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RESUMO 
 
 

Os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade estão envolvidos na execução de projetos de 

conservação da fauna e da flora, especialmente importantes para a implementação 

de Planos de Ação Nacionais para a conservação da biodiversidade. Um dos 

projetos com maior visibilidade é o Projeto Ararinha na Natureza em curso desde 

2012. A gestão de projetos envolve diferentes ferramentas para engajar a equipe, 

com objetivo de apresentar as entregas dentro do prazo e com custo reduzido 

(eficiência). Além disso, no mundo complexo atual em que a mudança é a regra, o 

valor agregado do produto e a qualidade, respeitando as restrições, se tornam cada 

vez mais importantes, num contexto em que a eficácia é mais importante que a 

eficiência. Neste sentido, foram selecionados modelos e softwares para a gestão 

dos projetos incluídos no agora denominado Programa Ararinha na Natureza. Este 

programa foi dividido em seis projetos para serem executados em dois anos (2019-

2021), com objetivo final de recuperar uma espécie considerada provavelmente 

extinta na natureza. O modelo de gestão adotado foi tradicional, utilizando algumas 

abordagens da gestão ágil de projetos, especialmente no que concerne entregar 

produtos de valor para o cliente, sem a necessidade de gerar planejamentos 

extensos e documentação excessiva. Os softwares Planner, Meister Task, bitrix 24, 

WBS Schelude Pro e Excel foram testados, assim como os métodos Canvas de 

Projeto, brainstorm e Crawford Slip. As ferramentas Planner e bitrix 24 foram eleitas 

para a gestão de tarefas e projetos. O modelo de gestão a ser escolhido é 

dependente das características do projeto, entretanto ferramentas de comunicação 

entre a equipe, sponsor e stakeholders são imprescindíveis. Para migrar de um 

modelo tradicional para um modelo ágil de gestão ainda é necessário amadurecer a 

equipe para se tornar altamente colaborativa e comunicativa. Assim, os projetos e 

programas geridos pelos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação podem 

obter maior sucesso na gestão. 

 

Palavras chaves: bitrix 24, Canvas, Planner, PM Visual  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tema 

 Gestão de Projetos e Programa 

1.2. Unidade de Aplicação  

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) 

é um dos 13 Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação geridos pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com atuação em todo 

território brasileiro, sede localizada na Floresta Nacional Restinga de Cabedelo, PB 

e duas bases avançadas localizadas em Brasília, DF, e em Florianópolis, SC. 

Tem a missão de: “subsidiar tecnicamente a conservação das aves silvestres 

brasileiras e dos ambientes dos quais elas dependem”. Atualmente as principais 

atribuições do Centro estão concentradas nos seguintes macroprocessos 

institucionais: 

1) Avaliação do estado de conservação das espécies de aves brasileiras; 

2) Planos de Ação Nacionais para conservação de aves brasileiras 

ameaçadas de extinção; e  

3) Monitoramento de avifauna em Unidades de Conservação. 

1.3. Justificativa 

Os planos de ação nacionais são reconhecidos como a estratégia do governo 

brasileiro para a conservação das espécies ameaçadas de extinção e priorizam as 

ações necessárias para a conservação dos taxa alvo (Portaria MMA nº 43, de 31 de 

janeiro de 2014).  

O primeiro ciclo do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha-

azul (PAN) Ararinha-azul foi oficializado pela Portaria ICMBio n° 17, de 17 de 

fevereiro de 2012, estabelecendo estratégias prioritárias de conservação para um 

táxon de ave, considerado criticamente em perigo de extinção (CR), provavelmente 

extinto na natureza (PEW) (Portaria MMA nº 444/2014), a ararinha-azul, Cyanopsitta 

spixii (Wagler, 1832).  

O primeiro ciclo do PAN Ararinha-azul teve como objetivo o aumento da 

população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do habitat de 

ocorrência histórica da espécie até 2017, visando o início de reintroduções até 2021 

(Portaria nº 80, de 8 de agosto de 2016). Esses primeiros cinco anos do PAN foram 

marcados por um grande sucesso reprodutivo da ararinha-azul, especialmente no 
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Catar e Alemanha, o que fez com que o plantel dobrasse em número de indivíduos. 

A meta relacionada ao objetivo 1 do PAN (população de cativeiro adequadamente 

manejada, com aumento de 10% ao ano, visando um mínimo de 150 indivíduos em 

2021) foi atingida e ultrapassada. A combinação de melhores pareamentos e 

utilização de inseminação artificial a partir de 2013 possibilitou esse sucesso. 

Atualmente a espécie é reconhecida em quatro mantenedores no mundo, totalizando 

180 indivíduos: 152 na Association for the Conservation of Threatened Parrots 

(ACTP), na Alemanha; 2 no Pairi Daiza zoo, na Bélgica, 4 no Jurong Bird Park, em 

Singapura, e 22 na Fazenda Cachoeira, no Brasil. 

O ICMBio coordenou todos os esforços junto com os mantenedores da 

espécie, instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais 

(ONGs) e a sociedade civil, possibilitando o trabalho conjunto, o comprometimento 

dos envolvidos, a articulação entre instituições, a captação de recurso junto a 

empresas e mantenedores, a capacitação e a adesão dos mantenedores em prol da 

conservação da espécie. Além disso, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(Funbio), por meio do Programa Carteira Fauna e a Vale S.A. (mineradora 

multinacional brasileira) celebraram, em 10 de fevereiro de 2012, o Contrato de 

Patrocínio para a implementação do Projeto Ararinha na Natureza, parte do PAN 

Ararinha-azul, que vigorou até junho de 2019, com aporte de recursos no Programa 

Carteira Fauna de R$ 4.121.972,62 para: 1. estruturação e gestão do projeto; 2. 

implementação de medidas de mitigação dos impactos por empreendimentos 

desenvolvidos na área onde será realizada a reintrodução da espécie; 3. realização 

de análise de DNA na população de cativeiro; 4. identificação e análise das áreas de 

ocorrência histórica da ararinha-azul como potenciais sítios para reintrodução e 

busca de novas populações na natureza; 5. realização de estudos e articulação para 

a criação de unidades de conservação públicas e privadas na área original de 

ocorrência da espécie; 6. capacitação de agentes de fiscalização de forma integrada 

com o trabalho da comunidade local; 7. desenvolvimento das estratégias de 

comunicação e disseminação do projeto, divulgando periodicamente informações 

sobre o programa de recuperação da ararinha-azul e ações do Plano de Ação; 8. 

desenvolvimento de programas de sensibilização e educação ambiental junto a 

públicos local (região de Curaçá) tendo a ararinha-azul como espécie bandeira; 9. 

definição de um programa e protocolo de exibição da ararinha-azul, dando suporte 

às atividades de educação e disseminação; 10. implementação de ações de 
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comunicação para sua divulgação; 11. operacionalização do Centro de Reprodução 

na Fazenda Cachoeira; 12. apoio ao manejo reprodutivo e sanitário do plantel e 

análises veterinárias pertinentes; 13. implementação de experimentos 

demonstrativos de caprinocultura sustentável visando reduzir o impacto da atividade 

na Caatinga (Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2018, referente ao Processo 

02070.000607/2018-29). Além disso, se soma o montante de recurso desembolsado 

pela Al Wabra Wildlife Preservation (AWWP), ACPT, Nest e Fazenda Cachoeira 

para a manutenção e reprodução em cativeiro. A AWWP, ACPT, Fundação 

Lymington também contribuíram para a aquisição e manutenção de propriedades 

privadas no interior do atual Refúgio de Vida Silvestre (RVS) da Ararinha Azul, 

dentre elas: Fazenda Concórdia, Fazenda Gangorra e Fazenda Ararinha Azul. Além 

disso, diversas instituições contribuíram com a execução das atividades, como: 

SAVE Brasil, Instituto Arara Azul, Instituto Espaço Silvestre, Universidade de São 

Paulo (USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), dentre outras.  

As atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Ararinha na Natureza 

culminaram com a criação de duas Unidades de Conservação (UCs), pelo Decreto 

nº 9.402, de 05 de junho de 2018: o RVS e a Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Ararinha Azul. Os objetivos das unidades de conservação criadas convergem com a 

estratégia de conservação da ararinha-azul, definidas no PAN da espécie. 

Agora estamos no segundo ciclo do PAN, planejado numa oficina realizada 

entre 14 a 17 de novembro de 2017 e aprovado pela Portaria ICMBio nº. 353, de 25 

de julho de 2019, com o seguinte objetivo: "Realizar a reintrodução de ararinhas-

azuis em sua área de ocorrência original até 2024, buscando seu aumento 

populacional contínuo e conservando habitats com envolvimento comunitário em 

práticas sustentáveis". Foram estabelecidos os seguintes objetivos: I. Realizar pelo 

menos uma soltura experimental de ararinhas-azuis até 2024, mantendo a 

população ex situ viável; II. Desenvolver novos estudos necessários à reintrodução 

da ararinha-azul até 2024; III. Reduzir a captura e a caça de animais silvestres e o 

comércio ilegal de psitacídeos da região de Curaçá e Juazeiro, até 2024; IV. 

Promover a conservação e recuperação do habitat da ararinha-azul até 2024; V. 

Promover boas práticas de manejo sustentável, visando à segurança alimentar, 

hídrica, energética e econômica para as comunidades locais, até 2024; e VI. 
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Garantir o manejo adequado da população ex situ, assim como crescimento e 

estabilidade populacional do plantel continuamente. 

Para a reintrodução ainda falta um grande passo, a transferência e 

ambientação de ararinhas-azuis criadas e mantidas especialmente em 

mantenedores no exterior para a área de ocorrência histórica. O primeiro evento de 

soltura, por sua vez, poderá ocorrer com um grupo misto com maracanãs (Primolius 

maracana), espécie similar ecológica e biologicamente à ararinha-azul. Ambas são 

simpátricas e dividiram o mesmo habitat, inclusive o último macho de ararinha-azul 

ficou pareado com uma maracanã até seu desaparecimento (Barros et al., 2012). 

Para garantir o sucesso da reintrodução, além destas ações, deve-se implementar 

as UCs criadas, com o objetivo de suportar os projetos de reintrodução da ararinha e 

possibilitar o incremento da qualidade de vida local, desta forma, protegendo o 

habitat em conjunto com a sociedade. O envolvimento das comunidades inseridas 

nas UCs e estudantes de Curaçá e região tem se dado por meio do Programa de 

Voluntariado do ICMBio. A continuidade do esforço científico empregando o 

Monitoramento de Base Comunitária (do inglês Community-Based Monitoring – 

CBM) nas UCs irá embasar o projeto piloto de reintrodução da ararinha-azul e a 

priorização no manejo de habitat para suportar a nova população e fazê-la viável ao 

longo do tempo.  

As ações são de alta complexidade, em um ambiente desafiador e em 

constante mudança, que transpassa as barreiras geopolíticas. Por isso, priorizamos 

projetos essenciais dentro do Programa Ararinha na Natureza para serem 

implementados, para que as ações e objetivos planejados na estratégia do PAN 

sejam alçados; e lançamos mão de ferramentas de gestão de projetos buscando 

eficácia e eficiência. 

A gestão de projeto abrange um conjunto de ações conduzidas durante o ciclo 

de vida dos projetos com a finalidade de aumentar as chances de entrega de 

produtos, que atendam aos critérios de qualidade acordados com as partes 

envolvidas, respeitando premissas e restrições definidas, inclusive custo e tempo 

estabelecidos (Cierco et al., 2012). Desta forma, o aprendizado e a escolha de 

ferramentas para a gestão destes projetos são essenciais. 

Os projetos normalmente envolvem grupos heterogênos e com diferentes 

expectativas, o que faz o processo de gestão de projetos mais complexo. Pretende-

se com a gestão destes projetos convergir anseios, desejos e valores por meio do 
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aprendizado dos gerentes ou coordenadores de projeto, proporcionando qualidade, 

custo adequado e cumprimento de prazos (Cierco et al., 2012).  

Por último, estamos numa era de disrupção contínua, em que a inovação 

desponta a todo o momento e o produto1 aqui apresentado pode ter um efeito em 

rede, isto é, o pode ganhar um valor2 adicional, visto que pode ser utilizado para a 

gestão de outros projetos (Camargo e Ribas, 2019) dos Centros de Pesquisa 

Nacionais do ICMBio.  

1.4. Objetivo 

Realizar a gestão do Programa Ararinha na Natureza com novas e diferentes 

ferramentas e modelos de gestão, norteando métodos de priorização, planejamento, 

implementação, monitoramento e encerramento de projetos no âmbito dos Centros 

de Pesquisa e Conservação do ICMBio. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Plano do Programa e dos Projetos 

Para atingir o objetivo, primeiramente o Projeto Ararinha na Natureza se 

transformou no Programa Ararinha na Natureza, disponível no Processo SEI nº 

02061.000031/2020-23, congregando os projetos listados abaixo. O escopo do 

Programa foi compartilhado com a chefia do ICMBio/CEMAVE, Coordenação Geral 

de Estratégias para Conservação (CGCON/DIBIO) e tutor no dia 11 de novembro de 

2019. 

2.1.1. Plano de pouso - repatriação de 50 ararinhas-azuis 

Este projeto implementa as seguintes ações: 1.1 "Repatriar ararinhas-azuis 

para a formação de plantel reprodutivo e de juvenis aptos à soltura”, 1.2. 

"Estabelecer um centro de reintrodução na Fazenda Concórdia e/ou outras fazendas 

potenciais na área de ocorrência histórica da ararinha-azul”; e 1.3. "Estabelecer um 

centro de reprodução da ararinha-azul na Caatinga”. 

Para concussão destas ações o governo federal reafirmou os Memorandos de 

Entendimento celebrados em 2016 e 2018 e o ICMBio assinou no dia 07 de junho de 

2019 um Acordo de Cooperação (ACT nº 08/2019, publicado no D.O.U. Nº 113, de 

13 de junho de 2019; Processo 02124.000609/2019-26) com a ACTP para 

possibilitar a conclusão das obras do Centro de Reprodução e Reintrodução da 

                                                      
1
 Produto= cria um valor específico para um conjunto de clientes (internos e externos), por meio da 

solução de um problema ou por meio de um benefício de forma rápida, econômica e com qualidade. 
2
 Valor = benefícios/investimento necessário. 
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Ararinha Azul no RVS da Ararinha Azul. A obra do setor de Tratamento e Pesquisa e 

do setor de Reprodução do Centro tinha previsão de conclusão em 17 de fevereiro, 

postergada para 03 de março de 2020, dia da chegada das ararinhas-azuis. O 

Centro também deveria ser paralelamente equipado (câmara fria, autoclave, 

laboratório, ar condicionados, luz, água, internet e telefone) e ter material necessário 

para a quarentena e manutenção de 50 ararinhas-azuis, vindas da ACTP, 

Alemanha. Por último, o Centro deveria contar com uma equipe contratada pela 

ACTP de especialistas em manejo, reprodução e saúde.  

A chegada das ararinhas-azuis foi agendada para 03 de março de 2020, Dia 

Mundial da Vida Selvagem. Depois da chegada ao aeroporto Nilo Coelho, as 

ararinhas passarão por quarentena de 21 dias, de acordo com o Manual e 

Procedimentos Operacionais Padrão de Quarentenário – Ararinha-azul aprovados 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e se ambientarão 

ao clima da Caatinga. Algumas ararinhas serão selecionadas para a reprodução e 

manutenção da população cativa (12-14 casais), enquanto outras irão para um 

projeto desafiador de reintrodução em ambiente natural. Desafiador porque é o 

primeiro a devolver à natureza uma espécie de psitacídeo considerada extinta na 

natureza.  

RESPONSÁVEL: Ugo Vercillo (ICMBio/CGCON) 
EXECUÇÃO: ACTP, ICMBio (Gabinete, CGCON e CEMAVE) 
PRAZO: março de 2020 
OBJETIVOS 

a. Finalizar a construção do Centro de Reprodução e Reintrodução da 
Ararinha Azul 

b. Repatriar no mínimo 50 ararinhas-azuis da ACTP para o Brasil 
c. Manter e reproduzir no mínimo 50 ararinhas-azuis no Centro de 

Reprodução e Reintrodução da Ararinha Azul 
d. Realizar as transferências necessárias para manutenção do 

crescimento populacional ex situ 
 

2.1.2. Conservação ex situ 

Este projeto implementa a ação 6.1: "Monitorar e manejar o estado 

reprodutivo, populacional, comportamental e de saúde de ararinhas-azuis ex situ”.  

O Programa de Cativeiro da Ararinha-azul foi aprovado pelo ICMBio, por meio 

da Portaria ICMBio n°. 212, de 23 de julho de 2013. A Portaria nº. 248, de 12 de 

maio de 2016 instituiu o Grupo de Trabalho do Programa de Cativeiro.  

Uma pequena população, baixa variabilidade genética, pares não produtivos, 
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viés sexual, baixa taxa de fertilização, baixo desenvolvimento de embriões, baixa 

taxa de eclosão e deformidades de filhotes foram os maiores problemas para o 

Programa de Cativeiro até 2017. Além disso, alguns indivíduos da população em 

cativeiro foram infectados com a Doença da Dilatação Proventricular (PDD), uma 

doença viral crônica que compromete o sistema nervoso, sem tratamentos e fatal. A 

população, especialmente na AWWP, também foi exposta ao poliomavírus e 

paramixovírus (Watson et al., 2007).  

A maior parte dos problemas enfrentados nos primeiros anos do Programa de 

Cativeiro (2012-2017) foi abordada e, na maioria dos casos, resolvida. As 

transferências necessárias para estabelecer os pares recomendados pelo Consultor 

de Manejo foram realizadas, a tecnologia para produzir muitos filhotes foi utilizada e 

a maioria dos problemas de saúde foi controlada.  

Em 2012, quando o primeiro ciclo do PAN Ararinha-azul foi publicado, havia 

79 indivíduos no Programa. Em 2013, sete ovos foram fertilizados artificialmente, e 

dois deles desenvolveram filhotes, 26 dias depois. Em 2014, pela primeira vez, todos 

os três mantenedores produziram filhotes no mesmo ano e os dois primeiros filhotes 

nasceram por incubação natural, no Brasil. Em 2016, dois mantenedores externos 

produziram as primeiras ararinhas criadas pelos pais. Foram produzidos 20 filhotes 

em 2015, 23 em 2016 e 26 em 2017. Com este crescimento populacional, em 

dezembro de 2017, o plantel tinha 152 indivíduos, alcançando a meta estabelecida 

no PAN Ararinha-azul.  

Em 2016 toda a população brasileira de ararinhas-azuis foi transferida do 

criadouro Nest para a Fazenda Cachoeira. Foram formados cinco casais, três deles 

de animais jovens produzidos em 2014. Em abril de 2018, a AWWP fez um acordo 

com a ACTP e transferiu todo o plantel para a Alemanha. A estação reprodutiva foi 

afetada, nascendo somente 11 filhotes nesta estação. Na estação reprodutiva de 

2019 nasceram 11 filhotes na Fazenda Cachoeira (recorde brasileiro) e 12, na 

ACTP. A população atingiu 180 indivíduos (2 óbitos). Em fevereiro de 2020, morreu 

um indivíduo na ACTP, restando 179 indivíduos na população do Programa de 

Cativeiro da espécie. 

Atualmente, a população tem um grande número de jovens férteis. Os juvenis 

não envolvidos na reprodução também estão disponíveis para exposição, no 

exemplo de duas aves jovens enviadas pela ACTP para o Jurong Bird Park, em 
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novembro de 2017; e quatro aves jovens enviadas para o Pairi Daiza zoo, em junho 

de 2018. A população cativa das ararinhas-azuis continua crescendo. Entretanto, os 

termos de adesão e empréstimos com a ACTP tinham vigência de cinco anos, 

vencendo em novembro de 2017. Como a Instrução Normativa nº 22/2012 estava 

em revisão não foi proposto novo termo para os parceiros internacionais, sendo 

necessário estabelecer compromissos no programa de conservação ex situ por meio 

de um documento (termo da IN 22/2012 ou similar) e encaminhar aos demais 

parceiros internacionais. Também é necessário convergir as expectativas dos 

mantenedores para aumentar a população em cativeiro. 

RESPONSÁVEL: Camile Lugarini (ICMBio/CEMAVE) e Ugo Vercilo 
(ICMBio/CGCON) 
EXECUÇÃO: ICMBio (CGCON e CEMAVE), ACTP, Fazenda Cachoeira e Pairi 
Daiza zoo 
OBJETIVOS 

a. realizar o manejo integrado da população mundial de ararinhas-azuis por 
meio da assinatura de termos de compromisso e cumprimento de protocolos 

b. planejamento e avaliação de movimentação de plantel e pareamentos 
c. estabelecimento de protocolos a serem seguidos para as diferentes etapas 
d. avaliação do planejamento anual 

 
2.1.3. Projeto Maracanãs (Como a maracanã irá ajudar a recuperar uma das 

espécies de ave mais ameaçadas do Brasil?) 

Os principais fatores que podem influenciar no sucesso da reintrodução da 

ararinha-azul são a disponibilidade de recursos alimentares e de nidificação e a co-

ocorrência de predadores e competidores, além das atividades desenvolvidas pelo 

homem, como a captura e tráfico (White et al., 2012).  

Pensando nisso, este projeto está em execução desde setembro de 2016, 

com atividades de campo considerando o engajamento, envolvimento e capacitação 

da comunidade e de estudantes (especialmente a UNIVASF e a Universidade de 

Pernambuco, UPE) para: 1. produção de informações necessárias à conservação do 

habitat e da fauna associada (condições socioambientais locais; etnoconhecimento 

da fauna; biologia populacional e reprodutiva da maracanã e outros indicadores da 

qualidade do habitat como mamíferos e aves de médio e grande porte); 2. 

desenvolvimento de uma nova oportunidade econômica com o turismo de 

observação de aves; e 3. sensibilização e engajamento das comunidades. Para 

tanto, existem atualmente dois bolsistas do Programa de Iniciação Científica 

(PIBIC/ICMBio) e vários estudantes e comunitários treinados, que podem 
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desenvolver atividades de pesquisa, educação ambiental e promoção do turismo de 

observação de aves. 

As informações obtidas com este projeto subsidiaram a configuração e 

categorização das UCs criadas para proteger a ararinha-azul a ser reintroduzida. 

Além disso, a continuidade do esforço científico irá embasar o projeto piloto de 

reintrodução da ararinha-azul e a priorização no manejo de habitat para suportar a 

nova população e fazê-la viável ao longo do tempo.  

O envolvimento das comunidades inseridas e beneficiadas pelas UCs e 

estudantes de Curaçá e região nas atividades do Projeto, por meio do Programa de 

Voluntariado foi, por sua vez, muito importante para que a comunidade entenda o 

processo e se sinta parte dele. Estes estudantes e comunitários foram treinados 

para a coleta de dados e monitoramento de maracanãs, os quais serão utilizados 

após a soltura da ararinha-azul. 

RESPONSÁVEL: Camile Lugarini (ICMBio/CEMAVE) 
EXECUÇÃO: ICMBio (CEMAVE), UPE, UNIVASF, Programa de voluntariado do 
ICMBio, ACTP, Eco 
OBJETIVOS 

a. Realizar o “diagnóstico socioeconômico e relações de uso da avifauna por 
populações humanas em Curaçá-BA” em conjunto com a UPE. AÇÃO DO 
PAN: 3.4. "Caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade local e das 
atividades de caça e captura de animais silvestres, bem como identificar as 
lacunas de ações de educação ambiental.“; 

b. Avaliar o “Deslocamento e uso de área da maracanã (Primolius maracana) 
por meio de telemetria na APA e REVIS da Ararinha Azul”, juntamente com a 
UNIVASF e Carlos E.G. Candia. AÇÃO DO PAN: 2.4.”Monitoramento 
reprodutivo, populacional, comportamental e de saúde de maracanãs e 
ararinhas-azuis in situ”; 

c. Levantar dados biológicos e ecológicos da maracanã como áreas de 
descanso, dormitório, reprodução e alimentação, além de buscar caracterizar 
as variáveis ambientais importantes a serem consideradas na restauração do 
habitat e restabelecimento populacional da ararinha-azul. AÇÕES DO PAN: 
2.2. “Monitorar possíveis predadores e competidores e avaliar seu impacto 
em populações de maracanãs e ararinhas-azuis”; 2.3. “Mapear e monitorar a 
disponibilidade de recursos alimentares e reprodutivos para maracanãs e 
ararinhas-azuis”, 2.4. “Monitoramento reprodutivo, populacional, 
comportamental e de saúde de maracanãs e ararinhas-azuis in situ” e 2.7. 
“Realizar experimentação de manejo in situ e ex situ nas maracanãs e 
aratinga-de-testa-azul”;  

d. Buscar novas populações remanescentes de ararinhas-azuis não incluídas 
nas UCs. AÇÃO DO PAN 2.1 "Modelar nichos potenciais, com base em dados 
históricos, visando análise de sobreposição ecológica com as maracanãs e 
possibilidades de locais de soltura ou de ocorrência de novas populações de 
ararinhas-azuis"; 
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e. Engajar e envolver a comunidade na conservação das espécies e boas 
práticas nas UCs criadas por meio do Programa de voluntariados; e 

f. Propor assinatura de Acordo de Cooperação com a UNIVASF e UPE. 

 

2.1.4. Projeto piloto de soltura 

Este projeto implementa as seguintes AÇÕES DO PAN: 1.4. "Realizar soltura 

experimental de maracanãs e/ou grupos mistos de maracanãs e ararinhas-azuis” e 

1.5. "Realizar soltura experimental de ararinha-azul”. 

