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ICMBio promove segunda oficina de monitoria do PAN Manguezal 

Entre os dias 11 e 15 de dezembro de 
2017, foi realizada a Segunda Oficina de 
Monitoria do Plano de Ação para a Con-
servação das Espécies Ameaçadas e de Im-
portância Socioeconômica do Ecossistema 
Manguezal na Costa Brasileira (PAN Man-
guezal). O evento, coordenado pelo Cen-
tro Nacional de Pesquisa e Conservação da 
Sociobiodiversidade Associada a Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPT/ICMBio), 
aconteceu no Centro de Cultura Popular 
Domingos Vieira Filho, em São Luís do Ma-
ranhão. 
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A oficina contou com 27 participantes, 
entre membros do Grupo de Assessoramen-
to Técnico (GAT) do PAN Manguezal, servi-
dores do CNPT, da Coordenação dos Planos 
de Ação de Espécies Ameaçadas de Extinção 
(Copan/Dibio) e da Diretoria de Ações So-
cioambientais e Consolidação Territorial (Di-
sat), representantes do Projeto Manguezais 
do Brasil e bolsistas do Projeto Áreas Mari-
nhas e Costeiras Protegidas (GEF-Mar/CNPT) 
e do Projeto Pesca Sustentável na Amazônia 
(Unesco/CNPT).

Roda de conversa durante  visita técnica às comunidades do Cajueiro e do Taim

O evento teve como objetivo geral avaliar 
o andamento das ações previstas no PAN 
Manguezal, bem como estabelecer ajustes 
pontuais (revisão de articuladores e cola-
boradores, prazos, produtos, entre outros). 
Além da avaliação do andamento das ações, 
a oficina promoveu uma discussão acerca 
dos gargalos e dificuldades existentes, esta-
belecendo estratégias para a articulação do 
PAN, como a formalização de uma Secreta-
ria Executiva e o agrupamento de ações.

O GAT entregou uma carta ao diretor da 
Disat, Cláudio Maretti, que também par-
ticipou da oficina, solicitando esforços do 
ICMBio para a implementação do PAN, bem 
como o acesso aos resultados do Projeto 
Manguezais do Brasil. Maretti destacou a 
dedicação dos membros do GAT e refor-
çou a importância dos manguezais para a 
conservação da sociobiodiversidade, apre-
sentando algumas iniciativas em andamen-
to, tais como o reconhecimento como sítio 
Ramsar do cinturão de manguezais entre o 
litoral do Amapá e o Delta do Parnaíba, o 
Projeto Manguezais do Norte e a Iniciativa 
Azul. “O PAN é um grande pacto social de 
articulação pelos manguezais brasileiros. 
Devemos focar em ações estratégicas trans-
formadoras e fortalecer o CNPT. Acredito 
que é necessário um esforço para além do 

ICMBio, envolvendo o MMA e a sociedade 
no estabelecimento de um Programa Nacio-
nal para Conservação e Uso Sustentável dos 
Manguezais”, afirmou o diretor.

VISITA TÉCNICA

A semana contou ainda com uma visita 
técnica às comunidades tradicionais do Ca-
jueiro e do Taim, situadas em importante 
área de manguezais da Ilha de São Luís. Os 
participantes da oficina puderam vivenciar 
uma roda de tambor de crioula da comuni-
dade do Taim, forma de expressão de matriz 
afro-brasileira que envolve dança circular, 
canto e percussão de tambores, reconheci-
da como patrimônio cultural do Brasil.

Gabrielle Soeiro, coordenadora do CNPT, 
avaliou positivamente a realização do even-
to, destacando que “além de permitir uma 
análise crítica de todo o processo em curso, 
possibilitou a retomada da articulação para 
implementação das ações do PAN Mangue-
zal, que foi construído colaborativamente 
por representantes de comunidades tra-
dicionais, universidades, ONGs, governo, 
entre outros parceiros, e que visa à con-
servação e uso sustentável dos manguezais 
brasileiros”, concluiu a coordenadora.

