Jaú, no Amazonas, encer-
rou a temporada de monitoramento de quelônios 
com a soltura de cerca de 500 indivíduos de quatro 
espécies (tartaruga-da-amazônia, tracajá, irapuca 
e iaçá), na foz do Rio Jaú. Após a realização de sol-
turas dos quelônios nas comunidades do Rio unini 
(parque nacional do Jaú e Reserva Extrativista do 
Rio unini) e do Rio Jaú, foi a vez de moradores da 
cidade de novo Airão (AM) e parceiros participarem 
do momento festivo de soltura de quelônios. 

A ação é uma grande oportunidade para aproxi-
mar os moradores das cidades vizinhas e parceiros 
do parque. Com esta atividade, os cidadãos pas-
sam a se envolver com o trabalho de conservação, 
criando mais conexão com a natureza e se tornan-
do grandes defensores da uC.  A soltura dos que-
lônios, que faz parte do projeto de Monitoramento 
participativo da Biodiversidade em unidades de 
Conservação, contou com a presença de aproxima-

MAIs dE 500 quElônIos são soltos 
no pARquE nACIonAl do JAú

damente 70 pessoas, entre crianças e educadores 
da Fundação Almerinda Malaquias (FAM) – orga-
nização que trabalha educação ambiental com 
estudantes de novo Airão –, além de voluntários, 
parceiros, monitores, colaboradores e familiares.

A pesquisadora do IpÊ (Instituto de pesquisas Eco-
lógicas), virgínia Bernardes, ministrou uma palestra 
sobre os quelônios do parque nacional do Jaú e os 
desafios para a conservação das espécies. Após a 
palestra, as crianças participaram de atividades de 
educação ambiental.

tEMpoRAdA 2018-2019

A temporada de 2018-2019 foi desafiadora para a 
realização do monitoramento de quelônios na foz do 
Rio Jaú, pois o Rio negro subiu antes do previsto em 
uma velocidade não esperada. As tartarugas desova-
ram em janeiro deste ano, quando a praia já estava 

sumindo, sendo que o esperado era que a desova 
ocorresse entre outubro e novembro de 2018. Ainda 
assim, foram soltos 485 filhotes de tartaruga-da-
amazônia, tracajá, irapuca e iaçá. Foram registrados, 
ainda, 230 nascimentos após o evento de soltura e 
outros ovos continuam eclodindo. Já foram regis-
tradas no parque nacional do Jaú 11 espécies de 
quelônios, das 18 existentes na Amazônia.

MonItoRAMEnto 

o trabalho se inicia com a ronda de monitora-
mento nas praias do Rio negro durante o período 
de desova dos quelônios, com a identificação dos 
ninhos e transferência dos ovos que estão em 
áreas sob risco de roubo e alagamento para uma 
chocadeira artificial construída na base do ICMBio. 
A etapa seguinte é a proteção dos ninhos até a 
eclosão dos ovos. do nascimento até a soltura, os 
filhotes são mantidos em um tanque-rede dentro 
do Rio Jaú, até chegar o dia da soltura.

o monitoramento na foz do Rio Jaú recebe apoio 
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de voluntários do ICMBio, que atuam junto com os 
monitores em todas as etapas do trabalho. nesta 
temporada foram 14 voluntários, vindos de novo 
Airão, Manaus e de outros estados do país. Reali-
zado de forma participativa nos rios Jaú e unini, o 
monitoramento de quelônios colocou na natureza, 
ao longo do último ano, 7.500 indivíduos de cinco 
espécies de quelônios: tartaruga-da-amazônia, 
tracajá, irapuca, cabeçudo e iaçá.