O projeto de reintrodução da ararinha-azul vem sendo discutido desde 2015, 

na reunião realizada em 21-24 de outubro na AWWP e, posteriormente, no Parrots 

International Symposium (20-21 de novembro de 2015). Posteriormente, não houve 

mais reuniões específicas para discussão a respeito do projeto. 

No projeto desenvolvido a maracanã foi identificada como a melhor espécie-

modelo para refinar os métodos de soltura da ararinha-azul, pela similaridade de 

tamanho, de forrageamento, especificidade de habitat e por se agruparem em 

bandos.  

O método proposto foi aquele aplicado ao periquito-echo (Psittacula eques) 

nas ilhas Maurício, que atingiu até 86,9% de sucesso (aves soltas sobreviventes em 

12 meses) de 139 aves soltas (Safford e Hawkins, 2013). A estratégia é preparar as 

aves para serem soltas o mais jovem possível, a fim de aproveitar sua curiosidade 

inata para explorar e experimentar uma grande variedade de alimentos disponíveis e 

para evitar instintivamente os predadores. O período pós-nascimento é um período 

em que ocorre um desenvolvimento cognitivo importante, cuja extensão é 

significativamente influenciada pela quantidade de estímulos recebidos. Quanto mais 

tempo os psitacídeos são mantidos em cativeiro, menor a probabilidade de seus 

cérebros desenvolverem todo o seu potencial e maior a probabilidade de se 

tornarem menos flexíveis à mudança e menos temerosos de ameaças predatórias 

(Jones e Merton, 2012). 

O método será de soft release3 (não se deliberou sobre o uso de recall ou 

não). Com base no trabalho realizado nas Ilhas Maurício, o tamanho ideal do grupo 

                                                      
3
 Métodos de reintrodução, translocação ou introdução existentes variam de soft a hard release. No 

soft release se promove aclimatação da ave ao local de soltura e desenvolvimento de habilidades de 
sobrevivência, além de suporte pós-soltura (água e alimento) para que a independência do ser 
humano seja gradual. Enquanto na hard release ou soltura abrupta, a ave não tem nenhum tipo de 
aclimatação à área e não há assistência pós-soltura (Sutherland et al., 2005). 
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de liberação é de 5 a 10 indivíduos. Com base nos parâmetros de criação, se previu 

que as aves sejam liberadas entre 90 a 120 dias.  

A instalação de soltura incluirá aviários de tamanhos diferentes. Assim que as 

aves demonstrarem habilidades controladas de voo e aterrissagem, elas devem ser 

transferidas para um aviário maior, onde podem melhorar suas habilidades e 

aumentar a força e a aptidão do voo.  

Durante o treinamento de pré-soltura, as aves devem ser condicionadas a 

receber alimentos de diferentes locais e driblar a concorrência. Deverá haver uma 

balança integrada com um scanner de microchip e uma Central Process Unit (CPU) 

com um programa aplicativo para registrar identificação, peso, data e hora (exemplo: 

projeto Kakapo na Nova Zelândia). 

Outro aspecto importante do projeto é testar as tecnologias de rastreamento; 

idealmente, um dispositivo de rastreamento por satélite seria o melhor, mas ainda 

existem obstáculos técnicos significativos a serem superados antes que isso possa 

ser realizado, principalmente, relacionados às limitações de tamanho da fonte de 

energia. A outra opção é usar o rastreamento por rádio tradicional para localização 

das aves. Outra, ainda, é o uso de drones. 

RESPONSÁVEL: Cromwell Purchase (ACTP) e Camile Lugarini (ICMBio/CEMAVE) 
EXECUÇÃO: ACTP, ICMBio (CGCON e CEMAVE) e GAT do PAN Ararinha-azul 
OBJETIVOS 

a. Realizar a captura das maracanãs e manutenção em cativeiro nas mesmas 
condições da ararinha-azul 

b. Revisar as tecnologias empregadas e os projetos de reintrodução de sucesso 
no mundo 

c. Revisar o projeto de soltura experimental de maracanãs 
d. Capturar maracanãs para criação artificial no Centro de Reprodução e 

Reintrodução da Ararinha Azul 
e. Realizar a soltura experimental de maracanãs 
f. Monitorar a população solta de maracanãs 

 

2.1.5. Auxílio na implementação das UCs da Ararinha Azul 

Implementa as seguintes AÇÕES DO PAN: 3.3. “Intensificar o envolvimento 

da comunidade local, assim como elaborar e implementar programas de educação 

ambiental na região de Curaçá e Juazeiro”; 3.7. “Estabelecer rede de comunicação 

para proteção da ararinha-azul entre moradores da região de Curaçá e Juazeiro”; 

4.3. “Promover a restauração das Áreas de Preservação Permanentes (APP) na 
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área da soltura experimental das ararinhas-azuis”; 5.1. “Implementar e monitorar 

projeto de práticas produtivas ambientalmente sustentáveis, especialmente para 

caprino e ovinocultura; e 5.3. "Estimular diferentes formas de turismo, com foco em 

observação de aves, como alternativa econômica e ferramenta de envolvimento da 

comunidade local”.  

A APA e o RVS da Ararinha Azul foram criados pelo Decreto nº 9402, em 05 

de junho de 2018, com 29.269 e 90.661 hectares, respectivamente, nos municípios 

de Juazeiro e Curaçá, estado da Bahia. O RVS da Ararinha Azul tem os seguintes 

objetivos: I - proteger as amostras do bioma Caatinga, especialmente os fragmentos 

florestais de mata ciliar e de savana estépica relevantes para o ciclo de vida da 

ararinha-azul; e II - promover a adoção de práticas agrícolas compatíveis com a 

reintrodução e a manutenção da ararinha-azul na natureza. 

A APA da Ararinha Azul tem os seguintes objetivos: I - proteger a diversidade 

biológica e os ambientes naturais, a flora e a fauna da Caatinga; II - ordenar o 

processo de ocupação das bacias hidrográficas da região da reintrodução da 

ararinha-azul na natureza, com ênfase nas bacias dos riachos da Melancia e da 

Barra Grande; III - proteger e promover a recuperação das formações vegetacionais 

da área; e IV - conciliar as ações antrópicas com a reintrodução e a manutenção da 

ararinha-azul na natureza.  

De acordo com a Lei nº 9.885/2000, uma das etapas da implementação de 

unidades de conservação é a instituição do Conselho, sendo de extrema importância 

a priorização desta etapa para estas unidades, visto os objetivos de criação e a 

necessidade de estabelecimento de Termos de Compromisso ou Acordos de 

Conservação para a recuperação de áreas degradadas, adequações nas atividades 

pecuárias e para a proteção de ararinhas-azuis reintroduzidas.  

Desta forma, as ações estruturantes previstas neste projeto, como a 

identificação, mobilização e capacitação dos atores, são necessárias para formar e 

implantar o Conselho das UCs da Ararinha Azul, para: 1. fortalecer a relação social 

com os atores envolvidos; 2. auxiliar na resolução dos desafios ambientais, 3. 

participar e acompanhar a elaboração do seu Plano de Manejo (PM); 4. apoiar a 

definição de regras de uso territorial em alinhamento a finalidade de criação das 

UCs. 

O manejo eficaz das UCs dependerá de planejamento adequado, por meio 

dos PMs, os quais são definidos como documentos técnicos nos quais se estabelece 



20 

o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da UC. Os planos de manejo também devem incluir medidas que promovam 

a integração das UCs à vida econômica e social das comunidades residentes e 

vizinhas. Além disso, os acordos de gestão representam planos específicos de usos 

de recursos naturais, de acordo com a realidade de cada UC. Os planos estão 

regulamentados pela Instrução Normativa ICMBio nº 07, de 21 de dezembro de 

2017, a qual tem como premissas, dentre outras, o efetivo envolvimento e 

participação de outras coordenações do ICMBio além da Coordenação de 

Elaboração e Revisão do Plano de Manejo (Coman/ICMBio), o incentivo à 

participação dos servidores das unidades descentralizadas do ICMBio, buscando 

ampliar a capacidade institucional de elaboração, implementação e revisão dos 

planos de manejo e a busca do maior engajamento da sociedade por meio da 

participação de outras instituições de governo, de ensino e pesquisa e da sociedade 

civil, de maneira a possibilitar a troca de informações e promover o alinhamento com 

políticas públicas e ações de caráter ambiental, social e econômico. O 

ICMBio/CEMAVE atuou diretamente na criação das UCs fornecendo dados e 

desenhando os polígonos de acordo com informações importantes para a 

recuperação da ararinha-azul. Estas informações devem ser resgatadas, 

organizadas, melhoradas e apresentadas para a elaboração do PM. Além disso, 

existe recurso previsto no Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e 

Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF-Terrestre), 

coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para elaboração do PM destas 

UCs. 

O objetivo geral do Projeto GEF-Terrestre é aumentar a conservação na 

Caatinga, Pampa e Pantanal por meio da expansão do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) e da integração com outras estratégias de 

conservação, como os PANs e a recuperação de áreas degradadas, contribuindo 

assim para aumentar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas, evitar a 

emissão de carbono e aumentar a área de vegetação nativa sob práticas de manejo 

sustentável nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal.  

Para o pleno alcance deste objetivo, o projeto será desenvolvido e 

implementado através de cinco componentes: (1) Criação de UCs; (2) 

Fortalecimento da gestão de UCs e manejo do fogo; (3) Recuperação de áreas 
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degradadas; (4) Avaliação do risco de extinção da fauna e da flora; e (5) Integração 

com comunidades locais. Atualmente encontra-se aberta a chamada pública para 

projetos do componente 3 que foca na recuperação estratégica, florestal ou não 

florestal, de áreas degradadas em UCs e no seu entorno visando: i) aumentar o 

estoque de carbono; ii) a adoção de práticas de manejo sustentáveis nas áreas de 

vegetação nativa existentes; e iii) promover a conectividade e fluxo gênico entre 

UCs. Especificamente para as UCs da Ararinha Azul, são R$ 3 milhões, com meta 

de recuperar no mínimo 150 hectares de áreas degradadas no interior do RVS e 

APA. Os impactos esperados dessas atividades incluem: melhoria e aumento de 

habitat para espécies ameaçadas, redução das espécies exóticas invasoras e 

melhoria no provimento de serviços ambientais pelas UCs. 

RESPONSÁVEIS: Cláudia Bueno Campos (Chefe do Núcleo de Gestão Integrada - 
NGI ICMBio Juazeiro), Joaquim dos Santos Neto (analista ambiental do NGI ICMBio 
Juazeiro) e Camile Lugarini (ICMBio/CEMAVE, Câmara técnica do GEF-Terrestre) 
EXECUÇÃO: ICMBio (NGI ICMBio Juazeiro, CR-6 e CEMAVE) e MMA 
OBJETIVOS: 

e. Reunir as informações existentes e realizar levantamento de 
informações primárias de lacunas identificadas; 

f. Auxiliar na Formação do Conselho Gestor das UC; 
g. Elaborar e publicar o Plano de Manejo das UCs; 
h. Recuperar áreas importantes nas UCs para aumentar a capacidade de 

suporte para a ararinha-azul. 
i. Realizar o monitoramento de espécies de aves e mamíferos de médio 

e grande porte para delimitar as áreas da UC e o risco de predadores à 
população de ararinha-azul a ser restabelecida. 

j. Fomentar atividades de turismo de observação de aves 
 

2.1.6. Comunicação e captação de recursos 

Implementa a AÇÃO DO PAN: 2.8. "Realizar divulgação para ampliação da 

rede de colaboradores do PAN Ararinha-azul, especialmente junto às instituições de 

ensino, pesquisa e extensão da região de Juazeiro e Petrolina”. 

A intensão sempre foi fazer com que o Projeto Ararinha na Natureza fosse 

reconhecido entre todos os parceiros como o projeto oficial e ser amplamente 

divulgado para a sociedade. Na reunião realizada em 2015 foi definida a captação 

de recurso como prioridade, sendo a Parrots International e a ACTP como 

captadores internacionais e os parceiros nacionais como captadores em nível 

nacional. A Parrots International fechou uma proposta de financiamento de U$ 833 

mil para proteção do habitat em 2017 (recurso disponibilizado para o Instituto Arara 

Azul em 2019, mas ainda não executado). A ACTP propôs a assinatura de dois 
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Memorandos de Entendimento para disponibilizar recursos do Jurong Bird Park e 

Pairi Daiza zoo e continuou a captação utilizando especialmente ararinhas-azuis em 

exibição em zoológicos como embaixadores para captação de recursos. A ideia é 

replicar para zoológicos brasileiros, utilizando pelo menos a ararinha-azul Jade (STB 

#74), que tem ovário afuncional. Além disso, neste ano houve o nascimento de 11 

ararinhas-azuis no mantenedor nacional, sendo sete de propriedade brasileira, as 

quais podem ser “adotadas” e seus nomes escolhidos para angariar fundos para a 

manutenção em cativeiro e para os projetos de conservação in situ.  

Desde 2016, a Divisão de Comunicação (DCOM/ICMBio) está responsável 

pela implementação do plano de comunicação. Atualmente, contamos com 

divulgação realizada pelo ICMBio e MMA em suas redes sociais, divulgação 

realizada pela ACTP e Fazenda Cachoeira nas suas redes sociais, além de 

entrevistas e releases disponibilizados para a imprensa e a página do ICMBio. Foi 

elaborado um Plano de Comunicação do Projeto Ararinha na Natureza com objetivo 

de: “Informar os diversos públicos sobre o Projeto Ararinha na Natureza, 

contribuindo para o alcance das metas do projeto, e dar visibilidade e 

reconhecimento a todos os parceiros da iniciativa.” Para tanto, a logo do Projeto foi 

lançada e reavaliada em 2018, com a inclusão e exclusão de parceiros. Para a 

comunicação do Projeto Plano de Pouso também foi realizado um plano de 

comunicação, que está disponível internamente no ICMBio e que está em constante 

modificação. 

RESPONSÁVEL: Marjorie Carvalho (DCOM/ICMBio) 
EXECUÇÃO: ICMBio (Gabinete, DCOM, CGCON e CEMAVE)  
OBJETIVOS: 

k. Elaborar plano de comunicação 
l. Lançar semanalmente notícia no facebook e instagram Ararinha na 

Natureza 
m. Aprovar uma proposta de inclusão de instituições para compor a barra 

de parceiros do Programa Ararinha na Natureza 
n. Modificar a barra de parceiros e o nome do Programa Ararinha na 

Natureza 
o. Incluir uma proposta de captação de recurso utilizando os sete animais 

brasileiros nascidos em 2019 na Fazenda Cachoeira 
p. Intermediar a pintura e reforma da Igreja e do Teatro Raul Coelho junto 

ao Projeto Tudo de Cor - Coral 
q. Conseguir apoio da Azul para fornecimento de passagens aéreas para 

equipe do ICMBIo e parceiros 
r. Transferir Jade para um zoológico brasileiro para participar dos 

embaixadores da ararinha-azul 
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s. Verificar contribuição da Mineração Caraiba 
t. Fazer Sumário Executivo do PAN 

2.2. Stakeholders 

Posteriormente à definição dos projetos prioritários, a coordenadora do 

Programa realizou um mapeamento de interesses, expectativas, forças e fortalezas 

dos steakholders ou partes envolvidas/interessadas/afetadas diretamente ou 

indiretamente, para potencializar a influência positiva e minimizar ou neutralizar a 

ação nociva, por meio de uma estratégia, seguindo Cierco et al. (2012). A 

coordenadora do Programa compartilhou uma matriz via icmbioe5-

my.sharepoint.com para a revisão pelo coordenador do Projeto 1 (Ugo Vercillo), que 

tem grande conhecimento a respeito dos projetos do programa; a chefe do NGI 

ICMBio Juazeiro (Cláudia B. Campos); e a coordenadora do CEMAVE (Priscilla P. 

do Amaral). 

2.3. 5 W1H 

Foi elaborada uma matriz para o planejamento de todas as atividades do 

Programa Ararinha na Natureza, com o acrônimo que representa as principais 

perguntas a serem feitas e respondidas ao investigar ou relatar um fato ou situação: 

o que (what), quando (when), onde (where), por que (why), quem (who) e como 

(how). Este método é utilizado para identificar ações e responsabilidades por meio 

de questionamentos, capaz de orientar diversas ações a serem implementadas. 

2.4. Seleção de Ferramentas de Gerenciamento de Projetos 

Foram pesquisados diferentes software on line para a realização da gestão do 

Programa: Microsoft Project, Open Project, MS-Project são pagos e possibilitavam 

somente a versão Demo disponível por 30 dias (Figura 1). 
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Figura 1 – Planos do Microsoft Project. 

 

Devido ao alto custo, optou-se pela escolha de dois softwares livres:  

 MeisterTask (https://www.mindmeister.com), em que a versão básica é 

gratuita, que inclui a gestão de tarefas e projetos ilimitados, membros 

ilimitados, quadros de projetos ilimitados, possibilidade de integração limitada, 

limite de 200 GB por arquivo anexo, utilização em aplicativos móveis e 

suporte por e-mail (Figura 2); usado para todos os projetos do Programa. 
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Figura 2 – Pacotes do MeisterTask, com inclusão de serviços a depender do valor. 

 

 Microsoft Planner (https://products.office.com/pt-br/business/task-

management-software), que é um aplicativo de planejamento disponível na 

plataforma Microsoft Office 365 para assinantes premium, comerciais e 

educacionais do Office 365, como é o caso do ICMBio. O Planner auxilia a 

montar uma equipe, atribuir tarefas e atualizar status em algumas etapas 

simples. Cada plano tem o próprio quadro em que se organiza tarefas em 

buckets. Pode se categorizar as tarefas com base no status ou a quem elas 

foram atribuídas. O Planner permite que anexe arquivos a tarefas, trabalhe 

em conjunto nesses arquivos e até mesmo converse sobre as tarefas sem 

precisar alternar entre aplicativos. Com o Planner, todos os resultados e 

discussões da equipe seguem o planejamento e não ficam presos em 

aplicativos diferentes. O Planner funciona em dispositivos móveis, 

disponibiliza gráficos de andamento das ações, notifica por e-mail sempre que 

uma nova tarefa for atribuída a alguém da equipe ou quando alguém for 

adicionado a uma conversa. O Planner foi utilizado somente para 

gerenciamento dos projetos: 1. Plano de pouso - repatriação de 50 ararinhas-

azuis; 2. Programa de conservação ex situ; e 4. Projeto Maracanãs. 

Após preenchimento das tarefas nos softwares, os projetos foram 

compartilhados com os coordenadores de projeto, com a coordenação do CEMAVE, 

equipe, stakeholders e com o tutor.  

Para avaliar o uso, qualidade e limitações dos softwares na gestão de 

projetos, desenvolveu-se um questionário com perguntas abertas e fechadas, que foi 
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compartilhado com envolvidos.  

2.5. Gestão do Projeto 1 - Plano de pouso - Repatriação de 50 ararinhas-

azuis 

 Este projeto foi considerado prioritário especialmente pela relevância e 

urgência. Foram utilizados três métodos de acompanhamentos on line: tabela em 

Excel com atividades compartilhada no icmbioe5-my.sharepoint.com, Meister Tasks 

e Planner.  

Quinze dias antes da repatriação fizemos uma matriz de risco do Projeto 

Plano de pouso. A matriz se baseou em dois documentos produzidos anteriormente: 

Matriz de risco – projeto de reintrodução da ararinha-azul, produzida no início de 

2019 (Anexo I) e Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) do projeto Ararinha-azul 

produzido após a assinatura do Acordo de Cooperação com a ACTP em 2019 

(Anexo II). A matriz de risco foi compartilhada com Ugo Vercillo (CGCON/ICMBio), 

Cláudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro) e Marjoire Carvalho (DCOM/ICMBio). 

O risco é uma condição incerta, que pode ter consequências positivas e 

negativas sobre objetivo, tempo, custo, escopo ou qualidade. O risco é algo que 

pode acontecer no futuro, ter uma causa e gerar consequências, podendo ser 

classificados como conhecido ou desconhecido ou mesmo impossível de ser 

conhecido. Na gestão de riscos, escolhemos as causas raízes, as mais importantes, 

que se removidas, evitam o risco negativo. Uma má declaração de riscos, seja por 

conta da redação ou da má qualidade dos termos apresentados, pode comprometer 

sua avaliação futura. Portanto, uma descrição deve ter a causa da raiz de risco e o 

efeito. Uma frase orientadora é “Se <causa raiz>, então <efeito>. Depois de 

descrever vem a classificação para organizar a lista de riscos, de forma a torná-la 

mais manuseável. Na análise qualitativa de riscos (priorização dos riscos) tratamos 

da determinação da probabilidade do risco e do seu impacto no caso de ele 

acontecer. Depois de definida a probabilidade e o impacto de cada risco, calculamos 

a exposição a eles, por meio de uma matriz de probabilidade versus impacto. Riscos 

de maior exposição devem ser tratados de maneira proativa, enquanto os riscos 

intermediários podem ser tratados de uma maneira reativa. Depois de calcular a 

exposição de cada risco, definiu-se a importância relativa dos riscos; não sendo 

necessário estabelecer resposta para os riscos de mais baixa prioridade (Cierco et 

al., 2012).  
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Para o planejamento de respostas (opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças) usamos respostas proativas ou de contenção, 

que são executadas antes de o evento ocorrer (devendo seu custo estar na base do 

projeto, porque serão executadas) (Cierco et al., 2012). As estratégias utilizadas 

foram: 1. mitigação da probabilidade, resposta preventiva para diminuir a 

probabilidade do risco se tornar um evento; 2. mitigação do impacto é a ação 

preventiva para diminuir o impacto; e 3. transferência, repassando a 

responsabilidade pelo impacto para uma terceira parte (e.g. seguro) (Cierco et al., 

2012). 

 

2.6. Gestão do Projeto 4 – Projeto Piloto de Soltura  

Parte deste projeto (captura, manutenção em cativeiro, soltura e 

monitoramento de maracanãs) foi elaborada e encaminhada para diferentes frentes 

de apoio, como: conversão de multa do ICMBio, planejamento de atividades de 

pesquisa e conservação da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 

Biodiversidade (DIBIO/ICMBio) e para finaciadores externos, em diversos formatos: 

foi encaminhado no dia 18 de outubro de 2019, com orçamento final de R$ 

432.434,77 para financiamento pela Rain Forest Trust; e posteriormente, em 25 de 

novembro de 2019, para financiamento pela ACTP. O projeto foi submetido à 

Zoologischen Gesellschaft für Arten und Populationsschutz e.V. (ZGAP), pela ACTP, 

a qual solicitou alterações no escopo e custos. As novas versões foram 

encaminhadas no dias 02 e 29 de dezembro de 2019, aprovadas em janeiro de 

2020. O contrato foi assinado em 17 de janeiro de 2020 entre a ZGAP a Eco 

Conservation, com um montante de €56.729,60 ou aproximadamente R$ 243.069,00 

(Anexo III), com o título “Preparing the reintroduction of Spix´s Macaw”, para 

execução no perído de 12 meses. Houve também financiamento do ICMBio com 

fornecimento de diárias, passagens e alimentação para as atividades nos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2020 (aproximadamente R$ 20.000,00). 

Para a gestão do projeto, foram adotados os modelos preditivo (cascata) de 

acordo com Cierco et al. (2012) e ágil, seguindo Camargo e Ribas (2019). A gestão 

e planejamento do Projeto pelo método tradicional foi realizada pela coordenadora 

como responsável por todas as etapas de planejamento, orçamento, comunicação 

com os parceiros e stakeholders. Já para a gestão ágil, como primeira atividade do 

projeto, definimos a equipe do projeto e fizemos a reunião no dia 01 de fevereiro de 
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2020, após realizar um mês de atividades de campo. Nesta reunião, preenchemos 

um Canvas de projeto em cartolina, envolvendo duas técnicas para definir os 

objetivos, requisitos, restrições, riscos, entregas, prazos, recursos e cutos do projeto: 

1. brainstorm4, que estimula o pensamento divergente e a criatividade, sendo as 

atividades escritas sem preocupação com muitos detalhes ou sobreposição e nem 

com a redação, extraindo todas as ideias, utilizando verbos de ação; e 2. Crawford 

Slip com post-its 5  em quantidade ilimitada (Figura 3). Neste método, todas as 

pessoas trabalham em silêncio sem compartilhar o que estão pensando. É uma 

prática rápida, lógica e feita em grupos, mas as ideias são colocadas 

individualmente e gera uma maior quantidade de ideias do que o brainstorming 

(Camargo e Ribas, 2019). Definiu-se as atribuições e responsabilidades dos 

membros da equipe, método de monitoramento, comunicação e relatórios.   

                                                      
4
 Método popularizado a partir do livro Applied imagination, que estimula a criatividade para encontrar 

soluções de problemas. Para um brainstorm bem sucedido: 1. tenha foco na quantidade (quanto 
maior a quantidade de ideias, maior é a chance de produzir ideias úteis); 2. não critique (estimule o 
livre pensamento); 3. estimule ideias não convencionais (diferentes pontos de vista); 4. pegue carona 
nas outras ideias (os membros são estimulados a olhar a resposta dos outros); 5. cada participante 
deve ter o direito de explicar sua ideia (limite o tempo de fala); 6. quanto maior o número de ideias, 
melhor; 7. seja visual (notas autoadesivas ou tarjetas); 8. use analogias e metáforas (use exemplos 
de outros ramos) (Cierco et al., 2012; Camargo e Ribas, 2019). 
5
 Por que usar post-its? Ajudam a pensar de forma mais livre, ampliando a discussão e a criatividade, 

facilitando a inteligência coletiva.  
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Figura 3 – Preenchimento do Canvas do Projeto Maracanãs em cartolina, envolvendo duas técnicas 
para definir os objetivos, requisitos, restrições, riscos, entregas, prazos, recursos e cutos do projeto: 
1. brainstorm e 2. Crawford Slip. 