Participantes da segunda oficina de monitoria, realizada em São Luís (MA) 
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Pesquisadores realizam expedição nos Parques 
Nacionais dos Campos Amazônicos e Mapinguari 

Entre os meses de novembro e dezembro 
de 2017, uma equipe de pesquisadores lide-
rados pela Dra. Fernanda Werneck, do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa), realizou, com o apoio do ICMBio, ex-
pedição de coleta nos Parque Nacionais dos 
Campos Amazônicos e Mapinguari. A equipe 
envolveu um total de 13 pessoas, incluindo 
pesquisadores e alunos de pós-graduação 
do Inpa, Universidade de Brasília (UnB), Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) e University of Illinois at Chica-
go. Considerando as pessoas envolvidas no 
apoio em campo ao longo da expedição, a 
atividade contou com 30 participantes. 

Os pesquisadores inventariaram diversos 
grupos da fauna: herpetofauna (anfíbios e 
répteis), pequenos mamíferos não voadores 
(roedores e marsupiais), aves e vespas (Mu-
tillidae, Hymenoptera). Foram amostrados 
ambientes de Cerrado e Floresta de terra-fir-
me durante 12 dias em cada um dos parques 

com o uso de diversas técnicas amostrais, 
como busca ativa, uso de armadilhas do tipo 
interceptação-e-queda/pitfalls, armadilhas 
tipo gaiola com atração por iscas e redes de 
neblina. As amostras coletadas serão depo-
sitadas nas coleções científicas do Inpa para 
futuras análises morfológicas e genéticas. A 
equipe de herpetofauna também realizou ex-
perimentos de fisiologia termal para coleta 
de dados sobre preferências termais, tole-
râncias termais máxima e mínima e sensibili-
dade do desempenho locomotor – essas in-
formações subsidiarão diversos estudos para 
quantificar os riscos de extinção das espécies 
causados por mudanças climáticas globais.

Todos os grupos foram muito bem sucedi-
dos em seus inventários, tendo sido amostra-
das espécies bastante interessantes e típicas 
da Amazônia e do Cerrado, assim como algu-
mas espécies raras. A equipe de herpetofau-
na coletou 412 indivíduos pertencentes a no 
mínimo 70 espécies (diversas identificações 
precisam ser ainda confirmadas e/ou refina-
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Armadilhas de interceptação e queda instaladas em campo

Pesquisadores manipulando espécimes coletados
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das), os pesquisadores de mamíferos cole-
taram um total 99 espécimes de pequenos 
mamíferos (ordens Rodentia e Didelphimor-
phia) e o grupo de avifauna capturou 187 
indivíduos de 63 espécies no Parna Campos 
Amazônicos e 108 indivíduos de 38 espécies 
no Parna Mapinguari.

ESPÉCIES REGISTRADAS

Alguns resultados interessantes foram ob-
servados, como o registro do Narcejão (Galli-
nago undulata) no Parna Mapinguari, uma 
espécie de ave que ocorre em banhados do 
Brasil central e norte da América do Sul (Co-
lômbia e Venezuela), porém registrada pela 
primeira vez na Amazônia. Outras espécies 
ainda incomuns na região, mas que estão in-
vadindo a Amazônia devido à expansão de 
áreas de desmatamento, também foram ob-
servadas, como o beija-flor-tesoura (Eupeto-
mena macroura), os anuros do grupo Lepto-
dactylus pentadactylus e lagartos do grupo 
Cnemidophorus lemniscatus. Dentre os pe-
quenos mamíferos, destacam-se espécies de 
difícil captura, como a cuíca-de-cauda-gros-
sa (Lutreolina crassicaudata), coletada nos 
Campos Amazônicos, e a cuíca-de-quatro-
-olhos de McIlhenny (Philander mcilhennyi), 
coletada no Mapinguari.

RESULTADOS

Com base nos resultados preliminares da 
expedição, Fernanda Werneck avaliou que 
os Parnas Campos Amazônicos e Mapinguari 
são extremamente interessantes, consideran-
do a distribuição e biodiversidade da fauna 
amazônica. “Esses parques protegem uma 
diversidade grande de ambientes, em espe-
cial os relictos de Cerrado e suas diversas fi-
tofisionomias. Além disso, estão localizados 
em dois diferentes centros de endemismo se-
parados pelo Rio Madeira: o centro Inambari 
e o centro Rondônia”, destaca Werneck. Ain-
da segundo a pesquisadora, “considerando 
o posicionamento estratégico na transição 
Amazônia-Cerrado, a constante ameaça e as 
alterações do uso da terra na região, estudos 
como esse, realizado com o apoio do ICMBio, 
são importantes para o avanço da pesquisa 
científica na região e para a proteção da bio-
diversidade da Amazônia e do Cerrado”.