pARCERIAs

o projeto de Monitoramento de quelônios no 
parque nacional do Jaú é vinculado ao programa 
de Conservação de quelônios do Mosaico do Baixo 
Rio negro, uma parceria do ICMBio com o IpÊ, WCs, 
FvA, sEMA/AM, projeto pé-de-pincha/uFAM, pre-
feitura Municipal de novo Airão e comunidades. A 
iniciativa conta com apoio financeiro do programa 
áreas protegidas da Amazônia (Arpa), da usAId e 
da gordon e Betty Moore Foundation.
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são seis horas da manhã, o sol mal apareceu 
no horizonte quando moradores da Reserva Ex-
trativista (Resex) do Cazumbá-Iracema, localizada 
no estado do Acre, saem para coletar castanhas. 
produtos que são coletados de forma sustentável 
e que chegam até as prateleiras das cidades do 
entorno da reserva e até mesmo de outros es-
tados do Brasil. É um trabalho árduo, mas muito 
importante para a renda da comunidade.

desde 2013 vem sendo realizado um trabalho 
que mudou a rotina dos moradores da Resex: 
o monitoramento a biodiversidade local. nesta 
iniciativa, os próprios extrativistas coletam dados 
sobre a flora e fauna da unidade de conserva-
ção para gerar informações que serão utilizadas 
como base para subsidiar tomadas de decisão e 
para acompanhar a efetividade da gestão local.

A Resex é uma das unidades de conservação 
(uCs) federais pioneiras no projeto de Monitora-
mento participativo da Biodiversidade (MpB), que 
foi implementado com o apoio do IpÊ (Instituto 
de pesquisas Ecológicas) e faz parte de um pro-
grama maior do Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio): o programa 
nacional de Monitoramento da Biodiversidade 

Brasileira – programa Monitora. o MpB é apoiado 
por gordon and Betty Moore Foundation, usAId 
e programa áreas protegidas da Amazônia (Arpa).

EnContRo dos sABEREs

para discutir sobre o que o monitoramento levan-
tou de informações nos últimos quatro anos, a Resex 
sediou no dia 16 de fevereito o evento Encontro 
dos saberes, que contou com mais de 120 partici-
pantes, entre monitores, membros da comunidade 
e representantes de várias instituições (ICMBio, IpÊ, 
Embrapa, WWF e sindicato dos trabalhadores Rurais 
de sena Madureira).

EvEnto pRoMovE tRoCA 
dE sABEREs no ACRE
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o evento é mais uma etapa da Construção Coleti-
va de Aprendizados e Conhecimentos (CCAC), uma 
iniciativa que busca ampliar a participação cidadã 
após a fase de coleta de dados. por meio do progra-
ma Monitora são realizados seminários, encontros, 
capacitações e oficinas de trabalho para discutir a 
implementação do monitoramento participativo, 
traçando diretrizes e trocando experiências.

Com um clima bem descontraído, dinâmicas em 
grupo e facilitação gráfica, o encontro mostrou de 
uma maneira leve e intuitiva o funcionamento do 
programa e foi uma oportunidade para pesquisa-
dores responderem dúvidas da comunidade sobre 
detalhes dos protocolos. de acordo com especia-
listas, a utilização de protocolos participativos gera 
mais entrosamento entre os moradores e pesqui-
sadores. Através do MpB e do programa Monitora 
serão levantados dados padronizados que servirão 
para comparar situações e interpretações de pro-
blemas de âmbito local, regional e nacional.

soBRE o MonItoRAMEnto

na Resex do Cazumbá-Iracema é realizado o 
protocolo florestal básico, em que são coletados 
dados de borboletas, aves, mamíferos e plantas 
lenhosas. Algumas vezes por ano os monitores vão 
a campo desenvolver o monitoramento e os dados 
são registrados em cadernos e pranchetas. todo o 
trabalho de coleta só é possível com a dedicação das 
comunidades da reserva.

Além do protocolo florestal básico, a Resex conta 
com o protocolo complementar, monitoramento 
que busca responder uma pergunta feita localmen-
te, em conjunto com os moradores. na Cazumbá-Ira-
cema, os comunitários optaram pelo monitoramen-
to da castanha como protocolo complementar, pois 
foi identificada uma queda na produção de frutos.