 

Posteriormente foi preenchido um Canvas de Projeto 

(https://app.projectcanvas.online), o qual foi revisado juntamente com a equipe por 

whatsapp. Projectcanvas é uma ferramenta gratuíta no plano free (Figura 4). 

 

Figura 4 – Planos disponíveis do Projectcanvas. 

Na revisão, algumas atividades saíram, o que foi importante para não termos 

entregas com muito controle e dispendiosas. Verificamos a carga horária, a 

remuneração, dispêndio, etc, ou seja, toda a informação necessária para o efeitvo 

https://app.projectcanvas.online/


30 

controle da atividade.  

A tabulação das atividades foi realizada em dois aplicativos, utilizando o 

diagrama de rede com a forma gráfica elaborada no WBS Chart Demo, que pode ser 

utilizada por 30 dias (www.criticaltools.com)6, o qual tem interface com o MSProject 

2010. Utilizou-se também a plataforma de colaboração gratuita para iniciantes bitrix 

24 (https://www.bitrix24.com.br/) para realizar a mesma categorização (Figura 5), 

com o método do diagrama de precedência (MDP), que é adequada para 

identificação do sequenciamento de atividades (Cierco et al, 2012).  

 

Figura 5 – Pacotes do Bitrix 24. 

 

Com as atividades listadas e ordenadas em uma sequência, identificamos o 

recurso necessário para realizar o projeto (dinheiro, mão de obra, equipamentos e 

instalações). Na maioria das vezes a estimativa é muito subjetiva, raramente 

realista, portanto sempre há a necessidade de adequação.  

Utilizamos duas formas de planejar atividades no longo prazo: ondas 

sucessivas (rolling waves), em que o planejamento de atividades de longo prazo são 

constantemente refinadas durante o ciclo de vida do projeto (Cierco et al., 2012) ou 

no modelo ágil a cada sprint, sendo os sprints definidos: captura, manunteção em 

cativeiro, soltura e monitoramento. 

Para a estimativa de duração das atividades utilizamos a experiência da 

equipe. 

                                                      
6
 A primeira coisa a fazer foi identificar claramente qual o produto final do projeto e depois estruturar 

os demais níveis (top-down). As atividades têm sequência da esquerda para a direita e são 
detalhadas para subprodutos e entregas com pelo menos duas semanas de esforço. Após aprovada 
serve de linha de base para o projeto.   

http://www.criticaltools.com/
https://www.bitrix24.com.br/
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Histórico 

A gestão de projetos nasceu após a crise de 1989-93, procurando-se 

objetividade, redução de excessos e maior produção das empresas com menor 

número de funcionários. Atualmente, reconhece-se que os métodos e ferramentas 

da gestão de projetos são importantes aliados para potencializar grandes ações, 

estratégias e metas definidas nos planejamentos estratégicos das organizações 

(Cierco et al., 2012).  

3.2. Definições 

A gestão de projetos é reconhecida como a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender seus 

requisitos (Cierco et al., 2012). Para entendermos um pouco mais sobre a gestão 

dos projetos é necessário diferenciar processos de projetos. Os processos de 

operação das organizações são esforços permanentes e contínuos, que geram 

saídas repetidas, em um ambiente mais previsível e controlado. Tem recursos 

designados a realizar o mesmo conjunto de atividades, de acordo com normas 

institucionalizadas. Já os projetos são um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo, executados em um intervalo de tempo 

para gerar resultados únicos (Cierco et al., 2012). Todo projeto nasce de uma 

necessidade ou de uma oportunidade (Camargo e Ribas, 2019) e seus produtos 

são, normalmente, incluídos na rotina operacional (Cierco et al., 2012).  

Uma corporação, por sua vez, está envolvida em inúmeros projetos, com 

recursos comuns e graus de prioridade diferenciados. A priorização, por sua vez, 

envolve critérios como relevância, importância, urgência e alinhamento com o 

planejamento estratégico (Cierco et al., 2012). As corporações listam (portfólio) e 

agrupam (por objetivo em programas) e priorizam projetos por meio da carteira de 

projetos. Esta carteira trata de dois pontos fundamentais: 1. processo sistematizado 

de identificação, seleção, priorização e validação de projetos; e 2. acompanhamento 

do status de todos os projetos (prazo, custos e retorno) perante os objetivos 

estratégicos (Camargo e Ribas, 2019). Inclui também o suporte à gestão, definição 

dos métodos para gestão de projetos, capacitação, orientação, estabelecimento de 

requisitos para os planos de projeto e fiscalização da execução (Cierco et al., 2012).  

3.3. Seleção de Projetos 

Se cada projeto nasce de uma necessidade ou oportunidade, existem 
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diversas ideas para promover a solução ideal. Portanto, antes de iniciar um projeto, 

deve-se definir os critérios para escolher as melhores ideas, em função do limite de 

tempo, orçamento e a capacidade de recursos, definindo, assim, os melhores 

projetos (Camargo e Ribas, 2019).  

O melhor projeto é aquele que tem o melhor retorno ou a solução 

potencialmente certeira para um problema, necessidade ou oportunidade. Soluções 

predefinidas para os problemas baseadas em feeling não são suficientes, sendo 

necessário divergir, testar e aprender. É indissociável ao processo de escolha 

pensar em diferentes hipóteses, alternativas e testar ideias de uma solução, um 

novo produto ou serviço antes de investir efetivamente no projeto. E se tiver que 

errar, erre rápido (fail fast) e com baixo custo (Camargo e Ribas, 2019).  

Somente depois desta fase, obtem-se a autorização para início de projetos, a 

alocação de recursos e comunicação interna e para os stakeholders (Cierco et al., 

2012). 

3.4. Gerenciamento de Projetos 

Gerenciar projeto é transformar em realidade algo que está na mente de um 

grupo de idealizadores, com resultados tangíveis, beneficiando as partes 

interessadas (stakeholders). A ideia fundamental é o objetivo do projeto. No modelo 

tradicional de gerenciamento de projetos, para transformá-la em realidade é 

necessário: equipe e gestor (Cierco et al., 2012). E neste caso, o gestor é 

responsável pela coesão da equipe e cumprimento do cronograma e prazos, 

podendo ser chamado de gerente ou coordenador do projeto (Cierco et al., 2012). 

Cabe a ele chegar aos resultados e se adaptar, aplicando os princípios, técnicas e 

ferramentas para ajudar a construir produtos de maneira ágil e eficaz. Já na gestão 

ágil a equipe assume o papel conjunto do gestor, havendo colaboração e 

responsabilização (Camargo e Ribas, 2019). 

3.5. Modelos de Gestão 

Em 2005, as organizações começaram a utilizar os guias de referência no 

Gerenciamento de Projetos. As diretrizes praticadas por empresas, criadas pelo 

PMI®, são utilizadas em corporações do mundo todo, com conceitos e um corpo de 

conhecimentos consolidados no guia PMBOK ® (Guide to the project management 

body of knowledge). Outros métodos também estão disponíveis, como Prince 

(Projects in controlled environments), reconhecido como padrão para o setor público 

e privado na Inglaterrra e em outros países, criado apela Office of Government 
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Commerce (OGC) (Cierco et al., 2012).  

O PMBOK ® dividiu o conhecimento em 47 processos de gerenciamento em 

dez áreas: gestão da integração, escopo, tempo, custos, recursos humanos, 

qualidade, aquisições, riscos, comunicação e partes envolvidas. Todos os processos 

são agrupados em: 1. Processo de iniciação: definição e aprovação do projeto; 2. 

Processo de planejamento: planos necessários ao alcance de objetivos de geração 

de entregas; 3. Processo de execução: gestão dos recursos e material necessários e 

entrega de produtos; 4. Processo de monitoramento e controle: acompanhamento da 

evolução do projeto; e 5. Processo de encerramento: reconhecimento e aceitação 

formal do produto (Cierco et al., 2012). 

O modo tradicional de gerenciamento de projetos, preditivo ou cascata 

(waterfall) normalmente é utilizado quando se trabalha em um ambiente estável, com 

cronograma estrito para desenvolvimento de produtos. Nesse método planeja-se 

tudo, com estimativa do todo e tudo é entregue no final do projeto. É possível 

estimar o tempo total da execução e conclusão do projeto. O planejamento é denso, 

extenso, trabalhoso e normalmente planejado pelo coordenador do projeto. Quando 

há mudanças, o projeto deve passar pelo processo de gerenciamento de mudanças, 

com pedido formal de mudança feito pelo solicitante, análise de impactos e 

aprovação (Camargo e Ribas, 2019).    

Já em um contexto com alto grau de incertezas e complexidade, o modelo de 

gestão deve acompanhar a mudança. Vamos entender um pouco mais desse 

contexto? O termo, introduzido na década de 1990 pela United States Army War 

College, VUCA (acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambiguo), ficou mais 

presente na crise de 2008 e 2009, hoje se manifestando cada vez mais no mundo 

dos projetos. A velocidade de mudanças é brutal, desafios emergem a todo o 

momento, assim como novos modelos de negócio, novas oportunidades e novos 

concorrentes. A incerteza sobre o futuro aumenta a necessidade de flexibilidade e 

agilidade, sendo preciso pensar em forma não linear na relação causa-efeito. Neste 

cenário, mais importante do que o plano inicial, planejar constantemente em ciclos 

curtos de tempo ajuda a conviver com a incerteza, isto é planejar no modelo ágil de 

gestão de projetos (Camargo e Ribas, 2019).  

Os métodos ágeis são uma maneira de gerenciar um projeto fragmentando-o 
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em entregas incrementais 7 , em períodos fixos, denominados sprints, de forma 

iterativa (permite revisão constante), gerando valor para a organização ou para o 

cliente em períodos curtos. Primeiramente, é feita a concepção do produto e planeja-

se em nível macro uma priorização de entregas a serem feitas por sprints. Faz o 

planejamento daquele sprint e todas as entregas são priorizadas com foco naquilo 

que gera mais valor para o negócio. Ao final de cada sprint, faz-se a verificação do 

que foi bem e do que não foi bem, para aprimorar no próximo sprint. Neste método, 

a priorização é baseada em algo que gere valor ao cliente e que permita mobilidade 

diante das mudanças ao longo do projeto em função da necessidade. Não se faz 

uma estimativa global de todo o projeto, mas sim de cada sprint. Pode-se mudar 

tudo nos próximos sprints, mas restringem-se mudanças dentro do mesmo sprint 

(Camargo e Ribas, 2019).  

Então, qual seria o melhor modelo de gestão de projetos, tradicional ou ágil? 

Aquele que funciona, traz resultados e faz sentido para o gestor e sua equipe, 

gerando o maior valor possível para seus clientes.  

Existem múltiplas estratégias de implementação de projetos. Para enfrentar a 

ambiguidade é preciso atuar com clareza de propósito e objetivo, além de 

colaboração e divergência de ideais para chegar às melhores soluções. É preciso 

adquirir habilidades para aprender o novo. É preciso aprender, desaprender e 

reaprender. O modelo de gestão dos projetos e produtos desenvolvidos em uma 

organização deve perceber e reagir rapidamente às mudanças e não ficar refém de 

antigos processos e melhores práticas enraizadas nos processos das empresas. É 

preciso ter um espaço para experimentar e errar, de modo que se aprenda com os 

erros, que podem ser ajustados e criar produtos de maneira mais eficaz. A eficácia 

se tornou a palavra do momento, focando-se na necessidade do cliente, na 

experiência gerada e na interação entre as pessoas (Figura 6; Camargo e Ribas, 

2019). 

 

 

 

 

Figura 6 – Velha economia versus nova economia. Fonte: Camargo e Ribas, 2019. 

 

                                                      
7
 Entregas são algo que geram valor. 

VELHA ECONOMIA 
Produtividade 

Fazer mais com menos 
Eficiência 

NOVA ECONOMIA 
Conhecimento 

Soluções criativas para 
problemas complexos 
Eficiência + Eficácia 
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Ficar perdendo tempo com planejamentos intermináveis e preenchendo um 

monte de documentação ou realizar um planejamento mínimo? Ou ainda, optar pela 

convergência dos dois modelos para um método híbrido? O Guia PMBOK® traz as 

melhores práticas em gestão de projetos aplicadas no mundo todo e contempla 

inclusive abordagem ágil de projetos. Cabe às organizações e gerentes de projeto 

optar por um método que melhor se adeque a sua realidade e, que seja de 

preferência, prática e aplicável (Camargo e Ribas, 2019).  

3.6. Escolha do Modelo de Gestão 

Para a escolha do modelo de gestão é preciso determinar se: é possível ter 

entregas parciais, a equipe pode ser decomposta em equipes menores, o trabalho 

será amplamente colaborativo, a equipe tem maturidade para seguir rituais de forma 

sistêmica, vai haver alto grau de mudança ou o ambiente é complexo. Camargo e 

Ribas (2019) descrevem o agilômetro do PRINCE2 para fazer a escolha do modelo 

ágil, caso cumpra estes critérios: 

1. Flexibilidade sobre entregas – projeto baseado na adaptação, que permite o 

descarte de alguns entregáveis planejados no início; 

2. Nível de colaboração – exige comunicação rica e alto nível de colaboração 

com o cliente e ambiente auto-organizado para maximizar a inovação, a 

criatividade e a produtividade; 

3. Facilidade de comunicação – manter a equipe próxima ou aproveitar ao 

máximo a tecnologia de comunicação e usar um software simples, visual e de 

rápido entendimento; 

4. Capacidade de trabalhar iterativamente e realizar entregas de forma 

incremental - cada entrega é algo útil ao cliente e todos os processos de 

desenvolvimento são repetidos a cada ciclo (especificar, desenvolver, testar e 

aprovar); 

5. Condições ambientais favoráveis (e.g. treinamento, pessoas, salas, etc.);  

6. Aceitação dos métodos ágeis - se não é possível ir para um método ágil, opte 

por um híbrido.  

 Camargo e Ribas (2019) também indicam o framework Cynefin, criado por 

Dave Snowden, com cinco domínios diferentes: simples, complicado, complexo, 

caótico e desordenado. As situações podem migrar de um domínio para outro ao 

longo do tempo. É preciso compreender a demanda de trabalho, a capacidade de 

entrega e organizar o fluxo, impor algumas restrições para tornar o sistema mais 
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ordenado e previsível.  

1- Simples: problemas e soluções são conhecidos. Existe relação clara e 

previsível entre causa e efeito; as respostas normalmente são óbvias e as 

restrições são evidentes. Projetos podem ser gerenciados de forma 

sequencial, com abordagens preditivas. O método Kanban8 ajuda a gerenciar 

o fluxo do trabalho e as oportunidades de melhoria da rotina.  

2- Complicado: certo grau de incerteza e risco, porém especialistas conseguem 

analisar o cenário e adotar boas práticas para resolver o problema. As ações 

são previsíveis e se consegue estimar a solução e reduzir o risco por meio de 

análise. Neste domínio, o Guia PMBOK® pode ser eficaz, uma vez que ajuda 

a decompor o produto nas suas diversas partes, estimar a sua duração com 

ajuda de especialistas e planejar o sequenciamento das entregas. O 

framework scrum9 também pode ser utilizado no gerenciamento de projetos 

nesse domínio, já que ajuda a realizar entregas e coletar feedbacks em ciclos 

curtos de tempo (sprints), reduzindo riscos com incertezas e mudanças de 

prioridade. 

3- Complexo: não existe relação entre causa e efeito; existem diversas 

hipóteses sobre o problema, podendo se fazer experimentos e explorar 

diferentes ideias, descobrir padrões e os resultados emergem com o passar 

do tempo. É preciso explorar as opções, aprender sobre a oportunidade ou 

problema a ser resolvido, executar experimentos, pequenos testes, 

inspecionar e adaptar-se ao cenário. As pessoas envolvidas interagem de 

forma intensa e com auto-organização, surgindo ideias inovadoras e 

soluções. É assim que se obtém inovação e diferenciação. Processos de 

gestão lineares e prescritivos, com papéis e artefatos muito bem definidos 

dificilmente ajudam neste cenário. Trata-se de um cenário com maior risco, 

com maior geração de valor para os clientes e receita para as empresas. 

Cada vez que se apresenta uma versão testável o produto é chamado de 

mínimo produto viável (MVP). Neste domínio queremos errar e aprender com 

                                                      
8
 Método para definir, gerenciar e melhorar serviços que entregam trabalho de conhecimento, 

concebido por David Anderson em 2007. Neste método o fluxo de trabalho é mapeado em uma 
sequência de passos que representam etapas, visualizadas em quadro Kanban. O método define 
algumas práticas de gestão, que quando seguidas aumentam a eficiência do fluxo de trabalho, que 
incluem: visualizar o trabalho, limitar o trabalho em progresso e gerenciar o fluxo. 
9
 Framework leve e simples para gerenciar o desenvolvimento de produtos, por meio do qual pessoas 

podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, entregando produtos com o mais alto 
valor possível. 
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os erros. Neste domínio os processos são learn startup10 e são utilizados em 

várias startups11 para acelerar a descoberta de modelos de negócios. Scrum 

e Kanban são bons frameworks para gerar resultados positivos neste 

domínio.  

4- Domínio caótico – instabilidade e turbulência, sendo vital agir rapidamente 

para sair do caos. Uma ação emergencial é necessária. As causas e o 

problema são entendidos posteriormente. Para este domínio as corporações 

podem apostar numa equipe atuando no gerenciamento de crises, as quais 

treinam as possibilidades por meio de simulações.  

5- Domínio desordenado – não sabemos em que domínio estamos. A tendência 

é atuar no domínio de preferência. É preciso estudar e compreender o 

cenário, identificar em que domínio estamos, para então, agir.   

3.7. Escolha de Ferramentas  

Sem planejamento as chances de sucesso do projeto são de apenas 2% 

(Camargo e Ribas, 2019). Então, quais as práticas e ferramentas devo usar? 

Métodos ágeis com Canvas e Project Model (PM) Visual? Plano de projeto 

detalhado tradicional? Modelo híbrido? 

  Em 2011 surgiram novas formas de planejar. O Canvas e PM Visual12 são 

métodos que envolvem outras pessoas desde o início na etapa de planejamento, 

trabalhando com o conceito de inteligência coletiva, de forma colaborativa (Camargo 

e Ribas, 2019). 

Canvas ou quadro nasceu no mundo corporativo por Alexander Osterwalder, 

a partir de modelos de negócios. Ele montou um business plan em uma folha de 

flipchart, utilizando post-its, de forma colaborativa com outros profissionais, 

facilitando o detalhamento posterior, o que foi chamado de business model canvas. 

O Canvas não é mais do que uma folha de papel grande usada para fazer um plano 

macro de um projeto de forma colaborativa, com post-its, considerando a 

multidisciplinaridade. A sua elaboração é rápida, aproximadamente duas horas, 

caracterizando um esboço do plano do projeto, ou seja, um plano macro. O Canvas 

                                                      
10

 Abordagem para idealizar novos produtos e serviços com base no aprendizado sobre o mercado, o 
produto e o cliente a partir da validação de hipóteses.  
11

 Organização temporária projetada para identificar um modelo de negócio escalável e repetível que 
atua em um ambiente de extrema incerteza. 
12

 PROJECT MODEL VISUAL é o detalhamento das partes do CANVAS em outras telas, usando os 
mesmos conceitos de método colaborativo e visual (http://www.pmvisual.com.br/pm-visual/). 

http://www.pmvisual.com.br/pm-visual/
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pode substituir o termo de abertura do projeto 13 . Nele obtem-se um nível de 

confiabilidade de prazos e custos de 16% (Camargo e Ribas, 2019).    

O PM Visual é a explosão do Canvas em outras sete a nove lâminas: escopo 

ou Product Breakdown Structure (PBS) (entregáveis), prazo (master plan, high leve 

plan ou timeline), custo, equipe (matriz de responsabilidades e organograma), 

comunicação (reuniões do projeto), riscos (probabilidade e impacto); mapa de 

aquisições; e pulse check. Todos os componentes são elaborados utilizando telas 

em Formato A1 (folhas do tamanho de um Flip Chart), de forma que possa permitir a 

criação do plano de projeto com a participação de várias pessoas, de áreas distintas 

que podem contribuir para a concepção e planejamento do projeto, atuando 

colaborativamente. Esse trabalho é feito com o uso de post-its de várias cores, pois 

segundo estudos de neurociência, o cérebro entende muito mais facilmente o que é 

processado de forma visual e agrupado por blocos de conceitos. São necessárias 

aproximadamente seis horas de trabalho para elaborá-lo, promovendo 68% de 

confiabilidade às estimativas do projeto. Para projetos pequenos somente algumas 

lâminas são necessárias, como o PBS e o cronograma (25 linhas). Para projetos 

médios, o PM Visual pode ser suficiente sem detalhamento. Para projetos grandes o 

Canvas e o PM Visual são importantes para que as pessoas se envolvam no início 

do projeto, guiando o detalhamento do projeto.  

Esses métodos têm melhorado o resultado dos projetos nas grandes 

corporações e ajudam a entender se o método a ser escolhido na gestão será o ágil 

ou em cascata. Permitem estimar prazo e custo com alto grau de confiabilidade e o 

engajamento pelo modo participativo.  

3.8. Plano Detalhado do Projeto 

O plano do projeto norteia a execução do projeto e estabelece os requisitos 

necessários para o seu controle. No modelo tradicional define-se: objetivo, mapa dos 

principais stakeholders, expectativas traduzidas em metas claras, escopo detalhado 

com produtos, critérios de aceitação, estrutura organizacional, matriz de 

responsabilidades, custo detalhado em etapas, cronograma, especificação das 

tolerâncias, riscos e ações preventivas e contingenciais, principais eventos de 

                                                      
13

 Documento inicial descrevendo cada projeto é chamada termo de abertura ou project charter, o 
qual contém informações importantes para o planejamento (razão da existência, necessidades a 
serem atendidas, custos estimados, retornos programados, e prazos a serem cumpridos. Depois 
disso, o projeto deve ser validado pelo seu patrocinador. Após a assinatura do patrocinador o projeto 
deve ser planejado no Plano do Projeto (Cierco et al., 2012). 
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comunicação e definições sobre mudanças (Cierco et al., 2012).  

Num modelo tradicional, a estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS – work 

breakdown structure) lembra um organograma, sendo baseado no escopo do projeto 

e na entrada de insumos gerados, com organização hierárquica. Leva em 

consideração as estimativas de custo e cronogramas. 

O plano do projeto deve ser concebido com base nas informações existentes, 

entretanto está imerso em um contexto organizacional que impõe a adequação a 

contexto, sendo refinado ou reajustado na medida em que novas informações 

estiverem disponíveis. Por isso, é necessário estar atento às mudanças, 

especialmente se o projeto tiver um prazo longo. As expectativas devem ser 

alinhadas ao longo deste processo com a finalidade de atender às necessidades da 

organização (Cierco et al., 2012).  

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1. Mapeamento de stakeholders 

O primeiro passo envolvendo a gestão de projetos é a realização de um 

mapeamento de interesses, expectativas, forças e fortalezas dos steakholders ou 

partes envolvidas. Aqueles que se envolvem diretamente no desenvolvimento do 

projeto são stakeholders primários, enquanto aqueles que são afetados por ele, 

secundários. Deve-se procurar antecipar a influência destes stakeholders, 

analisando suas iniciativas ou falta delas (Cierco et al., 2012).  

O primeiro produto do Programa Ararinha na Natureza foi o mapeamento de 

interesses, expectativas, forças e fortalezas dos principais steakholders envolvidos 

nos projetos (Quadro 1). Aqueles que foram envolvidos anteriormente e que não tem 

influência no Programa não foram considerados. Ainda, stakeholders potenciais 

como Rain Forest Trust, Instituto Arara Azul, Coral, Azul linhas aéreas e Cataratas 

não foram mapeados. Mantenedores no exterior, como Pairi Daiza zoo e Jurong Bird 

Park também foram descartados nesta etapa, pois a influência no Programa se dá 

indiretamente por meio da ACTP. Sendo assim, somente os principais stakeholders 

foram considerados. 
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Quadro 1 - Mapeamento de stakeholders, indicando suas funções (sponsor, comitê executivo, coordenador) dos Projetos do Programa 
Ararinha na Natureza. 

Stakeholder Classificação Função Forças Oportunidades Fraqueza Ameaça Expectativas Projeto de maior 
interface 

Association for 
the Conservation 
of Threatened 
Parrots - ACTP  

Primária  Responsável pela 
repatrição de 
ararinhas-azuis, 
manutenção do 
Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução, 
reintrodução e 
monitoramento da 
população 
reintroduzida.  

1-Possui maior 
plantel de 
ararinhas-
azuis   
2-Possui 
governança  
3-Possui a 
fazenda 
Ararinha Azul 
(distribuição 
histórica)  
4-
Corresponsável 
pela fazenda 
Gangorra e 
Concórdia 
(proteção da 
espécie)  
5-Constrói 
e mantém o 
Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução 
da Ararinha 
Azul 

1-Captação de 
recurso 
2-Manutenação 
dos esforços de 
conservação da 
espécie  

1-Problemas de 
relacionamento 
com parceiros  
   

1-Planos e 
expectativas 
instáveis 
2-Questionamentos 
quanto à 
idoneidade  
 

1-Ter poder de 
decisão soberano  
2-Ter apoio do 
governo brasileiro  
3-Repatriar e 
reintroduzir 
cumprindo prazos 
com menos recurso  
4-Ser reconhecida 
como responsável 
pelo sucesso do 
programa  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
2. Programa de 
conservação ex 
situ,  
3. Projeto 
maracanãs,           
4. Projeto piloto de 
soltura,   
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  

Financiadores da 
ACTP  

Secundária  Financiamento  1-Possui 
recurso 
finaceiro  

1-Angariar 
parceiros para 
financiamento  

1-Susceptível a 
pressão da mídia 
e da opinião 
pública.  

1-Mudança de foco 
no financiamento  
2-Problemas de 
comunicação e 
divulgação  

1-Ter crédito na 
divulgação  
2-projeto eficaz e 
eficiente  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
2. Programa de 
conservação ex 
situ,  
3. Projeto 
maracanãs,           
4. Projeto piloto de 
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soltura,   
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  

Al Wabra Wildlife 
Conservation - 
AWWP  

Secundária  Financiamento e 
empréstimo de 
ararinhas-azuis  

1-Proprietária 
da Fazenda 
Concórdia  
2-Empréstimo 
de animais  
3-Prestígio 
internacional  

1-Realizar 
financiamento de 
ações com 
recurso próprio  

1-Inventário da 
fazenda 
Concórdia em 
decorrência do 
falecimento do 
Sheik Saoud Al 
Thani  
2-caça na 
fazenda 
Concórdia  
3-falta de 
gerente na 
Fazenda 
Concórdia  

1-Planos e 
expectativas 
instáveis  

1-Ter crédito na 
divulgação  
2-projeto eficaz e 
eficiente  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
2. Programa de 
conservação ex 
situ,  
4. Projeto piloto de 
soltura,   
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  

Eco 
conservation  

Primária  Responsável pela 
manutenção das 
fazendas Ararinha 
Azul, Gangorra e 
Concórdia; 
responsável pelo 
recebimento e 
execução de 
recurso; 
responsável pela 
documentação de 
transporte, 
obtenção de 
licenças e 
assinatura de 
contratos; e Grupo 
de Assessoramento 
Técnico do PAN . 

1-Faz execução 
de recursos 
internacionais  
2-Tem boa 
articulação com 
instituições 
estrangeiras e 
nacionais  

1-Captação e 
execução de 
recursos 
financeiros de 
diversas fontes  

1-Equipe 
pequena e falta 
de cumprimento 
de prazos  
2-Pouca 
eficiência 
administrativa  

1-Não execução de 
atividades ou 
execução fora do 
prazo  
2-atraso em 
recebimento de 
recursos 
financeiros  
3-Indicação de 
técnicos com 
poucas 
competências e 
habilidades  
4-Difícil 
comunicação  
5-Dificuldade com 
sistemas e 
solicitações on line  

1-Permanecer como 
executora de 
recurso finaceiro e 
responsável pelo 
manejo das 
fazendas  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
2. Programa de 
conservação ex 
situ,  
3. Projeto 
maracanãs,           
4. Projeto piloto de 
soltura,   
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  

ZGAP  Secundária  Financiamento  1-Recurso 
financeiro e 
vontade de 

1-Viabilizar mais 
recurso finaceiro 

1-Comitê 
científico difícil 
de lidar  

1-Corte de recurso 
financeiro  

1-Divulgar os 
resultados do 
Projeto Maracanãs 

3. Projeto 
Maracanãs,           
4. Projeto piloto de 
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contribuir com a 
reintrodução da 
Ararinha-azul  

2-Demora em 
aprovação e 
descentralização 
de recurso 
financeiro 

e a reintrodução da 
ararinha-azul  

soltura  

Fazenda 
Cachoeira  

Primária  Manutenção e 
reprodução de 
ararinhas-azuis em 
cativeiro de 
ararinhas-azuis e e 
Grupo de 
Assessoramento 
Técnico do PAN. 

1-Recintos e 
manejo 
adequado ao 
Programa de 
cativeiro  
2-Reprodução 
de ararinhas-
azuis a partir de 
2019  
3-Boa relação 
com a dona do 
mantenedor e o 
ICMBio  

1-Expectativa de 
aumento do 
plantel  
   

1-Baixo 
relacionamento 
com a ACTP  
2-Não 
comunicação 
com o consultor 
de manejo e 
genealógico do 
Programa de 
Cativeiro  
3-Necessidade 
de captação de 
recurso 
financeiro  

1-Dificuldade de 
articulação com 
médico veterinário 
tanto do 
ICMBio quanto 
da ACTP  
   

1-ser reconhecida 
pelo sucesso 
reprodutivo de 
ararinhas-azuis no 
Brasil  
2-estar presente 
nas decisões do 
grupo de trabalho e 
PAN da ararinha-
azul  

2. Programa de 
conservação ex 
situ,  
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  
   

Parrots 
International  

Secundária  Captação de 
recurso financeiro e 
Grupo de 
Assessoramento 
Técnico do PAN  

1-Histórico de 
trabalhos com a 
espécie  
   

1-Captação de 
recurso 
financeiro  
2-Expertise  
3-Rede de 
colaboradores  

1-Sede fora do 
Brasil e sem 
preposto 
brasileiro  
2- sem recursos 
financeiros  

1-Dificuldade em 
empregar recursos 
no Brasil  

1-participar de todas 
as etapas para 
garantir que haverá 
sucesso na 
conservação da 
ararinha-azul  
2- ter o nome no 
projeto  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
3. Projeto 
Maracanãs,         
4. Projeto piloto de 
soltura,   
5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  

Grupo de 
Assessoramento 
Técnico – GAT 
do 
PAN Ararinha-
azull  

Primária  Monitorar o 
andamento do PAN 
e dar sugestões de 
melhoria para 
atingimento de 
Metas  

1-Expertise  
2-
Multidisciplinar  

1-captação de 
recurso 
financeiro  
2-execução de 
atividades  

1-Difícil reunião, 
pois envolve 
diversas 
nacionalidades.  

1-extinção por parte 
do governo federal  
2-alteração da 
composição  

1-participar das 
definições e 
decisões no PAN 
Ararinha-azul  

Todos  
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Grupo de 
trabalho do 
programa de 
cativeiro  

Primária  Manter animais em 
cativeiro, elaborar e 
cumprir o protocolo 
de cativeiro.  

1-Expertise  
2-
Multidisciplinar  
3-recurso 
empregado 
para 
manutenção e 
reprodução 
pelos 
mantenedores  

   1-dificuldade dos 
membros em 
entender que o 
grupo é 
consultivo e não 
deliberativo  
2-rumores ou 
críticas por se 
considerarem 
importantes na 
consulta prévia 
antes de cada 
decisão  

1-extinção ou 
problemas de 
relacionamento com 
manetenedores  

1-participar das 
definições e 
decisões no 
Programa de 
cativeiro  

2. Programa de 
conservação ex situ  

Ministério de 
Meio Ambiente - 
MMA  

Primária  Patrocinador  1-governança  
   

1-Captação de 
mais recurso 
financeiro  
2-visibilidade  

1-Falta de diretor 
de espécies 
nomeado  
2-Gef terrestre 
inoperante  
   

2-problemas 
políticos com o 
Estado da Bahia  

1-ser reconhecido 
como responsável 
pela conservação 
da espécie  

Todos  

GEF-Terrestre  Secundária  Financiador de 
atividades  

1-R$ 3milhões 
para 
recuperação 
de habitat no 
RVS e APA da 
Ararinha-azul  
2-recurso para 
implementação 
das UCs do 
NGI ICMBio 
Juazeiro (R$ 
550 mil) e para 
elaboração do 
Plano de 
Manejo (R$ 450 
mil)  
3-recurso para 
implementação 
do PAN 

Captação de 
mais recurso 
para as UCs da 
Ararinha-azul  

1-falta de 
assinatura de 
acordos 
necessários à 
liberação dos 
recuros  
2-redistribuição 
do recurso para 
outras atividades 
ou outras UCs   

1-não assinatura do 
acordo com o 
ICMBio para 
execução.  
2- Em processo de 
revisão.  

1-atingir metas 
definidas junto ao 
BID  

5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
6. Comunicação e 
captação de 
recursos  
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Ararinha-azul 
em 2 anos (R$ 
240 mil)  
4-recurso para 
boas práticas 
de manejo (R$ 
270 mil)  
5-recurso para 
o programa de 
monitoramento 

Presidência 
ICMBio  

Primária  Patrocinador  1-governança  
2-credibilidade 
à equipe  
3-priorização na 
gestão  

1-Captação de 
mais recurso  
2-visibilidade  

1-falta de 
governança 
sobre o plantel 
de ararinhas-
azuis  

1-não haver recurso 
para executar as 
atividades  
2-restrições do 
MMA e governo 
federal  

1-ser reconhecido 
como responsável 
pela conservação 
da espécie  

Todos  

DCOM  Primária  Implementar Plano 
de Comunicação  

1-governança  1-visibilidade  
2-integração 
entre parceiros  
3-nivelamento 
interno e 
externo  

1-equipe 
pequena e 
grande 
demanda  

1-falta de 
comunicação ou 
consideração de 
algum parceiro  

1-dar visibilidade 
adequada ao 
ICMBio/MMA e 
garantir a unidade 
entre parceiros  

6. Comunicação e 
captação de 
recursos  
   

DIBIO  Primária  Apoiar e aprovar as 
atividades e 
demandas 
relacionadas, apoio 
à presidência.  

1-governança  1-captação e 
execução de 
recurso  

1-equipe 
pequena  

1-extinção da pasta  Executar com 
eficiência e eficácia 
todos os processos 
relacionados  

Todos  

CGCON  Primária  Coordenação do 
Acordo de 
Cooperação, 
articulação 
internacional e 
apoio à DIBIO, 
presidência e 
DCOM.  

1-equipe 
técnica 
especializada  
2-conhecimento 
histórico do 
processo e do 
grupo 
envolvido  

1-captação de 
mais recursos 
financeiros 

1-não há 
coordenador 
geral, somente 
interino.  

1-mudança de 
equipe  
2-mudança de 
prioridade  

Executar com 
eficiência e eficácia 
todos os processos 
relacionados  

Todos  

CEMAVE  Primária  Coordenação do 
PAN, Programa de 
Cativeiro e 
Programa Ararinha 

1-equipe 
técnica 
especializada  
2-conhecimento 

1-captação de 
mais recursos 

1-falta de 
recursos  
2-dificuldade de 
articulação com 

1-falta de recursos  
2-falta de apoio 
administrativo ou 
logístico  

Executar com 
eficiência e eficácia 
todos os processos 
relacionados  

Todos  
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na Natureza, apoio 
à CGCON, DIBIO, 
DCOM e 
presidência.  

histórico do 
processo e do 
grupo 
envolvido  

parceiros  3-falta de equipe  

NGI ICMBio 
Juazeiro  

Primária  Dar apoio, elaborar 
documentos 
técnicos, ser 
responsável pela 
instituição do 
Conselho Gestor 
das UCs, Plano de 
Manejo e Planos 
operacionais.  

1-equipe 
comprometida  
2-servidores 
com 
experiência em 
gestão por 
resultados e 
projetos de 
pesquisa  

1-capacidade de 
lotação em 
expansão  

1-equipe 
reduzida  
2-falta de 
equipamentos e 
estrutura 
adequada  
3-UCs novas  
4-equipe muito 
nova e 
inesperiente em 
gestão daquelas 
UCs  

1-mudança nas 
priorizações das 
atividades  

Executar com 
eficiência e eficácia 
todos os processos 
relacionados  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul, 
6.Comunicação e 
captação de 
recursos  

Prefeitura de 
Curaçá  

Primária  Apoio na divulgação 
e implementação, 
integração com 
diversas secretarias 
e participação 
no Conselho Gestor 
das UCs.  

1-equipe com 
histórico de 
auxílio ao NGI 
ICMBio 
Juazeiro e 
CEMAVE  

1-integração de 
atividades em 
prol da espécie  

  
1-falta de 
capacidade de 
execução 
(equipe 
pequena, sem 
recursos).  

1- Troca de gestor e 
objetivos 

1-ser parte do 
Programa de 
conservação  
2-promoção da 
gestão pelas 
atividades do 
Programa  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul, 
6.Comunicação e 
captação de 
recursos  

Prefeitura de 
Juazeiro  

Primária  Participação no 
conselho gestor das 
UCs   

1-equipe com 
histórico de 
auxílio ao NGI e 
CEMAVE  

1-integração de 
atividades em 
prol da espécie  

 1-falta de 
capacidade de 
execução 
(equipe 
pequena, sem 
recursos).  

 1 - Eleição em 
2020  

Desconhecido  5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
   

IBAMA  Primária  Apoio em atividades 
de fiscalização e 
educação 
ambiental; cessão 
de espaço para 
a sede do NGI; 
apoio com logística 

1-equipe com 
histórico de 
auxílio ao NGI e 
CEMAVE  

1-integração de 
atividades em 
prol da espécie  

1-equipe de 
fiscais com 
pouca 
capacitação;  
2-estrutura 
demandantes de 
reforma  

1-fechamento da 
UT-IBAMA-
Juazeiro  

1-trabalhar em 
articulação com o 
NGI ICMBio 
Juazeiro  
2-auxiliar nos 
trâmites para 
emissão de 

5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
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e armazenamento 
de material; 
emissão de 
licenças.  

licenças  

INEMA  Secundária  Emissão de 
autorizações e 
licenças.  
Autorização da 
soltura da ararinha.  

1-equipe 
capacitada para 
atender às 
demandas  
2-articulação 
realizada 
previamente 
com auxílio às 
atividades do 
ICMBio  

1-integração de 
atividades em 
prol da espécie  

1-procedimentos 
burocráticos 
para emissão de 
autorizações e 
licenças  

1-problemas 
políticos entre 
governo federal e 
INEMA  

1-participar das 
ações do Programa  

1. Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
5. Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
   
   

Comunidades da 
APA e RVS  

Primária  Engajamento e 
reconhecimento do 
Programa de 
conservação  

1-mobilização 
constante 
desde 1990.  
2-boa vontade 
de colaborar  

1-engajamento e 
desenvolvimento 
de novas 
atividades 
produtivas e 
lucrativas na 
APA e RVS da 
Ararinha Azul  

1-IDH e pobreza 
extrema  
2-Dependência 
de políticas 
públicas  
3-seca extrema 
e suas 
consequências  
4-produção 
extensiva de 
caprinos e 
ovinos, caça e 
comércio de 
espécies 
silvestres  

1-valores altos na 
venda de 
psitacídeos  

1-estar presente e 
ser consultado em 
todas as decisões 
referentes ao 
Programa e gestão 
das UCs.  
2-ser benefiaciado 
com a repatriação 
reintrodução da 
ararinha-azul  

5.Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
   

Voluntários  Primária  Engajamento e 
reconhecimento do 
Programa de 
conservação  

1-capacitação  
2-mobilidade  
3-
comprometimen
to  
4-reposição de 
equipe  

1-multiplicadores 
de boas práticas 
ambientais  

1-falta de 
regularidade nas 
atividades  

1-extinção do 
programa de 
voluntariado  

1-ser capacitado e 
atuar no Programa 
de conservação  

3. Projeto 
Maracanãs,  
4. Projeto Piloto de 
soltura  

Equipe do 
Centro de 
Reprodução e 

Primária  Coordenação e 
execução de 
atividades  

1-capacitação  
2-mora no 
Centro  

1-captação de 
recurso  
2-trabalhos em 

1-barreira 
linguística local  

1-serem 
dispensados ou 
substituídos  

1-ser reconhecido 
como responsável 
por um projeto de 

1.Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
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Reintrodução da 
Ararinha Azul  

3-dedicação 
exclusiva  

conjunto  
3-angariamento 
de voluntários  

2-falta de recurso 
para seu 
pagamento  

reintrodução de 
sucesso  

2.Programa de 
conservação ex 
situ,  
3. Projeto 
Maracanãs,           
4.Projeto piloto de 
soltura,   
6.Comunicação e 
captação de 
recursos  

Equipe do 
Projeto 
Maracanãs  

Primária  Execução do 
Projeto  

1-capacitação  
2-mobilidade  
3-
comprometimen
to  

1-multiplicadores 
de boas práticas 
ambientais  

1-falta de 
pagamento 
suficiente  

1-não serem 
contratados  

1- ser capacitado e 
atuar no Programa 
de conservação 
com remuneração 
compatível  
2-ser reconhecido 
como peça chave 
para o projeto  

1.Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis,  
2.Programa de 
conservação ex 
situ,  
3. Projeto 
Maracanãs,           
4.Projeto piloto de 
soltura,   
6.Comunicação e 
captação de 
recursos  

Infraero  Primária  Logística de 
recebimento da 
aeronave  

1-capacidade 
logística  

         1-auxiliar nos 
trâmites e logística 
para a recepção das 
ararinhas-azuis  

1.Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis  
   

Polícia Federal 
de Juazeiro  

Secundária  Fazer parte da rede 
de fiscalização  

1-equipe 
comprometida  

         1-auxiliar na 
fiscalização  

5.Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
   

Polícia 
Rodoviária 
Federal de 
Petrolina  

Secundária  Fazer parte da rede 
de fiscalização  

1-equipe 
comprometida  

         1-auxiliar nos 
trâmites e logística 
para a recepção das 
ararinhas-azuis  

1.Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis  
   

CIPE Caatinga  Secundária  Fazer parte da rede 
de fiscalização  

1-equipe 
comprometida  

         1-auxiliar na 
fiscalização  

5.Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
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azul  
   

MAPA  Primária   Aprovar quarentena 
e Certificado 
Zoosanitário 
Internacional  

1-equipe 
comprometida  

   1-regras de 
importação e 
certificação  
   

1-barreiras 
sanitárias  

1-auxiliar nos 
trâmites e logística 
para a recepção das 
ararinhas-azuis  

1.Plano de pouso - 
repatriação de 50 
ararinhas-azuis  
  

UNIVASF Primária Apoio logístico e de 
estrutura, apoio de 
laboratórios, 
CEMAFAUNA, 
professores 
especializados, 
alunos 

1-boa 
infraestrutura 
2-professores 
especializados 
3-colaboração  
4-estudantes 

  1-falta de recurso 
para fatividades 

1-prestar apoio ao 
Programa 

3. Projeto 
Maracanãs,           
4.Projeto piloto de 
soltura,   
5.Auxílio na 
implementação das 
UCs da ararinha-
azul  
   

UPE Primária Professores e 
alunos 

1-professores 
colaboradores 
2-estudantes 

 1-não tem 
transporte 

 1-implementar 
ações do PAN 
Ararinha-azul 

3. Projeto 
Maracanãs,           
4.Projeto piloto de 
soltura 
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4.2. 5W1H 

A matriz estabelecida para o planejamento do Programa Ararinha na Natureza está contida no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Matriz de planejamentod o Programa Ararinha na Natureza até 2021. 

O que? Quando? Onde? Por que? Quem? Como? 

Terminar a construção 
do Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução da 
Ararinha Azul 

Março/2020 Fazenda Ararinha 
Azul 

Repatriar 50 ararinhas-
azuis 

ACTP e Eco Contratando a Casa 
Maior e liberando 
recurso 

Repatriar 50 
ararinhas-azuis 

03 de março de 2020 Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução da 
Ararinha Azul 

Formar plantel na área 
de ocorrência histórica 

ACTP e ICMBio Providenciar 
documentação 
necessária, avião 
fretado e equipe 

Realizar a quarentena 
de 50 ararinhas-azuis 

03-24 de março de 
2020 

Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução da 
Ararinha Azul 

Requerimento do 
MAPA para 
importação 

ACTP, veterinários, 
MAPA 

Elaborar e seguir o 
Manual e POPs de 
quarentena 

Realizar a captura de 
maracanãs 

Março/2020 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Manter em cativeiro 
para testar projeto de 
soltura e formar 
grupos com ararinhas-
azuis 

CEMAVE e ACTP Buscar ninhos ativos, 
fazer ascensão 
vertical, manter em 
condições do 
Protocolo de cativeiro 

Procurar novas 
populações de 
ararinhas-azuis 

2021 Locais potenciais de 
distribuição 

Encontrar novas 
populações 

CEMAVE Expedições de busca 

Monitorar por 
telemetria as 
maracanãs e analisar 
dados 

2020 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Visualizar 
deslocamento após 
saída do ninho e testar 
a técnica de telemetria 

CEMAVE e UNIVASF Telemetria VHF 

Verificar a ocorrência 
de uso de aves pelas 
comunidades 

Até julho 2020 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Traçar estratégias 
para mitigar 
probabilidade de 
ocorrência de captura 
de filhotes de 
ararinhas-azuis 

CEMAVE e UPE Entrevistas com 
comunitários 
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Testar soltura de 
ararinhas-azuis 

Fevereiro/2021 RVS da Ararinha Azul Iniciar o programa de 
reintrodução da 
espécie 

ACTP e CEMAVE Realizar soft release 
de grupo 
heteroespecífico com 
maracanãs 

Formar conselho 
gestor das UCs 

Dezembro de 2020 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Cumprir Lei 9885/2000 NGI ICMBio Juazeiro Instituir grupo de 
trabalho, fazer 
mapeamento do 
território, reuniões 
prévias e reunião para 
definição setorial e 
representantes. 
Instituir conselho por 
meio de Portaria. 

Elaborar Plano de 
Manejo das UCs 

Dezembro de 2021 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Cumprir Lei 9885/2000 NGI ICMBio Juazeiro 
e CEMAVE 

Organizar dados, 
elaborar caderno do 
participante, realizar 
reuniões, elaborar PM 
e aprovar. 

Fomentar boas 
práticas (observação 
de aves) 

Dezembro de 2020 RVS e APA da 
Ararinha Azul 

Promover o 
desenvolvimento 
regional 

NGI ICMBio Juazeiro, 
CEMAVE 

Organizar cursos, 
palestras, dentre 
outros. 

Elaborar plano de 
comunicação do 
Programa 

Contínuo Regional, nacional e 
internacional 

Melhorar a 
comunicação interna e 
externa 

DOCM, CGCON, NGI 
ICMBio Juazeiro, 
CEMAVE 

Reunir informações e 
elaboração plano 

 

4.3. Gestão do Projeto Plano de Pouso – Repatriação de 50 ararinhas-azuis 

O Projeto Plano de Pouso foi gerido pelo método híbrido, com o gerente do projeto como principal articulador com 

stakeholders, clientes e equipes. Entretanto, a equipe tinha autonomia e trabalhava de forma cooperativa. O acompanhamento da 

implementação se deu por meio de uma tabela em Excel compartilhada com o gabinete, DCOM, CGCON e CEMAVE (Quadro 3). 

Todas as atividades também foram repassadas para os dois aplicativos, Meister Task e Planner, entretanto, houve pouca adesão 

aos métodos propostos e a planilha em Excel continuou sendo o método escolhido para gerenciar as entregas. 
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Quadro 3 – Acompanhamento da implementação do Projeto Plano de Pouso – Repatriação de 50 ararinhas-azuis. 

Etapa Ação Prazo de 
conclusão 

Situação Responsável Tarefa ICMBio Responsável 
ICMBio 

Comentário tarefa 
ICMBio 

Centro de 
Reprodução e 

Soltura 

Retomada e 
Conclusão das Obras 
(instalação de mobília 
e equipamentos) 

01/02/2020 Conclusão - fase 1: 
10/02, fase 2: 28/02 
EM EXECUÇÃO 

ACTP -- -- visita à obra realizada 
no dia 20/11 e 30-
31/01. 

Instalação de antena  01/01/2020 ACTP solicitou apoio do 
ICMBio para obter apoio 
para instalação. 
Concomitantemente está 
em contato com a 
empresa Vivo. EM 
EXECUÇÃO 

ACTP/ICMBio Verificar 
possibilidade de 
o governo 
requerer a 
instalação da 
antena 

Ugo (02070.009711/2019-
60) Segue via SEEC-
MMA/MCTIC. 
Instalação prevista para 
amanhã. Ainda falta um 
pouco ou rebatedor. 

Designação de Equipe 
ACTP para o Centro 

01/11/2019 ACTP enviará 2 pessoas 
para gerir o centro em 

novembro. Solicita apoio 
do ICMBio para 

obtenção de CPF e visto. 
CONCLUÍDO 

ACTP Verificar emissão 
de CPF 

Ugo Após contato com MRE 
e receita federal, o Sr. 
Purchase foi orientado 
preencher o formulário 
on-line e se dirigir à 
embaixada do Brasil 
em Berlim. Foi 
realizado contato via 
MRE e MMA para que 
a embaixada desse 
atendimento. CPF 
emitido em 29/10/19.  

Registro CNPq Camile e Ugo Cromwell deve se 
cadastrar no CNPq 
para autorizações 
SISBIO/SNA. Por 
enquanto, projetos de 
pesquisa com o 
CEMAVE. 
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Requisitar 
emissão de visto  

Ugo (02070.009754/2019-
45) Oficio remetido ao 
MRE em 26/11 
requerendo o visto. 
Visto emitido em 
03/dez e entregue. 

Registro do Criadouro 
junto ao INEMA/BA 

01/12/2019 Autorização de Manejo 
Precária Emitida 
CONCLUÌDA 

ACTP acompanhar 
situação com a 
ACTP 

Ugo Reunião com INEMA 
em 21/11 e 31/01. 
Declaração do 
município foi emitida 
em 20/11. ACTP 
submeteu ao INEMA 
em 12/dez 
(2019.001.124202). 
Ofício ICMBio 
solicitando apoio 
12/12/19 
(02124.001715/2018-
46). 
Pagamento do boleto 
do INEMA pela ONG 
em 13/01/20 
Autorização emitida em 
13/02/2020. 

Registo da 
Quarentena 

01/01/2020 Aguarda Conclusão da 
Obra - Requerimento de 
Registro já submetido ao 
MAPA. 
CONCLUÍDA 

ACTP Retomar contato 
com o MAPA 
(registro 
criadouro / 
emissão CZI / 
recepção dos 
animais) 

Ugo Visita pelo MAPA ao 
Centro em construção 
realizada em 20/11. 
ICMBio solicitou 
registro do 
quarentenário ao 
MAPA em 10/dez 
(02061.000384/2019-
90) 
POP atualizado 
remetido ao MAPA, 
mensagem do Luiz 
Felipe. Autorização em 
21/02/2020.  
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Preparação 
para o 

Transporte 

Licença CITES de 
Exportação 
(Alemanha) 

01/01/2020 Já foi emitida 
CONCLUÍDA 

ACTP Solicitar 
resultados dos 
exames do 
protocolo pré-
transporte dos 
candidatos 

Ugo e Camile E-mail foi encaminhado 
informando sobre os 
exames. Falta 
hemograma. 