REsultAdos

depois de quatro anos de dados obtidos atra-
vés do monitoramento participativo, o Encontro 
dos saberes evidenciou importantes resultados 
para a Resex. As espécies e o número de ani-
mais avistados nas trilhas de monitoramento 
surpreenderam alguns moradores. Além disso, a 
presença de determinadas espécies de borbole-
tas também coincidiu com o desaparecimento 
de tabocais da região, evento que ainda levanta 
muitas dúvidas e carece de dados.

o trabalho de monitoramento dos recursos 
da uC apoia a cadeia econômica de várias for-
mas. os dados obtidos permitem, por exemplo, 
entender qual a relação entre a flutuação de um 
produto e o uso do solo em determinada região. 
Isso impacta na capacidade de negociar o valor 
desse recurso e, ao mesmo tempo, permite que 
as pessoas negociem também o acesso a ele. 
um exemplo é a castanha, que teve uma forte 
queda de produção em 2017, o que elevou con-
sideravelmente o custo final do produto. Com a 
implementação do protocolo complementar, os 
dados mostraram quais castanhais tinham maior 
produção de frutos por área e a idade das árvores 
de cada castanhal. 

outra novidade que o MpB trouxe para a Resex 
foi a identificação de indivíduos jovens de casta-
nheiras. Mesmo com todo o conhecimento que 
possuem, muitos extrativistas ainda cortavam 
indivíduos jovens por não conseguir identificá-
los. Hoje, com a ajuda dos pesquisadores, eles 
passaram a cuidar melhor dessas árvores jovens 
com o intuito de garantir que haja novas casta-
nheiras para as próximas gerações.
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o carnaval de 2019 teve um significado 
especial para o parque nacional de ubajara, 
unidade de conservação (uC) administrada pelo 
ICMBio no Ceará: a chegada da primeira turma 
de voluntários na uC. durante seis dias, o grupo 
ficou alojado na sede do parque e trabalhou na 
recepção, orientação dos visitantes e logística, 
em cooperação com os guias credenciados. 
todas as atividades foram supervisionadas pela 

gestão da unidade, que também colaborou com 
o transporte e a alimentação do grupo. 

10 pessoas participaram, entre estudantes 
e profissionais de diferentes áreas, dos muni-
cípios de ubajara (CE), Fortaleza (CE), teresina 
(pI) e pedro II (pI). A colaboração entre a equipe 
gestora do parque, os guias credenciados e os 
voluntários foi considerada muito positiva para 
as atividades do parque nacional de ubajara du-

pARquE nACIonAl dE uBAJARA 
RECEBE pRIMEIRo gRupo dE 
voluntáRIos

rante o feriado de Carnaval, quando foram recebidos 
5.561 visitantes. o prefeito de ubajara, Renê vascon-
celos, prestigiou a iniciativa e deu as boas-vindas aos 
voluntários no primeiro dia de atuação no parque. 
os visitantes elogiaram a novidade e alguns deles 
demonstraram interesse em participar do programa 
nas próximas edições. 

MoRAdoREs do EntoRno

uma das preocupações durante a elaboração do 
edital do programa de voluntariado foi contem-
plar os moradores do município em que o parque 
está inserido. Foram destinadas duas vagas para 
ubajarenses, preenchidas pelas estudantes Mairla 
Coutinho e Márcia Manso. Apesar de morar perto do 
parque, Márcia ainda não conhecia a unidade. Assim 
como ela, a maioria dos participantes realizou seu 

primeiro trabalho voluntário durante a operação de 
Carnaval no parque nacional de ubajara. por outro 
lado, alguns deles já tinham experiência com mu-
tirões, ongs e unidades de conservação. o grupo 
ficou satisfeito com a experiência e motivado para 
realizar outros trabalhos voluntários. 