Licença CITES de 
Importação (BRASIL - 
IBAMA) 

01/01/2020 Emitidas. CONCLUIDA ACTP Pedir celeridade 
ao IBAMA 
quando o 
requerimento for 
atualizado 

Ugo Aguardar registro do 
Centro junto ao INEMA. 
Solicitar à Camile 
emissão de NT sobre a 
importação para 
acelerar o processo de 
emissão da licença de 
importação, para não 
esperar o IBAMA nos 
consultar. 

Tratativas junto ao 
aeroporto de Petrolina 
para recepção da 
aeronave 

01/01/2020 Ofícios prontos. 
CONCLUÍDA 

ICMBio Iniciar tratativas 
com o aeroporto 
de Petrolina 

Ugo Em 21/11 reunião 
realizada com Infraero, 
Receita Federal, PF e 
Mapa. Todos à 
disposição para ajudar. 
ICMBio deverá enviar 
oficio confirmando a 
chegada das aves. 

Tratativas com o 
MAPA para emissão 
de certificado sanitário 
e recepção dos 
animais no aeroporto 
de Petrolina 

01/01/2020 Certificado APROVADO ICMBio Contatar MAPA Ugo Nova reunião com o 
MAPA em 28/11 para 
detalhar 
procedimentos. 
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Aeronave e logística 
de voo 

01/01/2020 aeronave já agendada 
para 03/03/20 12H. 
CONCLUÍDA 

ACTP indicar pessoa 
para 
acompanhar o 
voo Alemanha-
Brasil 

GABIN Aeronave com chegada 
agendada para 
03/03/20 às 12h 

Transporte terrestre 
Aeroporto-Centro - 
será via helicóptero 

03/03/2020 Aguarda articulação com 
MD 

ICMBio   GABIN Estabelecidos planos 1. 
Com helicóptero; 2. 
Com vans.  

Comunicação Plano de comunicação 01/11/2019 ACTP contratou 
profissional para 
elaborar Plano de 
Comunicação. 
ICMBio precisa indicar o 
ponto focal para 
montagem do plano. 
CONCLUÍDO 

ACTP Indicar ponto 
focal para o 
plano de 
comunicação 

GABIN Enviar até o dia 19/12. 
Ponto Focal Marjoire 
Carvalho. 

Evento na ACTP 
Berlim 

02/03/2020 Confirmado ACTP/ICMBio       

Evento no Aeroporto 
de Petrolina 

03/03/2020 Contato realizado com 
Infraero para 
disponibilização de 
espaço. CONCLÚIDO 

ICMBio   DCOM Preparação cerimonial. 

Evento em Curaçá 03/03/2020 Solicitado para que a 
prefeitura desenvolva o 
evento que será 
custeado pela ACTP. 
CONCLUÍDO 

Pref. Curaçá      Prefeitura organizou 
festa de chegada em 
03/03 e visita às 
escolas em 04/03 

Evento no Palácio do 
Planalto 

06/03/2020 Aguarda confirmação 
pelo MMA 

MMA/ICMBio       
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Programa de 
Cativeiro 

Estabelecimento de 
novos acordos de 
empréstimo para as 
aves do programa de 
conservação ex situ 

01/12/2019 Termos assinados em 
2012 (vencidos); ver a 
propriedade dos animais 
quando transportados 
para o Brasil. EM 
ANDAMENTO 

ICMBio Ver se os 
acordos da IN 
22/2012 podem 
ser utilizados; 
passar pela PFE 
os novos termos 

CEMAVE Reunião Adriana Leão, 
Ugo Vercillo, Priscilla P. 
do Amaral, Thomas e 
Camile Lugarini no dia 
07/11 às 15h 

Encaminhamento de 
relatório do livro 
genealógico com 
pareamentos 
indicados e 
planejamento de 
animais indicados para 
soltura 

01/12/2019 Pré-requisito para 
transferências. EM 
ANDAMENTO. 

Cromwell 
Purchase 

análise das 
recomendações 
e produção do 
relatório do 
programa 

CEMAVE Fazer proposta de 
transferências para 
discussão em reunião 
21/11 

Troca de filhotes 
ACTP e Faz 
Cachoeira para manter 
a diversidade 
reprodutiva da 
população, após a 
chegada de animais 
no Brasil 

01/04/2020 Licença de exportação 
emitida. CONCLUÍDA 

ICMBio Avaliar as 
recomendações 
do consultor de 
manejo de 
acordo com o 
planejamento do 
studbook report 

Ugo Dos 11 filhotes 
nascidos no Brasil 4 
são de propriedade da 
ACTP/AWWP. Existem 
12 ararinhas de 
propriedade brasileira 
na ACTP que 
nasceram a partir de 
2015. 

  Importação de Drone     ACTP Verificar etapas 
para importação 
de Drone 

Ugo Contato com PF e 
Receita para obter 
orientação (27/11). 
Aguardamos retorno 



56 
 

As tarefas e seu andamento foram sendo preenchidas nos softwares de 

acompanhamento pela coordenadora do Programa. Grande parte delas apresentou 

atraso na implementação em um a dois meses, dando-se prioridade à execução de 

tarefas urgentes. Este atraso esteve relacionado principalmente com: 1. excesso de 

tarefas em curto prazo; 2. tarefas que dependiam de parceiros, não estando sobre a 

governança do ICMBio; 3. desenvolvimento de outras atividades concomitantes. As 

vantagens de utilizar os dois softwares para a gestão do projeto foram: fácil 

visualização, aviso de vencimento de tarefas por e-mail, acesso por celular, 

visualização de andamento por meio de gráficos e exportação de tabelas .csv. A 

desvantagem foi o tempo de preenchimento e a não adesão dos interessados. O 

software Planner pode ser utilizado para gerenciamento de tarefas de projetos 

internos ao ICMBio, que não envolverem colaboradores, entretanto ainda é 

necessário, criar uma rotina de utilização. 

Não chegamos ao final do projeto, entretanto, as tarefas prioritárias (aquelas 

que não impediram a repatriação) foram fechadas até 03 de março, apesar da 

restrição qualidade tenha ficado comprometida (e.g. acabamento das instalações do 

Centro de Reprodução e Reintrodução da Ararinha Azul). Nosso objetivo final foi 

realizar a repatriação e possibilitar a segurança das aves no território brasileiro no 

dia 03 de março. Para tanto, elaboramos, 15 dias antes do evento de repatriação, 

uma matriz de riscos de acordo com Cierco et al. (2012). Muitos riscos existentes 

nos documentos produzidos anteriormente já haviam sido superados. Portanto, 

focou-se nos riscos prioritários a serem abordados antes da repatriação das 

ararinhas (Quadro 4). 

Periodicamente a equipe reavaliou o planejamento de risco para detectar 

mudanças no status do risco, probabilidade de um risco aumentar ou diminuir, 

mudança no impacto do risco, ineficácia das estratégias e novos riscos (Cierco et al., 

2012). 
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Quadro 4– Matriz de risco do Projeto Plano de Pouso – Repatriação de 50 ararinhas-azuis. 
 

Data da 
identificação 

Categoria Descrição da 
ameaça/risco 

Prob Imp Exp Pri Estratégia Descrição da 
contenção 

Responsável 
por 
implementar 

Custo da 
prevenção 

Prob 
res 

Imp 
res 

Exp 
res 

17/2/2020 Infraestrutura Se o Centro 
não ficar 
pronto, as 
ararinhas não 
poderão ser 
repatriadas 

0,7 1,0 0,7 1 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Verificar 
cumprimento de 
prazos com 
parceiros; manter 
acessos 
trafegáveis; ter 
retroescavadeiras 
e outros veículos 
para possibilitar a 
chegada à obra 

Ugo Vercillo 0,00 0,3 0,3 0,09 

17/2/2020 Infraestrutura Se não houver 
equipamentos, 
as atividades 
de 
alimentação, 
manejo diário 
e veterinário 
terão prejuízo 

0,8 0,8 0,64 2 (-) Mitigação 
do impacto 

Fazer uma lista 
de equipamentos 
e material a ser 
adquirido 

Verificar 
periodicamente 
com Cromwell e 
Rafael a compra 
de equipamentos 
e material 

Camile 
Lugarini 

0,00 0,3 0,3 0,09 

17/02/2020 Infraestrutura Se não houver 
vigilância e 
controle, as 
ararinhas-
azuis podem 
ser roubadas 
e/ou 
traficadas. 

0,5 0,8 0,45 3 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Verificar plano de 
vigilância com 
ACTP; articular 
rede de 
instituições 
parceiras (PF, 
PRF, INEMA, 
IBAMA, 
CIPE/Caatinga) 

Ugo Vercillo 0,00 0,1 0,8 0,08 
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17/02/2020 Transporte Se houver 
algum 
problema com 
o voo ou 
transporte 
interno (roubo 
de carga, 
acidente, 
convulsão), as 
ararinhas-
azuis podem 
vir a óbito 
durante o voo 

0,2 0,9 0,18 4 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

(-) 
Transferência 

Proporcionar 
helicóptero e 
vans para o 
transporte interno 
(deixar plano B 
na manga), ter 
equipe de 
veterinários 
acompanhando 
transporte, dirigir 
com velocidade 
baixa, cuidar com 
animais na 
estrada, realizar 
ações 
preventivas nas 
estradas de terra, 
ter carros extras 
disponíveis ou 
máquinas para 
desencalhar 
carros, ter 
acessos 
alternativos, fazer 
seguro dos 
carros. 

 

 

 

 

 

 

Ugo Vercillo 0,00 0,1 0,1 0,01 
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18/2/2020 Termos de 
compromisso 

Se a ACTP 
desistir, os 
animais voltam 
para a 
Alemanha 

0,3 0,8 0,24 5 (-) Mitigação 
da 
probabilidade; 
(-) Mitigação 
do risco 

Solicitar 
assinatura de 
doação dos 
animais ao Brasil; 
solicitar 
assinatura do 
Termo de Adesão 
ao Programa de 
Cativeiro 

Ugo Vercillo 0,00 0,2 0,5 0,1 

17/02/2020 Infraestrutura Se houver 
ataque de 
abelhas 
africanizadas, 
haverá 
mortalidade de 
ararinhas-
azuis 

0,2 0,8 0,16 6 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Elaborar e 
implementar 
projeto de 
controle de 
abelhas 
africanizadas. 

Camile 
Lugarini 

R$ 
3.000,00 

0,1 0,5 0,05 

17/2/2020 Quarentena Se houver 
alguma 
doença, as 
aves podem 
vir a óbito ou 
infectar 
populações 
residentes 

0,9 0,7 0,14 7 (-) Mitigação 
da 
probabilidade; 
(-) Mitigação 
do impacto 

Seguir os 
requisitos de 
importação, não 
importar aves 
positivas para os 
principais 
patógenos ou 
fazer tratamento, 
seguir os POPs 
da quarentena 

Camile 
Lugarini e 
Rafael 
Damasceno 

50.00,00 0,3 0,5 0,15 

17/2/2020 Recursos 
Humanos 

Se não houver 
o contrato com 
o consultor 
veterinário e 
se não houver 
cadastro no 
Conselho 
Federal de 
Medicina 

0,2 0,7 0,14 8 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Assinar o 
contrato o mais 
rápido possível; 
cadastrar a Eco 
no site do 
Conselho 

Kilma Manso 3.500,00 0 0 0 
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Veterinária, 
ele não irá 
prestar o 
serviço  

17/2/2020 Licenças Se não houver 
liberação do 
MAPA para os 
alimentos das 
ararinhas-
azuis, não 
haverá 
alimento para 
elas 

0,2 0,5 0,1 9 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Verificar 
andamento das 
licenças de 
importação de 
alimento 

Camile 
Lugarini 

0,00 0 0 0 

17/2/2020 Licenças Se não houver 
representantes 
do IBAMA e 
MAPA no 
aeroporto, as 
ararinhas-
azuis não 
serão 
liberadas 

0,2 0,3 0,06 10 (-) Mitigação 
da 
probabilidade  

Encaminhar 
Ofícios e 
proporcionar 
logística 

Ugo Vercillo 0,00 0,1 0 0 

18/02/2020 Divulgação Se parceiros 
não forem 
convidados, 
pode haver 
retaliação on 
line ou in loco 

do Projeto. 

0,5 0,2 0,1 11 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Convidar todos 
os parceiros para 
a festividade em 
Curaçá 

Marjorie 
Carvalho 

0,0 0,05 0,05 0,025 

*prob- probabilidade, imp – impacto, exp – exposição, pri – prioridade, res – residual. 
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Posteriormente, à elaboração da matriz fizemos duas reuniões por semana 

para mitigar os principais impactos e probabilidade, atualizando a matriz de risco, até 

a repatriação de 52 ararinhas-azuis, realizadas no dia 03 de março de 2020.  

4.4. Gestão do Projeto Piloto de Soltura 

 Parte do projeto foi aprovada para financiamento até fevereiro de 2021. O 

projeto teve uma concepção inicial baseada no método tradicional, considerando a 

coordenadora do projeto como a principal responsável pela estruturação do projeto, 

a integração da equipe com os sponsors e stakeholders. Esta responsabilização foi 

posteriormente dividida com outro coordenador do projeto e um coordenador de 

campo. Os três mantém diálogo quase que diário por meio de whatsapp. 

4.4.1. Processo de Iniciação 

A coordenadora do projeto criou o documento que identifica requisitos iniciais 

ao atendimento das expectativas dos stakeholders (Quadro 5).  

Quadro 5 – Termo de Abertura do Projeto Maracanãs. 

Project Charter 

Identificação Como a maracanã-verdadeira ajudará a recuperar uma 
das espécies mais ameaçadas de ave do Brasil? – 
preparando a reintrodução da ararinha-azul  

Versão 01 

1. Objetivo do Projeto 

O objetivo geral deste projeto é produzir informação biológica, ameaças e de saúde da maracanã-
verdadeira na APA e RVS da Ararinha Azul, para subsidiar os eventos de reintrodução de grupos 
heteroespecíficos de maracanãs e ararinhas-azuis, e subsidiar a implementação das unidades de 
conservação. 

2. Coordenadora do Projeto 

Designada para a condução do projeto, Camile Lugarini, por parte do ICMBio e Cromwell Purchase, 
por parte da ACTP, que terão como atribuições garantir as entregas estabelecidas para o projeto 
dentro do padrão de qualidade acordado e das premissas e restrições mapeadas. Têm autoridade 
total na esfera do projeto, estando subordinados diretamente aos patrocinadores de cada instituição, 
com auxílio do comitê executivo para o projeto (Mark Stafford, Thomas White, Ugo Vercillo) e 
tomando as decisões em conjunto. 

3. Metas 

-encontrar 15 casais reprodutivos de maracanãs; 
-encontrar cinco ninhos de maracanãs acessíveis próximos à área de soltura de ararinhas-azuis 
-capturar seis adultos e 10-14 filhotes de maracanã; 
-manter os filhotes nos mesmos padrões estabelecidos para a ararinha-azul no Protocolo de 
cativeiro até fevereiro de 2021; 
-formar dois grupos de maracanãs (um com dois adultos e 10-14 filhotes e um com quatro adultos e 
10-14 ararinhas-azuis); 
-soltar o primeiro grupo em novembro de 2020; 
-monitorar o primeiro grupo até fevereiro de 2020; e 
-soltar o primeiro lote de ararinhas-azuis com maracanãs tutoras. 

4. Premissas 

-Deverá ser contratada uma equipe de campo para execução da busca ativa, captura e 
monitoramento das maracanãs 
-Deverá ser construído um recinto para manutenção temporária das maracanãs adultas na Fazenda 
Concórdia, o qual será utilizado posteriormente para a quarentena de ararinhas-azuis 
-Deverão ser observadas as condições de manutenção das ararinhas-azuis no Programa de 
cativeiro 
-Deverá ser realizada a quarentena e exames laboratoriais para a integração adultos, filhotes e 
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ararinhas-azuis no Centro de Reprodução e Reintrodução da Ararinha Azul. 
-A equipe receberá treinamento sobre todas as etapas do Projeto e será avaliada quanto a sua 
evolução em cada etapa. 

5. Restrições 

A captura deverá ser realizada na estação reprodutiva de 2019/2020. 
A soltura deverá ser realizada na estação reprodutiva 2020/2021. 
O recurso será limitado ao contrato com o patrocinador (ZGAP e ICMBio). 
Eventuais alterações no escopo deverão ser comunicadas formalmente. 

6. Riscos  

Atraso no recebimento de recurso e na captura. 
Insucesso do método de captura. 
Baixo sucesso reprodutivo da maracanã na estação reprodutiva de 2019/2020. 
Dificuldades de manutenção da equipe. 
Atraso na conclusão do recinto de manutenção temporária. 
Morte na captura, manutenção em cativeiro ou soltura. 
Dificuldade de acesso pela chuva. 

7. Prazo e investimento 

Prazo 13 meses Investimento R$ 260.956,88 

8. Principais etapas 

Etapas Duração Custo 

Levantamento e seleção de 
ninhos 

2 meses R$ 58.952,94 

Aquisições 3 meses R$ 91.372,20 

Construção do recinto 1 mês R$ 50.000,00 

Captura das maracanãs 1 mês R$ 11.050,47 

Manutenção em cativeiro  12 meses R$ 63.024,95 

Monitoramento em vida livre 4 meses R$ 21.008,32 

Total R$ 295.408,88 

9. Principais stakeholders 

ZGAP Sponsor 

Martin Guth Sponsor ACTP 

Marcos Aurélio Venancio Sponsor ICMBio 

Mark Sttaford  Comitê executivo do Projeto 

Thomas White Jr. Comitê executivo do Projeto 

Ugo Vercillo Comitê executivo do Projeto 

Priscilla Prudente do Amaral Coordenadora do CEMAVE 

Camile Lugarini Coordenadora do Projeto 

Cromwell Purchase Coordenador do Projeto 

Kilma Manso Execução financeira 

10. Comentários 

SISBIO 53258, Processo SEI 02061.000021/2020-98. 

 

4.4.2. Processo de Planejamento 

A reunião com a equipe para o detalhamento do plano de gestão foi 

necessária para o engajamento e nivelamento da equipe (Anexo VI). Não se optou 

por realizar o detalhamento por meio da explosão do Canvas do projeto em um PM 

Visual. Entretanto, utilizou-se dois softwares de gestão. WBS Schedule foi 

preenchido com cada atividade (Figura 7). A funcionalidade mais vantajosa foi o 

Gráfico de Gantt. Entretanto, o bitrix 24 apresenta uma melhor interface com o 

usuário e é gratuito (Figura 8). Portanto, abandou-se a primeira opção.   
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Figura 7 – WBS Schelude Pro (Demo) para descrição de atividades do projeto, aqui apresentadas em 
forma de Gráfico de Gantt. 

 

 
Figura 8 – Gráfico de Gantt do Projeto Maracanã demonstrando as atividades programadas. 

 

Observa-se na Figura 8 que as atividades prioritárias ou primeiras estão 

descritas e contemplam todas as atividades até a captura, o que pode ser 

considerado o primeiro sprint de uma gestão de projetos ágil. As outras atividades 

referentes à formação de grupos com ararinhas-azuis e solturas não estão descritas. 

Podendo ser detalhadas após a entrega do primeiro sprint, inspeção e melhoria.   

No processo de planejamento do Projeto desenvolveu-se além do projeto 

encaminhado e aprovado pelo financiador, o plano de gestão, ou seja, um conjunto 

de outros planos a serem utilizados ao longo de todo o projeto, desde o 

planejamento ao encerramento. O escopo (descrição detalhada do projeto, assim 

como produtos aguardados), requisitos (necessidades que deram origem ao 
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projeto), cronograma, atividades, estimativa de recursos (material, pessoas, 

equipamentos, suprimentos e quantidades necessários), prazos para execução de 

atividades foram detalhados no projeto encaminhado ao patrocinador. Enquanto 

outros planos estão apresentados a seguir: gestão dos recursos humanos 

(identificação de funções, responsabilização e habilidades necessárias, Quadro 6), 

comunicação (Quadro 7), plano de aquisições (Quadro 8) e gestão de riscos 

(Quadro 9).  

A gestão de recursos humanos incluiu a definição de responsabilidades nas 

atividades a serem executadas. O fator humano deve ser trabalhado para garantir o 

sucesso do projeto e o gerente do projeto deve assegurar que os principais produtos 

ou serviços resultantes sejam incorporados de maneira adequada. Como os projetos 

geram mudança é normal que se tenha resistência de alguns stakeholders. É 

interessante fazer um plano de pessoas (Cierco et al., 2012), como apresentado no 

Quadro 6.  

 
Quadro 6 – Plano de Gestão de Pessoas do Projeto Maracanãs. 

Plano de Gestão de Pessoas do Projeto Maracanãs 

1. Estrutura Organizacional 

 
Diagrama produzido no programa Lucidchart contemplando a estrutura organizacional do Projeto 
Maracanãs com papéis e responsabilidades. 

2. Quadro de Responsabilidades 

Função Quem é? Responsabilidade 

Membros do GAT Thomas White, Mark Stafford, 
Martin Guth e Ugo Vercillo 

Fornecer informações 
técnicas e avaliar métodos 
utilizados 

Patrocinador do projeto ZGAP e ICMBio Validar plano e fornecer 
recurso 
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Coordenadores do Projeto Primeira instância de decisão 
do projeto 

Planejar, acompanhar, 
administrar recurso e 
restrições, de modo a garantir 
que os produtos sejam 
entregues conforme 
planejado e dentro dos 
padrões estabelecidos. 
Responsável pelo 
treinamento e capacitação da 
equipe. 

Coordenador de campo Rafael Damasceno Alinhado com os 
coordenadores do Projeto, 
com a responsabilidade de 
organizar os dados e produzir 
os relatórios em inglês e 
português; manter e 
supervisionar a equipe em 
campo, comunicar os 
problemas com a equipe e 
com os coordenadores.  

Comunicação DCOM e Cromwell Purchase Comunicar os avanços do 
projeto e autorizar as 
publicações nas mídias 
sociais 

Equipe do projeto Damilys Oliveira, Mércia 
Ataíde, Tatiane Alves e Elpídio 
Junior 

Executar as atividades 
seguindo as normas e 
protocolos, anotar os dados, 
cumprindo o cronograma e 
prazos definidos. 

Colaboradores Cristine Prates e Murilo 
Arantes 

Participar de atividades de 
campo e treinar a equipe 

Voluntários  Participar das atividades de 
campo e auxiliar na 
organização de material e 
dados. 

Outras instituições CEMAFAUNA-UNIVASF, 
CEMAVE, NGI ICMBio 
Juazeiro 

Dar suporte e apoio logístico 
ao projeto 

Executor financeiro Kilma Manso Assinar contrato com o 
financiador. Realizar a 
execução financeira, 
pagamento da equipe, 
compra de equipamentos e 
material, assinar contratos e 
prestar contas. Demandar da 
coordenação relatórios e 
outros documentos a pedido 
do financiador. 

 

A gestão da comunicação aborda os processos necessários para garantir a 

geração, coleta, arquivamento e distribuição das informações do projeto, de modo 

que todos recebam de forma adequada a informação e no tempo certo. É 

fundamental para se aproximar dos stakeholders. Deve-se planejar (definir as 

estratégias mais adequadas), gerenciar (instrumentos necessários para distribuir, 

receber e armazenar informações) e controlar a comunicação (garantir que todas as 
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ações planejadas sejam trabalhadas) (Cierco et al., 2012), como apresentado no 

Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Gestão de Comunicação do Projeto Maracanãs. 

Gestão de Comunicação do Projeto Maracanãs 

Identificação  Projeto Maracanãs Versão 01 

1. Considerações iniciais 

Este documento tem por objetivo definir, estruturar e viabilizar o processo de comunicação e as 
estratégias necessárias para apoiar a viabilização do projeto. 

2. Dimensões a serem trabalhadas 

A comunicação será a peça chave para garantir o sucesso da execução: 
Identidade do projeto – será utilizada a identidade do Programa Ararinha na Natureza (logo) 
Participação dos envolvidos – busca-se o envolvimento, participação e comprometimento 
Motivação – melhorias que o projeto trará para o PAN Ararinha-azul 
Autorização/delegação – coordenadores são responsáveis pela veiculação de informações para 
executor financeiro, patrocinador e stakeholders.  
O processo de comunicação abrangerá reuniões de acompanhamento, relatórios técnicos e 
nivelamento de informações. 
As alterações no projeto serão documentadas nos relatórios periódicos 
O projeto terá os seguintes eventos de comunicação: 

1. Reunião de início (kick-off): debater os objetivos (realizada no dia 01 de fevereiro). 
2. Comunicação por whatsapp para saber os avanços 
3. Reuniões presenciais de discussão do andamento 
4. Relatórios periódicos em inglês e português 
5. Reunião de encerramento 

A motivação da equipe deverá ser tratada ao longo do processo. Em cada evento, a equipe será 
evidenciada, assim como a importância de cada um, enfatizando a capacidade de enfrentar e superar 
os desafios que se apresentam, a fim de promover o comprometimento da equipe. 

3. Estratégia de comunicação para o projeto 

Identificação dos stakeholders 

Alcance/stakeholders Canais 

Financiadores Relatórios e informativos 

Coordenação Whatsapp individual 

Equipe Whatsapp – grupo 

Voluntários Whatsapp – grupo  

Comunidades do RVS e APA Reuniões, conversas 

GAT Whatsapp – grupo 

Público em geral Programa Ararinha na Natureza 

4. Cronograma de eventos de comunicação 

Eventos Data Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Eventual 

Kick-off do projeto Início      

Reuniões de follow up    X   

Reuniões com GAT      X 

Eventos de integração da 
equipe 

     X 

Reunião de encerramento do 
projeto 

Término      

Estrutura de Armazenamento e distribuição de informações 

Atas, relatórios e BD serão armazenados no computador do Projeto, HD externo, no SEI e no 
Bitrix24. O cronograma será encaminhado por whatsapp e constará nos relatórios. Os documentos 
serão de acesso a toda a equipe.  
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Quadro 8 – Plano de Aquisições do Projeto Maracanãs. 

Plano de Aquisições do Projeto Maracanãs 

1. Considerações iniciais 

O plano de gestão das aquisições explicitará as regras a serem observadas para as aquisições de 
equipamentos e serviços para o projeto. 

2. Aquisições planejadas 

Item Tipo de contrato Responsável 

Construção dos recintos Serviço de Pessoa Jurídica Eco 

Alimentação dos animais Compra pela internet Eco 

Utensílios Doação ACTP 

Equipamentos de escalada Compra pela internet Eco 

Pilhas para câmeras trap Compra pela internet Eco 

Microchips Compra pela internet Eco 

Rádios de comunicação Compra pela internet Eco 

Radiocolares Importação Eco 

Material de escritório Compra pela internet Eco 

Material de campo Importação Eco 

Motocicleta Preço unitário Eco 

Equipe de campo Diárias/piso salarial Eco 

Coordenador de campo Consultoria Pessoa Física Eco 

3. Premissas 

As especificações serão responsabilidade dos coordenadores e a compra deverá respeitar 
integralmente os itens e forma de aquisição solicitada. Se não houver disponibilidade do produto 
especificado entrar em contato com os coordenadores para verificar cumprimento de requisitos. 

4. Requisitos 

Estabelecidas em cada solicitação 

5. Restrições 

Todas as aquisições ou especificações devem ser registradas. 

6. Avaliação dos fornecedores 

No ato da entrega observar a conformidade dos produtos perante os requisitos. 
O pagamento do fornecedor somente com 100% de conformidade nos requisitos técnicos. 

 

A elaboração do orçamento do projeto foi realizada de cima para baixo, 

baseando-se no julgamento e experiência dos coordenadores do projeto, 

considerando somente custos diretos abrangem mão de obra, materiais, insumos, 

equipamentos, despesas de viagem, entre outros, que podem ser fixos e variáveis 

(Cierco et al., 2012) e foi realizada na submisão do projeto ao patrocinador. Por 

último, elaborou-se uma matriz de risco, nos mesmos moldes da matriz apresentada 

no Projeto Plano de Pouso (Quadro 9).  

 
 
 



68 
 

Quadro 9 - Gestão de Risco do Projeto Maracanãs. 
 

Data da 
identificação 

Categoria Descrição da 
ameaça/risco 

Prob Imp Exp Pri Estratégia Descrição da 
contenção 

Responsável 
por 
implementar 

Custo da 
prevenção 

Prob 
res 

Imp 
res 

Exp 
res 

17/2/2020 Infraestrutura Se não houver 
dinheiro não 
haverá 
pagamento da 
equipe e 
construção do 
recinto 

0,6 0,9 0,54 1 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

(-) Mitigação 
do impacto 

1.contato com 
Eco 
periodicamente 

2.Recurso de 
diárias do 
ICMBio 

3.Assinatura 
de contrato 
com equipe 

4.Assinatura 
de contrato 
com empresa 
responsável 
pela 
construção do 
recinto 

Kilma Manso 0,00 0,5 0,5 0,25 

17/02/2020 Infraestrutura Se não houver 
alimentação e 
utensílios, não 
haverá 
captura 

0,5 0,8 0,45 2 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

1.Fazer lista de 
aquisições 

2.Fazer 
reunião de 
coordenação 

Camile 
Lugarini 

0,00 0,3 0,8 0,24 

17/2/2020 Acesso Se chover, 
não há acesso 
às fazendas 

0,8 0,5 0,40 3 (-) Mitigação 
do impacto 

Encontrar 
ninhos 
acessíveis a 
carro no 
período de 
chuva 

Camile 
Lugarini 

0,00 0,8 0,1 0,08 
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17/02/2020 Segurança Se houver 
algum 
acidente, o 
trabalho 
estará 
comprometido 

0,2 0,9 0,18 4 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

(-) 
Transferência 

Exigir 
seguimento de 
regras de 
segurança; 
exigir seguro 
contra 
acidentes de 
toda equipe 

Camile 
Lugarini 

0,00 0,1 0,1 0,01 

17/2/2020 Transporte Se o carro 
quebrar ou for 
batido, não 
haverá mais 
campo 

0,2 0,7 0,14 5 (-) Mitigação 
da 
probabilidade; 
(-) Mitigação 
do impacto 

Dirigir com 
cuidado; 
verificar carro 
alternativo com 
NGI ICMBio 
Juazeiro 

Camile 
Lugarini  

0,00 0,2 0,5 0,1 

17/2/2020 Biológico Se não houver 
filhotes ou 
ovos 
suficientes, 
não haverá 
captura 
suficiente 

0,2 0,7 0,14 6 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Aumentar área 
com busca 
ativa 

Camile 
Lugarini 

5.000,00 0,2 0,6 0,12 

17/2/2020 Biológico Se não tiver 
captura, não 
haverá filhotes 
e adultos 

0,2 0,7 0,14 7 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Ver métodos 
alternativos de 
captura 

Cromwell 
Purchase 

0,00 0,2 0,7 0,14 

17/2/2020 Manejo Se houver 
qualquer erro 
no manejo ou 
falta de 
recurso, pode 
haver 
mortalidade 

0,2 0,3 0,06 8 (-) Mitigação 
da 
probabilidade  

Ter pessoas 
treinadas para 
evitar 
mortalidade 

Candice 
Purchase 

0,00 0,1 0,1 0,01 

17/2/2020 Manejo Se as aves 
ficarem no 

0,2 0,3 0,06 9 (-) Mitigação 
da 

Ter tratadores 
específicos; 

Cromwell 0,00 0,2 0,2 0,04 
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CEMAFAUNA, 
pode haver 
transmissão 
de patógenos 

probabilidade; 
(-) Mitigação 
do risco 

realizar o 
transporte para 
as instalações 
assim que 
estiverem 
prontos 

Purchase 

17/02/2020 Manejo Se a soltura 
tiver falhas, 
haverá perda 
de animais 

0,2 0,2 0,1 10 (-) Mitigação 
da 
probabilidade 

Só realizar os 
procedimentos 
se tudo estiver 
dentro do 
planejado. 

Camile 
Lugarini 

0,0 0,05 0,05 0,025 

 
  



71 
 

4.5. Seleção das Melhores Práticas 

Uma empresa que tem uma série de processos definidos e restrições sobre a 

forma de como as pessoas fazem o trabalho tem dificuldade em inovar. Inovação 

requer abrir mão de restrições para entrar no domínio complexo e experimentar 

ideias diferentes ou conflitantes entre si. Para inovação, melhoria ou manutenção 

dos novos produtos, é preciso compreender o cenário atual e restrições do 

ambiente, procurando gerenciar em todos os domínios para se ter sucesso. 

 Imaginando identificar uma oportunidade de construir uma solução para 

ajudar a gerenciar projetos no CEMAVE e outros Centros Nacionais de Pesquisa e 

Conservação mergulhamos no entendimento que é preciso compreender o perfil, 

comportamento e necessidade das personas, que são gestores de projetos de 

pesquisa e conservação no ICMBio. Com base em observações na Base Avançada 

do CEMAVE em Santa Catarina criamos a persona coordenadora de projetos. 

Demos a ela o nome de: Andrea Pan Menezes, seguindo Camargo e Ribas (2019), 

de acordo com o Quadro 10. 

Quadro 10 – Descrição da Persona. 

 
 

ANDREA PAN MENEZES, analista ambiental, gerente de projetos de 
pesquisa e conservação muito ocupada, que sempre está viajando. 
Idade: 43 anos 
Estado civil: solteira (um filho) 
Gênero: feminino 
Profissão: analista ambiental 
Educação: Mestrado 
Renda Mensal: R$ 10.000,00 

Lidera projetos de pesquisa e conservação e executa atividades de campo. Os projetos tem um rol 
de burocracia como SISBIO, CGEN, SNA, SCDP, SEI, planejamentos diversos (encaminhamento ao 
CEMAVE, CGCON, Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento - CGPEQ), preenchimento de 
planilhas semanais com atividades a serem desenvolvidas, preenchimento de agenda anual no 
gmail, preenchimento de relatórios, upload de fotos e bancos de dados. Os projetos são atropelados 
pela correria do dia-a-dia. Preciso de uma maneira fácil de me organizar e dividir meu tempo para 
dar conta de tudo sem perder a qualidade de entregas e da minha vida. 

Andrea lidera projetos prioritários, com equipes de colaboradores, voluntários e estudantes. O 
gerenciamento normalmente se faz de forma manual. Andrea necessita de uma solução prática que 
possibilite a organização dos projetos e atividades recorrentes. 

OBJETIVOS 
Organizar projetos 
Reduzir tempo com 
gestão de tarefas 
Passar mais tempo com 
o filho, família e 
fazendo arte, dança e 
música. 

INTERESSES 
Métodos de gestão que integrem a equipe 
Métodos on line com fácil acesso 

 

Pensando na Andrea, buscamos compartilhar os diversos softwares para 

gestão de projetos e coletar feedbacks a respeito do seu uso. Quatro pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente nos diversos projetos responderam ao 
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questionário. A primeira não utilizou nenhum dos softwares. Uma delas relatou que 

não fez acompanhamento desse Programa nos softwares, mas utilizou o Planner 

para o Planejamento do CEMAVE 2020. Somente o Planner foi utilizado pelos outros 

entrevistados, havendo relatos de ser fácil de usar, a única vantagem apresentada. 

Não relataram nenhuma desvantagem.  

A resistência apresentada pode estar relacionada com o número de projetos e 

de softwares compartilhados. Dentre todos os softwares, Planner pareceu uma boa 

opção, especialmente porque todos os servidores do ICMBio têm acesso. 

Entretanto, para projetos que envolvem colaboradores, o melhor foi bitrix 24, no 

pacote livre, que possui boa interface com o usuário, com diversas maneiras de 

demonstrar o andamento do projeto, inclusive com Gráfico de Gantt e Kanban. 

5. CONCLUSÕES 

A gestão de projetos envolve diferentes ferramentas e modelos para engajar a 

equipe, com objetivo de apresentar as entregas dentro do prazo e com custo 

reduzido (eficiência). Além disso, no mundo complexo atual em que a mudança é a 

regra, o valor agregado do produto e a qualidade, respeitando as restrições, se 

tornam cada vez mais relevantes, num contexto em que a eficácia é mais importante 

que a eficiência.  

Neste contexto, foram testadas ferramentas e modelos de gestão de projetos 

no Programa Ararinha na Natureza. O modelo de gestão adotado foi tradicional, 

utilizando algumas abordagens da gestão ágil de projetos, especialmente no que 

concerne entregar produtos de valor para o cliente, sem a necessidade de gerar 

planejamentos extensos e documentação excessiva. A ferramenta bitrix 24 para 

gerenciamento de projetos é interessante, por ser livre e apresentar modo de 

visualização adequado, demonstrando especialmente o Gráfico de Gantt e Kanban. 

Outra ferramenta que pode ser utilizada para gerenciamento de projetos é o Planner, 

em que todos os servidores do ICMBio têm acesso, devido ao contrato estabelecido 

com a Microsoft Office 365. Pode ser utilizado para gerenciamento de tarefas de 

projetos internos ao ICMBio, que não envolverem colaboradores, entretanto ainda é 

necessário, criar uma rotina de utilização. 

As vantagens de utilizar os dois softwares para a gestão do projeto foram: 

fácil visualização, aviso de vencimento de tarefas por e-mail, acesso por celular, 

visualização de andamento por meio de gráficos e exportação de tabelas .csv. A 
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desvantagem foi o tempo de preenchimento e a não adesão dos interessados.  

O modelo de gestão a ser escolhido é dependente das características do 

projeto, entretanto ferramentas de comunicação entre a equipe, sponsor e 

stakeholders são imprescindíveis. Independentemente do framework a ser utilizado, 

os indivíduos e as interações devem ser mais importantes que processos e 

ferramentas. Produtos com valor para o cliente ou sponsor também são mais 

importantes do que uma documentação abrangente. E por último, uma resposta às 

mudanças é muito mais relevante do que um plano estruturado de forma totalmente 

hierárquica, baseado no comando-controle.  

Os planos e produtos apresentados aqui especialmente nos Projetos 1 (Plano 

de Pouso – Repatriação de 50 ararinhas-azuis) e 4 (Projeto Piloto de Soltura) podem 

ser utilizados como modelos para outros projetos, lembrando sempre que a gestão 

dos projetos deve ser focada na obtenção do produto de valor, respeitando as 

restrições de tempo, orçamento e escopo. Na abordagem de linha de produção a 

comunicação é escassa, enquanto em um ambiente criativo os problemas são 

solucionados por meio de uma cadência sustentável de trabalho e comunicação 

frequente. Os gerentes são facilitadores ao invés de responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso dos projetos. Portanto, não se deve basear a gestão de projetos de 

pesquisa e conservação do ICMBio em único modelo a ser dotado. 

Para migrar de um modelo tradicional para um modelo ágil de gestão ainda é 

necessário amadurecer a equipe para se tornar altamente colaborativa e 

comunicativa. Assim, os projetos e programas geridos pelos Centros Nacionais de 

Pesquisa e Conservação podem obter maior sucesso na gestão. Para atingir a 

inovação o ICMBio deve fomentar a auto-organização de suas equipes, fazendo com 

que a concepção de ideias seja realizada no sentido de experimentar, errar e 

melhorar os processos. A criação de produtos deve ser fundamental para os clientes 

(a sociedade), deixando de ser uma máquina de processos e ferramentas. Podemos 

nos tornar uma organização que cresce por meio de experiências e aprendizados 

com erros e rápida adaptação às mudanças.   

O Programa Ararinha na Natureza está incluido num contexto complexo e 

várias ferramentas podem ser necessárias para a sua implementação. O primeiro 

projeto está chegando e teve grande parte dos seus produtos obtidos no dia 03 de 

março de 2020, momento da repatriação de 52 ararinhas-azuis. Até 2021 os outros 

projetos poderão ser implementados caminhando cada vez mais para um modelo 
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ágil ou híbrido, com adaptação às mudanças, inclusive de escopo com foco e 

melhoria contínua. Como diferencial no Plano de Pouso – Repatriação de 50 

ararinhas-azuis, cita-se uma gestão híbrida com um coordenador de projeto e uma 

equipe altamente colaborativa, apesar da distância física. As reuniões puderam ser 

presenciais ou virtuais utilizando-se skype, whatsapp e telefone. As análises de risco 

e a integração da equipe demonstrou que é possível realizar projetos grandes e 

desafiadores, com inúmeros stakeholders. Mas o sucesso não é ao esforço restrito 

ao último ano. Ele vem sendo construído em anos de aprendizado institucional, 

especialmente nos erros e restrições do passado. Realizar um extenso mapeamento 

de stakeholders, especialmente das expectativas, fraquezas e ameaças, nos 

possibilitou planejar e agir de forma mais rápida em diversas situações. A análise de 

risco foi uma ferramenta eficiencia para planejar a contingência necessária em 

diferentes situações. A restrição de tempo, no entanto, e a falta de recurso fez com 

que a qualidade das entregas ficasse aquém do esperado, entretanto o propósito 

final foi atingido. Partimos para a próxima etapa!!  
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ANEXO I – Matriz de risco – projeto de reintrodução da ararinha-azul produzida 

no início de 2019. 
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ANÁLISE DE RISCO – PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA 
ARARINHA-AZUL 

 
Elaboração: Camile Lugarini, médica veterinária, doutora em Ciências Veterinárias, ornitóloga e especialista em psitacídeos, analista ambiental do ICMBio, 
chefe do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) e da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ararinha Azul; coordenadora do Plano de Ação Nacional (PAN) e 
Programa de cativeiro da Ararinha-azul (2012-2018); coordenadora do PAN Papagaios da Mata Atlântica (2011); coordenadora do Programa de Cativeiro da 
Arara-azul-de-lear (2015-2016).  
CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Plano de Ação Nacional para a Conservação da ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) - PAN Ararinha-azul, foi oficializado pela Portaria ICMBio 
n° 17, de 17 de fevereiro de 2012 e o Grupo Assessor Estratégico foi criado pela Portaria ICMBio n° 74, de 02 de março de 2012, coordenado pelo 
ICMBio/CEMAVE. Os planos de ação nacionais são reconhecidos como a estratégia do governo brasileiro para a conservação das espécies ameaçadas de 
extinção e prioriza as ações necessárias para a conservação dos taxa alvo (Portaria MMA nº 43, de 31 de janeiro de 2014, que institui o Programa Nacional 
de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies).  

O PAN foi elaborado mediante solicitação do Grupo de Trabalho para a Recuperação da Ararinha-azul (GTRAA), instituído em 2005 pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em 2009 foi proposta a primeira versão do Plano, que foi readequada em uma oficina 
de planejamento participativo, ocorrida entre os dias 04 a 06 de abril de 2011, de acordo com a metodologia estabelecida na Instrução Normativa ICM n°. 
25/2012 (Processo nº 02070.002591/2009-06). O PAN Ararinha-azul abrange e estabelece estratégias prioritárias de conservação para um táxon de ave, 
considerado criticamente ameaçado de extinção (CR), provavelmente extinto na natureza (PEW, Portaria MMA nº 444/2014): Cyanopsitta spixii. Cabe 
ressaltar que esta é a única espécie representante deste gênero, endêmico da Caatinga e do sertão baiano. 

A oficina de avaliação final do 1º. Ciclo do PAN (2012-2017) foi realizada no dia 13 de novembro de 2017 e contou com representantes do Grupo de 
Assessoramento Técnico (GAT) do PAN (75% do GAT), além de colaboradores. Após a monitoria do PAN realizada em 2015 haviam 35 ações no PAN 
Ararinha-azul; destas, 21 foram totalmente ações concluídas; um dos planos com melhores resultados de implementação do ICMBio. Os objetivos 1 
(População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento de 10% ao ano, visando um mínimo de 150 indivíduos em 2021), 2 (Conhecimento 
científico necessário à reintrodução da espécie aprimorado até 2017) e 4 (Parcerias fortalecidas e informações necessárias à conscientização para a 
conservação da ararinha-azul divulgadas até 2017) tiveram andamento acima do desejado, superando as metas estabelecidas. Os objetivos 3 (Hábitats 
críticos para conservação da espécie protegidos e recuperados até 2017) e 5 (Iniciar o projeto de conservação in situ até 2017) necessitavam de maiores 
esforços no segundo ciclo de gestão. O que começou a ocorrer em 2018, quando as unidades de conservação da ararinha-azul foram estabelecidas 
(Decreto 9402, de 05 de junho de 2018, que criou o Refúgio de Vida Silvestre – RVS e a Área de Proteção Ambiental – APA da Ararinha Azul). Os maiores 
feito, inéditos, na história da ararinha-azul foram após a conclusão do 1º. ciclo do PAN: realizar transferências internacionais entre mantenedores da 
espécie de acordo com a recomendação do consultor genealógico para melhorar geneticamente o plantel e possibilitar um salto na produção de 
filhotes; reproduzir em cativeiro com excelência, controlar patógenos, atingir a meta do número de indivíduos no Programa de Cativeiro para 
conseguir a estabilidade do plantel e possibilitar a produção de excedentes para a reintrodução; criar duas unidades de conservação no bioma 
mais negligenciados do Brasil, com meta de recuperar e proteger 120 mil hectares de Caatinga. Este é o melhor resultado obtido pelos planos de ação 
do ICMBio, servindo de portfólio, de acordo com nossa missão institucional. Foi obtido a partir da junção de comprometimento dos envolvidos, articulação 
entre instituições, captação de recurso junto a empresas (como a Vale que desembolsou quase R$ 4 milhões entre 2012-2019), capacitação, corpo técnico 
qualificado, adesão e coesão dos mantenedores em prol da conservação da espécie em detrimento dos interesses individuais, dentre outros. Esta é a 
principal agenda positiva do ICMBio utilizando uma espécie bandeira e tem grande potencial para a comunicação e divulgação. 

A oficina de elaboração do 2º. ciclo do PAN foi realizada entre os dias 14 a 17 de novembro de 2017 e contou com a participação efetiva de 29 
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pessoas, seis membros ou representantes de membros do GAT, representantes de instituições governamentais, empresas, representantes comunitários e 
pesquisadores. Para atingir o objetivo do Plano: "Realizar a reintrodução de ararinhas-azuis em sua área de ocorrência original até 2024, buscando 
seu aumento populacional contínuo e conservando habitats com envolvimento comunitário em práticas sustentáveis", foram estabelecidos os 
seguintes objetivos: I - realizar pelo menos uma soltura experimental de ararinhas-azuis, mantendo a população ex situ viável; II - desenvolver novos estudos 
necessários à reintrodução da ararinha-azul; III - reduzir a captura e a caça de animais silvestres e o comércio ilegal de psitacídeos da região de Curaçá e 
Juazeiro; IV - promover a conservação e recuperação do habitat da ararinha-azul; V - promover boas práticas de manejo sustentável, visando à segurança 
alimentar, hídrica, energética e econômica para as comunidades locais; e VI - garantir o manejo adequado da população ex situ, assim como crescimento e 
estabilidade populacional do plantel continuamente. Os objetivos das unidades de conservação criadas em 2018 convergem com as mesmas metas de 
conservação da ararinha-azul, definidas no PAN da espécie: proteger as amostras do bioma Caatinga, especialmente os fragmentos florestais de mata ciliar 
e de savana estépica relevantes para o ciclo de vida da Ararinha Azul; promover a adoção de práticas agrícolas compatíveis com a reintrodução e a 
manutenção da Ararinha Azul na natureza; proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, a flora e a fauna da Caatinga; ordenar o processo de 
ocupação das bacias hidrográficas da região da reintrodução da Ararinha Azul na natureza, com ênfase nas bacias dos riachos da Melancia e da Barra 
Grande; proteger e promover a recuperação das formações vegetacionais da área; e conciliar as ações antrópicas com a reintrodução e a manutenção da 
Ararinha Azul na natureza. 

 
RISCOS RELACIONADOS A NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARINHA-AZUL 

 Não cumprimento à Resolução CONABIO nº 6, de 03 de setembro de 2013, que dispõe sobre as Metas Nacionais de Biodiversidade e estabelece 

que, até 2020, o risco de extinção de espécies ameaçadas terá sido reduzido significativamente, tendendo à zero, e sua situação de conservação, 

em especial daquelas sofrendo maior declínio, terá sido melhorada. 

 Descrédito das instituições captadoras de recurso e financiadores, pois o PAN Ararinha-Azul recebeu grande investimento de empresas e 

instituições nacionais e internacionais para a sua implementação: quase R$ 4 milhões de reais da mineradora Vale entre 2012-2019; alimentação, 

manutenção, reprodução, inseminação artificial e corpo técnico qualificado nos mantenedores Al Wabra Wildlife Preservation, Association for the 

Preservation of Threatened Parrots - ACTP, Fazenda Cachoeira, Nest, Fundação Lymington, Jurong Bird Park, Pairi Daiza zoo, dentre outros; horas de 

dedicação de corpo especializado para elaboração e implementação do PAN, envolvendo instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, 

como universidades, ONGs, ICMBio, IBAMA, MMA, autoridades CITES de diversos países, dentre outros; recurso disponível doado por parte de 

instituições estrangeiras para recuperação do hábitat (aproximadamente R$ 800 mil reais da Rain Forest Trust para aquisição de propriedades para 

cercamento e recuperação). 

 O indicador do GEF-Terrestre relacionados à fauna não será atingido, visto que se trata da ararinha-azul reintroduzida na natureza. 

 As unidades de conservação da Ararinha Azul não serão implementadas, pois não terão o seu principal alvo de conservação: a ararinha-azul.  

 Não repatriação do maior contingente de ararinhas-azuis da história. Cabe ressaltar que no Brasil atualmente temos 11 indivíduos, sendo somente 

seis de propriedade brasileira e o restante de propriedade da Al Wabra e ACTP; não sendo possível qualquer iniciativa de reintrodução sem os 

espécimes a serem repatriados em 2019.  

 Desvalorização das iniciativas, projetos, programas, recursos humanos e financeiros investidos e destinados à conservação da ararinha-azul desde 

1990, contando com projetos de campo, como Ararinha-azul (1990-2002) e Ararinha na Natureza (2012 até o presente). 
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 Descrédito dos projetos ambientais governamentais pelas prefeituras locais, comunidades, parceiros, OEMAs, poder público regional e local. 

 Descrédito por parte dos ornitófilos, ornitólogos, pesquisadores, conservacionistas quanto aos programas e projetos de conservação do governo 

brasileiro, por conta de sua descontinuidade. 

 Não cumprimento do PAN, especialmente, das seguintes ações: Repatriar ararinhas-azuis para a formação de plantel reprodutivo e de juvenis aptos 

à soltura. Estabelecer um centro de reintrodução na Fazenda Concórdia e/ou outras fazendas potenciais na área de ocorrência histórica da ararinha-

azul. Estabelecer um centro de reprodução da ararinha-azul na Caatinga. Realizar soltura experimental de maracanãs e/ou grupos mistos de 

maracanãs e ararinhas-azuis. Realizar soltura experimental de ararinha-azul. 