novAs tuRMAs 

A experiência com o trabalho voluntário durante 
o Carnaval motivou a gestão do parque a abrir ou-
tros grupos. A equipe se prepara para receber novos 
voluntários nas próximas datas de grande fluxo: 
semana santa e aniversário de 60 anos do parque 
nacional de ubajara (30 de abril). segundo os gesto-
res, a atividade foi bastante produtiva e contribuiu 
muito para o controle da visitação, o que encoraja a 
abertura de novos chamados. 
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pRogRAMA dE ConsERvAÇão pRotEgE 
pRIMAtAs do RIo JEquItInHonHA

sas, especialmente sobre aqueles 
ameaçados de extinção, além 
de envolver a sociedade e as 
unidades de conservação (uCs) 
em sua preservação. o início das 
atividades do programa deve 
acontecer ainda no primeiro 
semestre deste ano, tendo ações 
planejadas até 2020. 

o projeto está alinhado 
a importantes processos do 
ICMBio, como o plano de Ação 
nacional para a Conservação dos 
primatas da Mata Atlântica e da 
preguiça-de-coleira (pAn ppMA) 
e o programa nacional de Mo-
nitoramento da Biodiversidade 
em unidades de Conservação 
(programa Monitora). A proposta 
é ampliar o conhecimento acerca 
da diversidade dos animais na 
região do Jequitinhonha, além de 
saber exatamente onde estão as 
espécies ameaçadas e o estado de 
conservação de cada uma delas. 

de acordo com os gestores 
do Centro nacional de pesquisa 
e Conservação de primatas Bra-
sileiros (CpB/ICMBio), o envolvi-
mento da sociedade é essencial 
para o êxito do programa e para 
a conservação da biodiversida-
de de forma sustentada a longo 
prazo. Além disso, pretende-se 

garantir a sobrevivência dos primatas destacando 
a importância do vale do Jequitinhonha e res-
saltando o orgulho que todos os moradores da 
região devem sentir pela presença dessa riqueza 
única das florestas que ainda existem ali. 

unIdAdEs dE ConsERvAÇão ContEMplA-
dAs pElo pRogRAMA

A Reserva Biológica (Rebio) da Mata Escura 
é a primeira uC a participar do programa, uma 
vez que está localizada nos municípios de Je-
quitinhonha e Almenara, em Minas gerais. A 
reserva abriga populações de três primatas em 
perigo de extinção: barbado-vermelho (Alouatta 
guariba guariba), muriqui-do-norte (Brachyteles 
hypoxanthus) e macaco-prego-do-peito-amarelo 
(sapajus xanthosternos). 

A ideia de estruturar um projeto para a con-
servação desses animais na Rebio da Mata Escura 
começou há alguns anos, por meio de conversas 
entre a gestão da uC, o CpB e parceiros, como o 
MIB (Muriqui Instituto de Biodiversidade), a partir 
da compreensão de que essa é uma área da mais 
alta prioridade para a conservação de primatas 
no Brasil e no mundo, além de ser a única uni-
dade de proteção integral na Mata Atlântica a 

Conhecimento e conservação, duas palavras-
chave que definem o projeto “primatas do Jequiti-
nhonha”. uma iniciativa interinstitucional que tem 
como objetivo aumentar o conhecimento sobre os 
primatas que vivem na região, impulsionar pesqui-

abrigar duas espécies criticamente ameaçadas. 
Futuramente, outras uCs serão contempladas, 
como o parque nacional do Alto Cariri, localizado 
no município de guaratinga, estado da Bahia. 

plAnEJAMEnto E EstRutuRAÇão

o projeto “primatas do Jequitinhonha” já se 
encontra com um planejamento de atividades 
a serem desenvolvidas e a equipe está traba-
lhando na estruturação básica (articulação dos 
recursos financeiros e suportes institucionais 
necessários). o plano é ir a campo e iniciar a 
produção de materiais informativos ainda neste 
primeiro semestre. A iniciativa tem apoio da Co-
ordenação Regional 11 (CR11/ICMBio), do CpB e 
de instituições parcerias, como a ong Muriqui 
Instituto de Biodiversidade (MIB), a empresa An-
glo American e a Associação de Ex-Brigadistas 
da Rebio da Mata Escura.
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