 Extinção da ararinha-azul. 

 

MATRIZ DE RISCO PROJETO REINTRODUÇÃO DA ARARINHA-AZUL 
 

Etapa: Transferência dos Animais para o Brasil (para cumprimento desta etapa precisamos cumprir pré-requisitos listados abaixo)  

Ação Responsável Estágio atual Riscos Atuais 
Risco de 

não 
realização 

Medida Preventiva 

Nível de 
Complexidade 

da Medida 
Preventiva 

1. Construção do 
Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução em 
Curaçá. 

ACTP  Contratação da construtora Casa 
Maior e da ONG preposta brasileira 
(Eco-conservation) 

 Escolha da propriedade para 
aquisição para início da obra (julho de 
2018) 

 Solicitação de licenciamento federal, 
com submissão de FCA ao IBAMA 
(2018) 

 Ofício do IBAMA encaminhado ao 
preposto (não elegível para 
licenciamento – 2018) 

 Autorização direta do RVS e de 
supressão de vegetação obtidas em 
janeiro de 2019. 

 Início das obras pela Casa Maior em 

 Paralisação da obra e 
desemprego de 50 
pessoas envolvidas, 
maioria da região de 
Curaçá 

 Desistência pela 
organização responsável 
por falta de apoio do 
governo brasileiro  

 Atraso na execução da 
obra e repatriação das 
ararinhas-azuis 

 NÃO CUMPRIMENTO DOS 
PARCEIROS NOS 
Memorandos de 
Entendimento, 

Máximo 

 Reunião com os 
parceiros. 

 Sinalização positiva 
do MMA e ICMBio 
aos parceiros 
reiterando os 
compromissos 
assumidos. Baixo 
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janeiro de 2019 (em pleno 
andamento). 

 ACTP enviou ao governo brasileiro 
carta requerendo a ratificação dos 
acordos firmados com o governo 
brasileiro. 

 ACTP aguarda resposta positiva do 
MMA e ICMBio 

creditando a culpa do 
atraso do governo 
brasileiro 

 Não haverá repatriação 
de 50 animais 

 Não haverá reintrodução 
 Cancelamento do PAN e 

compromissos de 
conservação da espécie 

 Desafetação das UCs da 
Ararinha Azul 

2. Registro do 
Criadouro junto ao 
órgão estadual 
(INEMA) ou IBAMA 

ACTP e 
preposto 
brasileiro 

 Reuniões em 2018 com INEMA e 
IBAMA para definir competência de 
autorização. 

 INEMA sensibilizado com a 
necessidade, em consulta sobre 
competência de autorização (LC 140 
estabelece pelo art. 8º que a 
competência é do Estado)  

 Processo 02001.034532/2018 – 
solicita posicionamento da DBFLO 
sobre autorização de mantenedor. 

 Demora na emissão da 
licença pelo órgão 
ambiental 

Pequeno 

 Articulação com a 
SEMA/BA, INEMA, 
IBAMA e preposto 

Baixo 

3. Emissão das Licenças 
de Exportação da 
Alemanha para o 
Brasil e atestados 
sanitários 

ACTP e 
preposto 
brasileiro 

 Licenças de exportação CITES 
emitidas. 

 Atestados sanitários serão emitidos 
previamente ao embarque (os 
animais estão mantidos isolados 
desde janeiro, com baixo risco 
sanitário) 

 Necessidade de 
reemissão das licenças de 
exportação caso vença e 
validade das autorizações 
emitidas. 

 Atestado sanitário não 
emitido (emitido no 
momento do embarque) 

Pequeno 

 Manter os animais 
isolados 

 Adotar as medidas 
cabíveis para que a 
exportação ocorra até 
julho 2019. 

Baixo  

4. Emissão das Licenças 
de Importação e 
atestados sanitários 

Solicitação: 
ACTP e 
preposto 
brasileiro 

 Requerimento da licença de 
importação submetido ao IBAMA, 
aguarda o registro do criadouro para 

 Não emissão das 
autorizações Pequeno 

 Articulação com 
IBAMA (COFAU 
normalmente solicita 

Baixo 
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brasileiros Emissão: 
IBAMA, 
receita 
federal e 
MAPA 

emissão. 
 MAPA está ciente do processo e 

aguarda a formalização do pedido 
que deve ser feito quando da 
confirmação da data de importação 

 Preposto brasileiro deverá se 
inscrever no SISCOMEX com 
despachante credenciado 

 Preposto enviará procuração ao 
despachante para desembaraço 
alfandegário da carga viva; solicitação 
de emissão de CZI para o MAPA 
estadual  

informações para o 
CEMAVE – autoridade 
CITES científica para 
reconhecer 
importações) e 
MAPA. 

 Contratação de 
despachante pelo 
preposto brasileiro 

5. Aceite pelo MAPA de 
uso do Criadouro 
como Quarentena 

ICMBio  A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, 
DE 29 DE OUTUBRO DE 2018, já 
prevê a possibilidade da quarentena 
ocorrer fora da quarentena oficial 
(EQC – em Cananéia). 

 Já foram realizadas gestões junto ao 
MAPA para o apoio à vinda dos 
animais 

 Quarentena sendo 
realizada no EQC, 
havendo necessidade de 
divisão de cargas, 
aumento no tempo de 
transporte, morte de 
ararinhas-azuis 

Moderado 

 Articulação com 
MAPA para 
credenciamento do 
quarentenário em 
Petrolina. 

 Articulação com a 
INFRAERO para 
recebimento de carga 
viva internacional no 
aeroporto de 
Petrolina 

Baixo 

6. Transporte dos 
Animais Berlim-
Petrolina/PE 

ACTP  ACTP fretará avião para o transporte 
 ACTP já detém experiência no 

transporte internacional de animais, 
recentemente mais de 100 animais 
foram transportados do Catar para 
Alemanha sem nenhuma 
intercorrência. 

 A chefa do NGI Juazeiro tem 
experiência com transporte 

 Não conseguir a 
autorização para voo 
direto 

 Animais virem a óbito 
durante o voo (nunca 
aconteceu, entretanto o 
risco existe) 

 Convulsões em animais 
suscetíveis 

Pequeno 

 Articulação com o 
aeroporto e demais 
agentes aduaneiros. 

 Equipe veterinária 
treinada a bordo do 
voo.  

Moderado  
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internacional participando e 
recebendo ararinhas da Espanha, 
Alemanha e Catar 

7. Transporte dos 
Animais do 
aeroporto para o 
Centro de 
Reprodução e 
Reintrodução em 
Curaçá. 

ACTP com 
apoio do 
ICMBio, PF 
de Juazeiro e 
CIPE-
Juazeiro 

 Nada foi preparado uma vez que 
ainda não existe uma data 
programada 

 Articulação com PF e CIPE realizada 
pela chefia da UC 

 Acidente no trajeto 
 Roubo de carga 

Pequeno 

 Apoio do PF, CIPE, 
INEMA, IBAMA e 
ICMBio no transporte 
(todas estas 
instituições tem 
escritório em Juazeiro 
e boa relação com o 
NGI ICMBio Juazeiro) 

 

Moderado 

8. Manutenção dos 
Animais no Centro 

ACTP  ACTP já conseguiu recursos para 
manter o Centro por 5 anos, mas 
precisa de confirmação do apoio do 
governo brasileiro para garantir o 
patrocínio. 

 Patrocínio desistir por 
falta de apoio do 
Governo do Brasil Alto 

 Ratificação do apoio 
ao projeto. 

 Apoio do ICMBio (NGI 
Juazeiro) 

 

Baixo 

Etapa: Reintrodução (eventos de soltura e manutenção do Centro) 

9. Realizar os 
eventos de soltura 
(ação 1.5 do PAN = 
Realizar soltura 
experimental de 
ararinha-azul.) 

ACTP, 
ICMBio 

 Recinto de reintrodução em 
construção 

 Esboço do projeto de reintrodução 
desenhado e de competência da 
ACTP 

 ASAS – INEMA – solicitar e aprovar a 
criação de área de soltura na região 
(ainda não protocolado junto ao 
INEMA – etapa posterior) 

 Autorização direta da UC e SISBIO 
(serão solicitados quando o projeto 
estiver consolidado, a obra finalizada 
e as ararinhas estiverem no Brasil) 

 ACTP já conseguiu recursos para 
manter o Centro por 5 anos, mas 

 Risco nulo de não 
obtenção das licenças e 
autorizações pelo INEMA 
e ICMBio. 

 Patrocínio desistir por 
falta de apoio do 
Governo do Brasil 

Alto 

 Ratificação do apoio 
ao projeto. 

 Apoio do ICMBio (NGI 
Juazeiro) e GAT na 
formulação do 
projeto de soltura 
(vem sendo discutido 
desde 2015) 

 

Baixo 
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precisa de confirmação do apoio do 
governo brasileiro para garantir o 
patrocínio. 

10. Monitoramento 
e Proteção pós soltura 

ACTP, 
ICMBio 

 Capacitação em telemetria e 
monitoramento de psitacídeos 
envolvendo comunitários e estudantes 
(sendo desenvolvido pelo ICMBio desde 
2016) 

 Operações de fiscalização direcionadas 
ao combate à captura, a caça e ao 
tráfico de animais silvestres na região 
de Curaçá e Juazeiro e compilar os 
resultados das ações (primeira 
operação a ser realizada em abril de 
2019) 

 Integrar sistemas de informação dos 
órgãos de meio ambiente para 
desenvolvimento de inteligência para o 
combate ao tráfico de animais 
silvestres já estamos em contato com a 
CIPE, INEMA, PF e IBAMA-Juazeiro (não 
realizado). 

 Captura de indivíduos 
pós-soltura 

 Não adaptação de 
indivíduos pós-soltura 

 Perda de sinal de 
rastreamento pós-soltura 
 

Alto 

 Ratificação do apoio 
ao projeto. 

 Planejamento 
adaptativo do projeto 
de soltura 

 Melhoria na estrutura 
do ICMBio Juazeiro 

Alto 

Etapa: Plano de Ação e Programa de cativeiro 

11. Publicar Plano de 
Ação Nacional 
para a 
conservação da 
ararinha-azul (2º. 
Ciclo) 

DIBIO/ICMBio  Reunião realizada em 2017; 
processo devidamente instruído, 
aguardando publicação 
(02061.000869/2017-11) 

 Falta de articulação entre 
colaboradores e Grupo 
Assessor Técnico 

Pequeno 

 Publicar Plano e 
realizar a mobilização 
do Grupo Assessor do 
Plano 

Baixo 

12. Assinatura de 
novos termos de 
adesão e 
empréstimo.  

DIBIO/ICMBio  Acordo de adesão ao Programa 
de Cativeiro expirado (ver docs. 
SEI 2121895 e 2151133; 
processo 02061.000006/2012-

 A não existência de 
Programa de cativeiro não 
inviabiliza a REPATRIAÇÃO 
das ararinhas-azuis, mas 

Pequeno 

 MMA e ICMBio 
reiterando os 
compromissos 
assumidos. 

Baixo 
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30) 
 Faltam termos de empréstimo 

(ver docs. SEI 2151133; processo 
02061.000006/2012-30) 

 Falta definir o modelo de termo 
de adesão ao Programa de 
Cativeiro (ver doc. SEI 3795031, 
processo 02061.000006/2012-
30) 

 Falta definir um coordenador 
para o Programa de Cativeiro da 
Espécie 

 Faltam informações atualizadas 
do Programa de cativeiro de 
2018 (ver 3436782; processo 
02061.000213/2018-80) 

pode inviabilizar, 
posteriormente, a 
transferência e 
pareamentos necessários 
entre mantenedores no 
Brasil e exterior (relembro 
que a entrada no 
Programa é facultada ao 
mantenedor de acordo 
com a IN 22/2012) 

 Não temos cobrança de 
resultados (relatório de 
studbook), visto que os 
acordos estão vencidos e 
não existe coordenador  

 Definição de nova 
Portaria do Manejo de 
fauna; definição de 
modelos de termos 
pelo ICMBio 

 Definir coordenador 
do Programa 

 Repactuar os 
protocolos de 
cativeiro e incluir 
protocolo de soltura 
(processo 
02061.000203/2018-
44) 

Etapa: Implementação das UCs da Ararinha Azul 

13. Manter estrutura 
do NGI ICMBio 
Juazeiro e criar 
Base Operacional 
em Curaçá 

ICMBio  Sala no IBAMA Juazeiro desde julho 
de 2018 para o NGI Juazeiro (4 UCs), 
realizando manutenções necessárias 
(solicitado telefone móvel, internet e 
telefone) 

 Solicitado aluguel de Base 
Operacional em Curaçá, pois temos 
uma base de apoio, locada pelo 
Projeto Ararinha na Natureza até 
março de 2019 

 1 servidor, 2 terceirizados 
 2 veículos para o NGI 
 Aprovação de 1 esquadrão de brigada 

por 6 meses 

 Não possuir base 
operacional e centro de 
visitantes  

 Não possuir recurso 
humano necessário  

 Não ter um servidor 
capacitado, com fluência 
em inglês e boa 
articulação para assumir a 
chefia destas UCs 

Moderado 

 Implementação da UC 
 Criar base operacional 
 Remover e recrutar 

servidores 
 Destinar mais 4 

terceirizados 
 Definir chefe para as 

UCs do Boqueirão 
 Aprovar mais pelotões 

de prevenção e 
combate a incêndios 

 Manter DAS 2 para 
chefia da Ararinha 
Azul pela 
complexidade nas 
relações institucionais 

Alto 
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 Liberar recurso do 
GEF-Terrestre 

 Compensação 
Ambiental 

14. Recuperar áreas 
de caatinga para 
aumentar a 
capacidade de 
suporte da área 
para viabilizar 
reintrodução 

ICMBio e 
colaboradores 

 Chamada pública do GEF-Terrestre 
com 3,27 milhões para recuperação 
de UCs do NGI Juazeiro a sair em abril 
de 2019 

 Projeto de aquisição e recuperação de 
áreas pela Parrots International, Rain 
Forest Trust e Instituto Arara Azul em 
andamento (mais de R$ 800 mil para 
execução por 3 anos) 

 URADs com recurso para 
implementação de 3 unidades, 
beneficiando 90 famílias e 
recuperando o RVS e APA (riacho 
Canabravinha) 

 Estudos em desenvolvimento com 
caixas ninho e controle de abelhas 
africanizadas pelo Projeto Ararinha na 
Natureza 

 Não ter capacidade de 
suporte para as ararinhas; 
competição com outras 
espécies; declínio de 
outros psitacídeos; 
mortalidade pós soltura 

 Falta de adesão dos 
comunitários 

Moderado  MMA e ICMBio 
reiterando os 
compromissos 
assumidos. 

 Implementação das 
UCs 

Alto 

15. Proteger a espécie 
pós soltura 

ICMBio, 
INEMA, 
IBAMA, PF, 
PRF e CIPE 

 Articulação promovida com IBAMA e 
PF BSB 

 Rede de colaboradores locais 
interligados (CIPE, INEMA, ICMBio, 
IBAMA, PF) 

 Boa articulação com MPF Polo 
Petrolina-Juazeiro 

 Operações de fiscalização realizadas 
na região (4 em 7 meses) 

 Diligências envolvendo outros órgãos 
– IBAMA e INEMA 

 Tráfico de ararinhas-azuis, 
outras espécies e caça 

Moderado  Remover e recrutar 
servidores 

 Destinar mais 2 
terceirizados 

 Aprovar mais pelotões 
de prevenção e 
combate a incêndios 

 Formar grupo de 
fiscais 

 Promover ações de 
fiscalização integradas 

Alto 
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 Intensificação do envolvimento da 
comunidade local e implementação de 
atividades de educação ambiental na 
região de Curaçá e Juazeiro pelo 
Projeto Ararinha na Natureza. 

 Estabelecimento de rede de 
comunicação para proteção da 
ararinha-azul entre moradores da 
região de Curaçá e Juazeiro com o 
Projeto Ararinha na Natureza e NGI 
Juazeiro. 

 Início da formação do Conselho das 
UCs 

 

 Alertar e articular com 
PF 
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ANEXO II – Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) do projeto Ararinha-Azul produzida após a assinatura do Acordo de 

Cooperação com a ACTP em 2019 
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. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ID RESULTADO ESPERADO  (ETAPA DO PROJETO) 
(Why / Por quê?) 

1 Construção do Centro de Reprodução e Reintrodução no RVS da Ararinha Azul 

ID PACOTE DE TRABALHO 
(what / o quê?) 

DESCRIÇÃO  
(How / Como ?) 

DATA 
 INÍCIO  

DATA  TÉRMINO ÁREA  
(Where / Onde ?) 

RESPONSÁVEL  
(Who / Quem?) 

SITUAÇÃO  
(A ser Iniciado/Em 

Andamento/ 
Parado/Concluído) 

(When / Quando?) 
 

1.1 Contruir o centro 

Contruir o centro de acordo com a 
legislação vigente, melhores 
padrões técnicos e objetivos do 
PAN Ararinha-Azul e Programa de 
Cativeiro 

  10/02/2020 ACTP Kilma Manso Em Andamento 

1.1.1 
Vistoriar o andamento 
da obra 

Enviar engenheiro para emitir 
relatório sobre o andamento da 
obra do centro 

  19/02/2020 ICMBio 
Patrícia 
Mastella 

A ser Iniciado 

1.2 Instalar a antena 

Instalar uma antena para acesso à 
internet no RVS da Ararinha-Azul 
visando apoiar o processo de 
monitoramento 

20/01/2020 12/02/2020 ACTP Kilma Manso A ser Iniciado 

1.2.1 
Articular a instalação 
da antena 

Contactar o MMA para inclusão da 
instalação da antena na RVS da 
Ararinha-Azul na parceria com o 
MCTIC 

  15/01/2020 ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

1.2.2 
Efetivar a Ordem de 
Serviço 

Efetivar a Ordem de Serviço da 
instalação dos equipamentos 

  12/02/2020 Telebras 
Roberto 
Junior 

A ser Iniciado 

1.3 Registrar o criadouro 
Requerer ao INEMA/BA o registro 
do criadouro 

  03/02/2020 ACTP Martin Guth Em Andamento 
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1.3.1 
Articular o registro do 
criadouro 

Contactar o INEMA/BA para pedir 
celeridade no registro do criadouro 

  15/01/2020 ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

1.4 
Credenciar o centro 
como estação 
quaretenária 

Requerer ao Mapa o registro do 
centro como quarentenário 

  03/02/2020 ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

1.4.1 
Articular o registro do 
centro para 
quarentena 

Contactar o Mapa e pedir 
celeridade no registro da 
quarentena 

  15/01/2020 ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

                

ID RESULTADO ESPERADO  (ETAPA DO PROJETO) 
(Why / Por quê?) 

2 Transferência das Aves 

ID PACOTE DE TRABALHO 
(what / o quê?) 

DESCRIÇÃO  
(How / Como ?) 

DATA 
 INÍCIO  

DATA  TÉRMINO 
ÁREA  

(Where / Onde ?) 
RESPONSÁVEL  

(Who / Quem?) 

SITUAÇÃO  
(A ser Iniciado/Em 

Andamento/ 
Parado/Concluído) 

(When / Quando?) 

2.1 
Obter a licença CITES 
de importação 

Requerer ao Ibama a emissão da 
licença 

  10/02/2020 ACTP Martin Guth Em Andamento 

2.1.1 
Articular a obtenção da 
licença CITES de 
importação 

Contactar o Ibama e pedir 
celeridade na emissão da licença 

    ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

2.2 
Emitir o Certificado 
Zoossanitário 
Internacional - CZI 

Requerer ao Mapa a emissão do 
certificado 

    ACTP Martin Guth Concluído 

2.2.1 
Articular a emissão do 
CZI 

Contactar o Mapa para pedir 
celeridade na emissão do 
certificado sanitário 

    ICMBio Ugo Vercillo Concluído 

2.3 
Transferir as aves da 
Alemanha para o Brasil 

Transferir 50 aves da Alemanha 
para o Brasil para iniciar o 
programa de reprodução e 
reintrodução 

  03/03/2020 ACTP Martin Guth A ser Iniciado 
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2.3.1 
Realizar uma coletiva 
na Embaixada do Brasil 
na Alemanha 

Realizar uma coletiva de imprensa 
sobre a ida das aves para o Brasil 

  02/03/2020 MRE   A ser Iniciado 

2.3.1.1 

Articular com o MRE a 
realização do evento na 
Embaixada do Brasil na 
Alemanha 

Articular com o MRE a realização da 
coletiva de imprensa na Embaixada 
do Brasil na Alemanha 

    MMA   A ser Iniciado 

2.3.2 
Informar a confirmação 
da chegada da carga 

Encaminhar Ofício as autoridades 
governamentais do aeroporto 
(Infraero, Receita Federal, Polícia 
Federal, PRF e Mapa) confirmando a 
data e a aeronave que as aves 
chegarão 

  21/02/2020 ICMBio Ugo Vercillo A ser Iniciado 

2.3.3 
Realizar simulação do 
translado 

Visitar in loco com a PRF para 
realizar o reconhecimento do 
trajeto 

  30/01/2020 ICMBio 
Ugo Vercillo 

e Camile 
Lugarini 

A ser Iniciado 

2.3.4 
Entregar formalmente 
as aves ao Governo 
Brasileiro 

Realizar uma cerimônia com o 
Presidente da República para fazer a 
entrega formal das aves ao povo 
brasileiro 

  06/03/2020 
Palácio do 
Planalto 

  A ser Iniciado 

2.3.4.1 
Articular com o Palácio 
do Planalto a realização 
do evento 

Articular com o Palácio do Planalto 
a realização da cerimônia com o 
Presidente da República para 
entrega formal das aves ao povo 
brasileiro 

    MMA   A ser Iniciado 

ID RESULTADO ESPERADO  (ETAPA DO PROJETO) 
(Why / Por quê?) 

3 Execução do Plano de Comunicação 

ID PACOTE DE TRABALHO 
(what / o quê?) 

DESCRIÇÃO  
(How / Como ?) 

DATA 
 INÍCIO  

DATA  TÉRMINO ÁREA  
(Where / Onde ?) 

RESPONSÁVEL  
(Who / Quem?) 

SITUAÇÃO  
(A ser Iniciado/Em 

Andamento/ (When / Quando?) 
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Parado/Concluído) 

3.1 
Produzir conteúdo para sites e redes 
sociais 

Produzir 
conteúdo para 
divulgação nas 
redes sociais 
referentes ao 
projeto e a 
espécie 

25/06/2018 06/03/2020 
 ICMBio e 

MMA 

ICMBio: 
Marjoire 

MMA: David 
Em Andamento 

3.2 Criar e estruturar o hotsite 

Desenvolver uma 
página para 
divulgar 
conteúdos de 
maior relevância 
das ararinhas 
para à sociedade  

01/12/2019 07/02/2020 
 ICMBio e 

MMA 
ICMBio: Bruno 
MMA: David 

Em Andamento 

3.3 Assessorar a imprensa 

Servir como 
ponte entre o 
ICMBio e os 
veículos de 
comunicação 

25/06/2018 03/04/2020 
 ICMBio e 

MMA 
ICMBio: Lorene 
MMA: Mariene 

Em Andamento 

3.3.1 Elaborar release 
Elaborar release 
para envio à 
imprensa 

27/01/2020 07/02/2020 ICMBIO Lorene A ser iniciado 

3.3.2 Vender a pauta para a TV 

Vender a pauta 
para os 
programas 
especializados da 
TV 

10/02/2020 14/02/2020 ICMBIO Lorene A ser iniciado 

3.3.3 Organizar a coletiva de imprensa 

Organizar a 
coletiva de 
imprensa no 
aeroporto de 
Petrolina/PE 

10/02/2020 02/03/2020 ICMBIO 
Marjoire e 

Lorene 
A ser iniciado 
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3.3.4 Definir os porta-vozes 

Decidir as 
pessoas que 
falarão e quais 
assuntos cada um 
falará 

20/01/2020 24/01/2020 ICMBIO 
Marjoire e 

Lorene 
A ser iniciado 

3.3.5 Contactar a imprensa local 

Estabelecer 
contato com a 
imprensa local 
com o intuito de 
sensibilizar a 
população 

10/02/2020 14/02/2020 ICMBIO Lorene A ser iniciado 

3.3.6 Levantar questionamentos da imprensa 

Levantar os 
temas sensíveis 
que são 
potenciais 
questionamentos 
da imprensa 

03/02/2020 07/02/2020  ICMBio e MMA 
ICMBio: 
Marjoire 

MMA: David 
A ser iniciado 

3.4 Sensibilizar a população 

Capitalizar apoio 
e conscientizar a 
comunidade 
sobre a espécie 

        

3.4.1 
Articular uma capacitação dos 
processores da rede de ensino local 

Reunir com a 
Secretaria de 
Educação para 
promover uma 
oficina de 
capacitação dos 
professores da 
rede de ensino, 
criar uma 
campanha 
educativa sobre a 
espécie e 
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produzir material 
didático 

3.4.2 Promover um evento com os alunos 

Exibir o filme 
"Rio" e vídeo do 
respectivo diretor 
falando sobre a 
importância da 
espécie 

        

3.4.3 Realizar entrevistas com a comunidade 

Realizar uma 
série de 
entrevistas com a 
comunidade local 
(prefeito, fiscais, 
professores, 
crianças etc.) 

16/01/2020 07/02/2020  ICMBio e MMA 
ICMBio: 
Marjoire 

MMA: David 
Em Andamento 

3.4.4 Promover o disque denúncia 

Comunicar à 
população canais 
para que possam 
informar a 
presença de 
caçadores e 
possíveis ações 
de criminosos 

07/02/2020 07/03/2020 ICMBIO 
Marjoire e 

Lorene 
A ser iniciado 

3.5 
Criar e executar o cronograma das redes 
sociais  

Produzir o 
conteúdo e 
executar o 
cronograma de 
divulgação das 
redes sociais 

04/11/2019 06/03/2020  ICMBio e MMA 

ICMBio: 
Marjoire e 

Marina 
MMA: David 

Em Andamento 
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PROJECT: PREPARING THE REINTRODUCTION OF SPIX´S MACAW  

 

1. Responsible:  
Camile Lugarini – The Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation – ICMBio/The National Center for 
Bird Conservation and Research – CEMAVE 
Cromwell Purchase – Association for the Conservation of Threatened Parrots 
Kilma Manso – Receiving and managing the funds to ensuring the funds are spent where required as per the 
budget – ECO 
 

2. Team: 
Rafael Damasceno Fernandes Coelho – veterinary, volunteer the last Blue-winged breeding season 
Elpídio Vicente dos Santos Júnior – veterinary student, volunteer the last Blue-winged breeding season 
988.730.161-20 - Cristine da Silveira Figueiredo Prates – biologist working for 3 years with Blue-winged macaw 
breeding biology 
Communitarians from Curaçá working for 3 years for the Project 
861.076.595-44 - Mercia Milena Ataíde 
862.356.635-10 - Damilys Oliveira 
073.888.515-00 - Tatiane Alves  
Volunteers of the ICMBio/CEMAVE: 
703.908.214-46 - Jéssica Carolaine Lima Luz 
062.440.595-81 - Maíla Brandão Couto 
035.489.735-74 - Mariane Barbosa Santos Novelli 
066.872.195-29 - Vitória de Sousa Ribeiro 
056.125.065-03 - Wanderly dos Santos Ferreira Alves 
 

3. Beginning: January 15
th

 2020 
4. End: February 28

th
 2021 

5. Species involved: Spix´s Macaw (Cyanopsitta spixii) and Blue-winged Macaw (Primolius maracana) 
 
The Spix´s Macaw is a critically endangered species, probably extinct in the wild (MMA, 2014). It is one 

of the rarest and most endangered species in the world (Juniper, 2002), included in Appendices I and II of 
CITES.  

Blue-winged Macaw is classified as near threatened by IUCN, because it has a moderately small 
population and a moderate decline (Collar et al., 1994; Juniper and Parr, 1998), included in Appendices I and II 
of CITES. In Brazil, the species was also evaluated as near threatened, because it has a large distribution, but 
with a population of less than 10,000 individuals, suffering from declines in subpopulations in the south and 
southeast of Brazil. It is also threatened in several states in Brazil. 

6. Background: 

 The Spix´s Macaw was rediscovered in the wild in 1986 in northeastern Brazil, when the last three 
individuals were found. In 2000 the last male disappeared. Nowadays, less than 180 birds exist in captivity, in 
four locations in Germany, Belgium, Singapore and Brazil. Spix’s macaws inhabited riparian forests along 
seasonal streams in the São Francisco river basin, dominated by the Caribbean Trumpet tree (Tabebuia aurea, 
Bignoniaceae) (Barros et al., 2012). The last records of the species were in the region of Curaçá and Juazeiro, 
Bahia, Brazil. This region represents the driest area of Brazil and has a history of three centuries of exploratory 
habitat use, and possibly the existing vegetation is but only a relic of exuberant vegetation that historically 
dominated the region (Juniper, 2002). Despite this, it is one of the most isolated and differentiated habitats 
compared to other semiarid regions (Sarmiento, 1983), and among its peculiarities is the existence of the 
Caribbean Trumpet tree (Juniper and Yamashita, 1991), which is probably related to the discovery the Spix’s 
Macaw  (Juniper, 2002). It is also marked by a high abundance of Blue-winged Macaw (Primolius maracana), 
and four other species of psittacines, out of a total of 204 bird species of 50 families, of which 28 are endemic 
to Caatinga (Mazar Barnett et al., 2014). The richness of bird species makes this region an Important Bird Area 
(IBA), recognized by Birdlife.  
 The Action Plan for the Conservation of the Spix´s Macaw considered the Brazilian strategy to 
recover the species with the aim of ‘Carrying out the reintroduction of the Spix´s Macaw in its original area of 
occurrence by 2024, seeking their continuous population increase and conserving habitats with community 
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involvement in sustainable practices’ (Ordinance ICMBio Nº. 353/2019). The project ‘Spix´s Macaw in the Wild’ 
was created to implement the Action Plan for the conservation of the Spix´s Macaw. It carries out field 
activities in the municipalities of Curaçá and Juazeiro, Bahia, since September 2016, seeking to obtain data on 
local socio-environmental conditions and fauna with a team of professionals, community members and 
volunteers developing subprojects relating to:  

1. Development of ecological niche models and produce environmental suitability maps for the Spix´s 
and Blue-winged Macaw

14
 to support the choose the best site of reintroduction and the search for 

remnant populations; 
2. Survey Blue-winged Macaw biological and ecological state: reproductive behavior, nesting, resource 

preferences, habitat use, dispersal, competitors and predators to better state the parameters for the 
Spix’s macaw;  

3. Survey the richness of habitat quality indicators (medium to large mammals and birds) the results 
here can be extrapolated to the habitat quality for Spix’s macaws; 

4. Access the risk of the psittacine traffic in the region, an important aspect when releasing Spix’s 
macaws; and 

5. Engagement and training of the local people, local support is crucial for the success of a long-term 
Spix’s macaw release project.  

 
Summary of previous research done, to facilitate this project and prepare for the release of Spix’s 

macaws: 

1. We selected ecological niche models for the Blue-winged and Spix´s Macaws. The evaluation of the 
ecological niche model for the Spix´s Macaw indicated high environmental suitability mainly in the São 
Francisco River basin area within the Caatinga limits (Figure 1). The resulting model corroborates the 
descriptions of historical distribution of the species exactly for the area indicated for the reintroduction, 
and also showing that the species still has environmentally appropriate areas for its occurrence. It was not 
possible to use vegetation data in the models produced in this study, but we believe that if this 
information is inserted in future models, it would be possible to identify forest fragments that could house 
populations of the species. In addition, it would also be possible to evaluate the degree of dependence of 
the species on riparian forests and even to test its co-occurrence with niche models for the Caribbean 
Trumped trees.  

2. The estimated area occupied by Blue-winged Macaw represented 97.3% of the recording points sampled 
in the streams of Curaçá and Juazeiro, between 2017 and 2018, which denotes that the species is well 
distributed and abundant along the streams. The abundance of Caribbean Trumped trees is considered the 
main predictor, as well the number of other trees found in the streams. The Melancia stream presented 
the highest probability of occupancy by Blue-winged Macaws, followed by Banguê and Barra Grande 
streams. When plotting these predictions from the map of the region it was possible to observe that the 
central region of the Melancia Creek (Figure 2), near the Concórdia and Gangorra Farms where the 
reintroduction will be placed, presents vegetation characteristics that contribute to the occurrence of the 
Blue-winged macaw, according to the evaluated model.  

3. Between September 2016 and June 2019, 40 km of streams were searched, and 223 Caribbean Trumped 
and mulungus trees (Erythrina mulungu) with cavities that were potential breeding nests for Blue-winged 
Macaw reproduction were marked (Figure 3). We accessed 90 nest trees (40.4%), 46 with breeding 
vestiges. In the three reproductive seasons, 49 reproductive pairs were monitored. In the first season 25 
reproductive pairs were followed and 15 active nests were monitored, with 48 eggs (ranging from one egg 
to six), and 9 nests with 22 nestlings. In the second breeding season, 15 nests were monitored containing 
69 eggs; and 7 nests produced 24 chicks and 17 survived. In the last reproductive season, 29 reproductive 
pairs were counted, and 15 nests were active, with 42 eggs, ranging from one to five eggs per clutch, 
mostly (33%) four egg clutches. For the three seasons the average female lay rate was 3.5 eggs, the 
productivity rate was 1.1 chicks per nest and the reproduction rate was two chicks per breeding couple. 

4. In the last breeding season the oviposition started in mid-September and the peak of egg laying was in 
December (55%). The first chicks of this season were hatched at the beginning of October and flew at the 
end of December. In 2017-2018 breeding season the first clutch was in early October while in 2016-2017, 

                                                      
14

 This species is ecologically similar to Spix´s Macaw and shares habitat, nesting cavities and food items in the 
Juazeiro and Curaçá region (Barros et al., 2012) 
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the beginning of the season was mid-November. This variation may be related to the amount and period of 
rainfall differentiated annually, and in the last season the rainfall was more abundant.  

5. In the last breeding season five traps were installed next to active Blue-winged nests. A total of 3,357 
media clips were recorded, of which 1,253 had some type of activity, 58 videos showed some species 
competing for cavities and/or predators of the maracana, near the cavity. Notable sightings were 
especially with Crimson-crested Woodpecker (Campephilus melanoleucos), Blue-crowned Parakeet 
(Thectocercus acuticaudatus), Black Tufted Marmoset (Callithrix penicillata), bats (unidentified) and 
Africanized bees (Apis mellifera). We also recorded the use of monitored tree cavities by other species 
such as: Tropical Screech-Owl (Megascops choliba), Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum), 
Crimson-crested woodpecker, other psittacines, unidentified bats, Africanized Bees and native bees 
(Trigona spinipes). 

6. To alleviate the problem of scarcity of natural cavities, three months before the breeding of 2018-2019, 
twelve nest boxes were installed at the average height of the active natural cavities in Caribbean Trumped 
trees lacking natural cavities. Six nest boxes were used: four by Tropical Screech-Owl, and one by Blue-
winged Macaw.  

7. Parent reared Blue-winged Macaw chicks with numbered collars and Holohil transmitters, model SI-2C and 
receiver TRX-1000S with Yagi unidirectional antenna, were monitored once leaving their wild nests. The 
tracking data as well as tags were helpful (Figure 4).  

  
 Curaçá and Juazeiro region is considered a high priority for conservation (Silva et al., 2004). In 2017, 
a total of 681 records of medium and large terrestrial vertebrates were obtained by trap camera in the region 
of Curaçá and Juazeiro. Among the recorded species seven are considered threatened (Leopardus tigrinus - EN, 
Puma concolor, Puma yaguaroundi, Kerodon rupestris and Penelope jacucaca - VU) and near threatened (Pecari 
tajacu and Rhea americana). This was the first mammal survey conducted in the region and showed the 
importance of the area for the conservation not only of Spix´s Macaw, but also other mammal and bird species. 
Thus, in 2018, two protected areas: the Environmental Protected Area (89,996 he) and Wildlife Refuge (29,986 
he) of the Spix´s Macaw were created by the Decree N. 9.402, from June 05

th
, totaling ~120,000 hectares. Their 

objectives are: I - to protect forest fragments of riparian forest and shrubby caatinga relevant to the life cycle of 
the Spix´s Macaw; II - promote the agricultural practices compatible with the reintroduction and maintenance 
of the Spix’s Macaw in the wild; III - to protect the biological diversity and the natural environments, flora and 
fauna of the Caatinga; IV – to order the process of occupation of the streams of the region of the 
reintroduction of the Spix´s Macaw, with emphasis on the Melancia and Barra Grande streams; V – to protect 
and promote the recovery of the vegetation formations of the area; and VI - reconcile anthropic actions with 
the reintroduction and maintenance of the Spix´s Macaw in the wild.  
 The protected areas were created to support the Spix´s Macaw recovery and increase the quality of 
life of the local communities. The data collected by our team supported the configuration, design and 
categorization of the protected areas. In addition, the continued scientific effort will underpin the pilot project 
for reintroducing the Spix´s Macaw and will help to prioritize habitat management to improve its quality and 
support the new population and make it viable over time. The continued breeding information of Blue-winged 
Macaw is essential to promote the management necessary to receive the Spix´s Macaw, which can include 
improve the support capacity of the habitat, the protection against predators and availability of nest boxes. 
Therefore, determine active nests will enable birds to be monitored after release, detect the nest occupation 
and recruitment, and also the impact of reintroduction of the Spix´s Macaw on the resident population. 
Moreover, understanding how the characteristics of the microhabitat and cavity used for nesting influence the 
reproductive success of Blue-winged macaws is important to determine the main environmental factors 
influencing reproduction. Last, the involvement of the communities inserted in the protected areas and local 
students through the Volunteer Program will be part of the strategy to involve and change the focus of the bird 
traffic for the protection of the species in the wild. 
 

7. Objectives 

This project constitutes a novel application of the surrogate species concept which will yield key 
ecological information needed to maximize the probability of a successful group reintroduction of Blue-winged’ 
and Spix's Macaws. The main objective of this project is to train the guardians of the released Spix´s Macaw 
using the model species (Blue-winged Macaw). At the same time, our goal includes producing biological 
information to subsidize the events of reintroducing Spix´s Macaw’s. The idea is to collect Blue-winged macaw 
chicks from wild nests in the area, hand-rear them the same way the Spix’s macaws have been. Then release 
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them as Spix’s macaw release is planned, and monitor them post release in order to see any weaknesses in the 
release protocol, to maximize the success of the Spix’s macaws release. It is important to try keep this Blue-
winged Macaw release as similar to the planned Spix’s release as possible.  Using the information already 
collected above, this project was developed. 

The specific objectives are:  

1. Search active nests of the Blue-winged Macaws during January 2020 in the stream of the protected 
areas, especially the Melancia basin (Farms Gangorra, Caraiba, Ararinha Azul and Concórdia), taking 
dates of the nest characteristics, development of the eggs and chicks, reproductive behavior and 
predators. The monitoring will not be as intense as previous years, previous nest sites will be checked 
hoping for reuse of nests to allow for a quick active nest discovery. Unfortunately the previous studies 
showed that reuse of nests was rare near to Concordia farm.  

2. 5 active nests need to be found, this is important as previous research showed that fertility in some 
nests was an issue. Those 5 nests will be monitored till the chicks are between 2 and 4 weeks old; 

3. Collect chicks 10 or more depending on the size of the chuckle to hand rear and start the pilot project of 
Blue-winged Macaw release in 2020 at the same time the adults will be collected from the nest (nest 
collection will be done at night to increase the chances of finding the adults in the nest with the chicks; 

4. Maintain a group of Blue-winged Macaw to be released in November 2020 in the Reintroduction cages. 
Prepare them for the soft release. Maintain 2 pairs of adults with the flock of Spix´s Macaw, to be 
release in March 2021 (after the evaluation of the Blue-winged Macaw project); 

5. Track 10 chicks for 9 months (The plan is to release and track 10 chicks, this is important to ensure we 
have a good statistical model to create a legitimate scientific publication, the lowest number to track 
and still stay within these parameters is 8, so starting and budgeting for 10 is important); 

6. Train community members, local students, veterinarians and biologists for the vertical ascension (tree 
climbing), breeding monitoring, hand rearing, tracking Blue-winged macaws, data collection to assist the 
monitoring of Blue-winged macaw and protect and rescue reintroduced Spix´s macaws. 

7. Aviaries will need to be built on Concordia farm, for the adult birds. Due to the Spix’s macaws coming to 
Brazil and being quarantined on the breeding/release facility, no other birds can be housed in the 
facility, till the Spix’s macaw quarantine period is over. This means the adult Blue-winged macaws will 
need to be housed off-site. The chicks will be reared in Petrolina, where there is electricity and for 
convenience of the hand-rearing. Staff will need to travel to Concordia farm to feed the adult birds. 
During the quarantine period of the Spix’s macaws Dr. Cromwell Purchase and Dr. Rafael Coelho will not 
be allowed to have contact with any other birds as per MAPA protocols. 
 

8. Methods 

8.1.Team 

 Since 2016, the Community-Based Monitoring (CBM) is being developed in the region where the 
Spix´s Macaw will be reintroduced (currently Wildlife Refuge and Environmental Protection Area of the Spix´s 
Macaw).  
 In 2019 the CBM count with 14 community volunteers and undergraduate students of the Biology 
Science course of the Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), veterinary medicine graduate from 
Universidade Federal de Sergipe (UFSE) and two biologists (UNIVASF and Universidade Federal da Bahia - 
UFBA), all involved in the activities of breeding monitoring, telemetry, occupancy and community engagement 
(Figure 4). Cromwell Purchase, Camile Lugarini and the trained team will be responsible for the training of the 
volunteers and new staff. It will be composed with: 1. One senior veterinary (full time), 2. Three community 
based staff (trained) and 3. Three or more volunteers from ICMBio. All the project and products of the staff will 
be supervised by the Action Plan coordinator. On-going reports will be produced every 2 months.  
 
8.2. Sites 

The protected areas were established based on the records of the last male Spix´s Macaw monitored 
until 2000 by the Spix´s Macaw Project (Juniper e Yamashita, 1991; Barros et al., 2012), selected area for the 
reintroduction of the Spix´s Macaw (White et al., 2015) and our field activities. The climate is hot arid, with 
medium temperature of 27ºC, relative humid of 63% and precipitation of 560 mm. The rain season is 
predominantly in the months of December to March, which is also the breeding season of most of the birds, 
including the psittacines. The predominant vegetation is shrubby caatinga and riparian forest along the 



100 
 

temporary streams (Barros et al., 2012).  

8.3. Sampling 

 The monitoring of breeding pairs will be performed in early 2020 breeding season between January 
15

th
 till 15 active nests have been confirmed. In January the streams (especially Melancia in the farms 

Gangorra, Ararinha Azul, Concórdia and Caraiba) will be surveyed by two teams of 2 people (1 vet and 3 trained 
people) looking for Blue-winged Macaw pairs, observing the activity of the pairs and also interviewing local 
people. Reproductive pairs will be considered such; when the couple use the nest tree cavity in some way and 
may be at the cavity door during monitoring or there may be feathers inside the cavity, prepared nest floor, 
eggs and/or chicks. Our target is to confirm 5 nests (with eggs/chicks). 
 Any new trees will be tagged and georeferenced. For the characterization of nests, we are going to 
collect data such as tree species, DBH (dimensions), height of the nest relative to the ground, tree height, 
diameter of the nest entrance, depth and Cartesian point. 

The active nests will be observed from the ground and climbed with single-rope vertical ascent 
techniques. The nests with eggs will be monitored in intervals of 15 days. The trees with chicks will be 
monitored weekly. The accessible eggs and nestlings will be put in tissue bags and transported to the ground. 
On the ground the eggs will be measured and the candling will be performed. When all chicks in a nest are 
between 2 and 4 weeks old, the team will arrive after sunset, all the chicks will be removed as well as any 
parents in the nest. This will be done till we have 10 chicks to rear and 6 adults and release.  

Biometrics, age estimation, body mass, sexing and biological material collection will be performed in 
all monitored nestlings. Macaw chicks in monitored nests will be clinically evaluated by project veterinary 
personnel. Samples will be collected for haemosporidium and principal pathogens that affect psitacines 
included in the Spix´s Macaw Captive program protocol (bornavirus, circovirus, alpha-herpesvírus, adenovirus, 
Salmonella sp., Chlamydia psittaci and Mycoplasma sp.). Pictures will be captured to accompany their 
development.  

Microchips, bands and numbered collars will be placed shortly before fledging to be used to monitor 
these birds after release.  

The collected chicks will be hand raised as described in the captive protocol of Spix´s Macaw 
supervised by Dr. Cromwell Purchase. Eight birds which are 50 - 60 days old will be tagged using Holohil SB-2C 
model radio transmitters (6 g version). Others will have numbered collars. Tagged fledglings will be monitored 
for nine months or until transmitter loss or failure. Telemetry monitoring of marked birds will be conducted 
using a Communications Specialists R-1000 radio receiver and yagi-style antenna, to determine movement 
patterns and key ecological parameters, such as fledgling survival and population-level habitat selection.  

To survey possible predators of eggs and chicks, 5 Bushnell automatic camera traps (not in budget as 
already owned by project) will be installed as close as possible to the nest entrance and programmed to record 
30-second video intervals and 30 s between videos, running 24 h. Sampling will be started when eggs are found 
in the nests and will end when chicks are collected from the nests. 

8.4. Engagement and training 

 The local team will present the project and results of the monitoring in the meetings of agricultural 
associations and recruit more interested people to join the Project. Every breeding monitoring day will be 
performed by four trained team people and one new volunteer. The selected volunteers will join the team paid 
to develop the actives. The training will include: conservation, psittacine biology, identification of birds and 
cavities, capture and handling, hand rearing, emergency topics, transport.  

8.5. Breeding and Release Center of the Spix´s Macaw  

 Cromwell Purchase will be responsible to train the team for the quarantine and management of the 
Spix´s Macaw in the Breeding and Release Center, at Ararinha Azul farm. The birds will arrive in Petrolina 
airport at March 03

rd
 2020. They will be transported in vehicles straight to the facility and will be in quarantine 

for 21 days. In this time, Cromwell and Rafael will be in the facility. Camile will be responsible for the Blue-
winged Macaws.  

 

 



101 
 

8.6. Disclosure 

For the dissemination of results of the Blue-winged Macaw (excluding the hand rearing), we use 
social networks throughout the facebook/ ararinhananatureza and instagram@ararinhananatureza page has 
been managed by ICMBio and Project team since 2016 and 2018, respectively. The facebook page currently 
has 5,486 followers and instagram 1,758 followers. The dissemination of the Spix´s Macaw results will be at 
the responsibility of ACTP. 

8.7. Budget 

Budget is attached to this project proposal. Please note that all assets bought for this project will 
continue to be managed by the Spix’s macaw project and will be used in the follow up research for the Spix’s 
macaw releases and monitoring. The equipment bought for this project is an investment for the Spix’s 
macaws following releases. 
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Figure 1 - Ecological niche model and binary map of environmental suitability of Cyanopsitta spixii. Dashed line 
indicates expertly produced distribution (Birdlife 2018) and whole blue lines indicate the São Francisco River 
basin and its main channels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Probability of occupancy Occupancy or probability that a site is occupied by the Blue-winged 
Macaws in 151 acoustic sampling points conducted in 2017/2018 in Banguê, Barra Grande and Melancia 
streams. Dark brown dots indicate high probability of occurrence and white dots indicate low probability 
of occurrence. The models of occupancy consider the detectability of the species because if there is no 
record the species does not occur at that particular site OR the species was not detected by the 
investigator. 
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Figure 3 - Nest trees marked in the protected areas of the Spix´s Macaw (blue line is correspondent to the 
Environmental Protected Area and green line to the Wildlife Refuge). The yellow dots correspond to the trees 
marked in the first two breeding seasons of monitore Blue-winged Macaw (2016-2017 and 2017-2018) and the 
red dots correspond to the trees marked from October to January 2019. Elaboration: Murilo Arantes. 
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Figure 4 – Field team performing telemetry on October 2019 (left) and Blue-winged Macaw with numbered 
necklace recorded in September 2019 (right) in Canabrava Cliff. Picture (right) from Tatiane Alves (trained 
communitarian). 
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  Item Quantity Unitary  Total  

1 Structure for the Project     R$ 36.179,04 

  Maintainance of the Rafael´s car 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

  Car insurance  1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

  Gas or Diesel (3.280 km per month; R$ 3,95 per liter or 0,439 per km) 39360 R$ 0,44 R$ 17.279,04 

  Oil exchange (each 5.000 km) 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

  
Motorcycle (for tracking one motorcycle is better than a car; less expensive and two teams can do the track 
of 10 birds in the same day) 

1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

2 Team     R$ 142.405,64 

  

Field veterinarian (40 h per week, salary R$ 3.500,00 per month for the first 4 months) plus taxes (FGTS, 
vacation, 13o salary, INSS, food assistance of R$ 500,00). It includes the quarantine responsibility from 
January to March. Readjustment of the salary according to the new activities (ps: the indication of the 
values is responsability of the employee).  

12 R$ 5.851,11 R$ 70.213,32 

  

3 Trained community staff to make the Blue-winged Macaw breeding monitoring (44 hours/week; payment 
in each 05th bussiness day; renewable contract; if possible support to preparatory courses to go to 
University/English classes for biology or veterinary; contract in Portuguese) -  projection of 2 minimum 
salaries for 2020 (R$ 2.060,00) plus taxes (FGTS, vaction, 13o salary, INSS) (ps: the indication of the values 
and restrictions is responsability of the employees).  

24 R$ 2.099,68 R$ 50.392,32 

  Health assistance/insurance for the team per month 48 R$ 200,00 R$ 9.600,00 

  Food for the team and voluntiers 12 R$ 600,00 R$ 7.200,00 

  Airplane tickets for supervision on January and March 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

3 Material and equipment     R$ 82.372,20 

  Batteries (packages with 16) 20 R$ 35,00 R$ 700,00 

  Aviaries (1.5 m x 2 m x 1.8 m high) (with shaded area and mesh, with preditor protection) 2 R$ 25.000,00 R$ 50.000,00 

  Rope of 50 m 1 R$ 900,00 R$ 900,00 

  Climbing Carabiner CE or UIAA 4 R$ 100,00 R$ 400,00 

  Climbing Footer CE or UIAA 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

  Climbing seat BEAL Aero Classic CE or UIAA 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

  Montain Climbing backpack 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

  Climbing Helmet CE or UIAA 1 R$ 200,00 R$ 200,00 
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  Descensor Petzl Grigri  1 R$ 400,00 R$ 400,00 

  Pulley CE or UIAA 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

  Communication radio 1 R$ 578,00 R$ 578,00 

  Microchips 10 R$ 16,42 R$ 164,20 

  pathogen exams 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00 

  radio collar Holohil 6 g 8 R$ 1.410,00 R$ 11.280,00 

  Notebook 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

  external drive 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 

  digital caliper 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

  portable scale 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

    Brazilian TOTAL R$ 260.956,88 

  
Euro TOTAL $56.729,76 
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ANEXO IV – Canvas do Projeto Piloto de Soltura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