A expedição teve como pontos de apoio 
em campo as bases operativas localizadas no 
interior de ambas as unidades de conserva-
ção e o ICMBio também deu suporte à lo-
gística de deslocamento dos pesquisadores. 
Os parques estão vinculados à Coordenação 
Regional 1 (CR 1), possuem sede administra-
tiva em Porto Velho (RO), contam com apoio 
do Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(Arpa) e abrangem grandes áreas florestais, 
além de formações savânicas inseridas na 
porção sul da região amazônica e isoladas 
do restante do bioma Cerrado. As UCs cum-
prem, portanto, um importante papel tanto 
para a manutenção da biodiversidade como 
também de barreira frente ao avanço do des-
matamento.

A
la

n 
O

liv
ei

ra



ICMBio em Foco - nº 453www.icmbio.gov.br06 07

Parcerias estratégicas beneficiam 
políticas públicas

A busca por mecanismos eficientes na utili-
zação de recursos de Compensação Ambiental 
para realização de pesquisas que influenciam 
na tomada de decisão e geração de conheci-
mento aplicada às necessidades de gestão do 
ICMBio: essa foi a grande motivação para o 
estabelecimento da parceria estratégica entre 
o Instituto, o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa (Confap).

Um dos principais resultados dessa par-
ceria foi o lançamento da chamada CNPq 
nº13/2011 (primeira chamada conjunta entre 
as instituições), na qual foram disponibiliza-
dos R$ 3,48 milhões em recursos provenientes 
de Compensação Ambiental para apoiar pro-
jetos de pesquisa científica em unidades de 
conservação (UCs).

A articulação configurou-se como uma ex-
periência bem sucedida na utilização de recur-
sos de Compensação Ambiental, pois conse-
guiu promover a produção de conhecimento 
para subsidiar a gestão e a conservação da 
biodiversidade e, ainda, atenuar os impactos 
de um empreendimento sobre a biodiversida-
de protegida pelas UCs potencialmente afe-
tadas.

Essa parceria, que resultou em uma boa 
prática de gestão ambiental, contemplou 
nove unidades no bioma Caatinga, abrangen-
do cinco estados, e 10 unidades no bioma 
Mata Atlântica, abrangendo oito estados. De 

acordo com o servidor do ICMBio e um dos 
autores do resumo da boa prática, Ivan Sal-
zo, a parceria entre o Instituto e os demais 
órgãos fortaleceu as pesquisas voltadas para 
da gestão da biodiversidade. “Ao todo, 10 
instituições de pesquisa fizeram parte dessa 
parceria, pois entendemos que o avanço no 
conhecimento científico e tecnológico é fun-
damental para fortalecer a conservação da 
biodiversidade. A elevada complexidade terri-
torial, social e cultural do Brasil e as inúmeras 
possibilidades de uso da megabiodiversidade 
associam-se a pressões, que podem ser difu-
sas ou pontuais, e a articulação entre gestão 
ambiental, pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico requer uma abordagem transdisci-
plinar, que incorpore os conhecimentos locais 
e tradicionais ao lado dos saberes científicos e 
da gestão”, explica.

Sobre os resultados alcançados em decor-
rência das parcerias, Salzo destaca que a boa 
prática, em resumo:

- Viabilizou a utilização de recursos de Com-
pensação Ambiental para pesquisa científica 
no bioma Caatinga, abrangendo nove UCs, 
com a definição de temas estratégicos para 
pesquisa a partir do diálogo com os gestores 
das unidades.

- Possibilitou o fortalecimento da capaci-
dade regional de pesquisa, da realização de 
projetos integrados e interdisciplinares, e do 
elo entre pesquisa e políticas públicas para a 
conservação da biodiversidade.
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- Proporcionou uma valorização, no ICM-
Bio, do mecanismo de uso de recursos de 
Compensação Ambiental.

- Inaugurou uma parceria profunda entre 
as instituições, na busca por fortalecer a pes-
quisa voltada para problemas-chave da socie-
dade.

- Incluiu as Fundações de Amparo à Pesqui-
sa (FAPs) como parceiras, por meio da articu-
lação com o Confap, inclusão que contribuiu 
para o alcance dos objetivos propostos.

- Viabilizou a continuidade no uso de recur-
sos de Compensação Ambiental para a nova 
chamada CNPq/ICMBio/FAPs Nº 18/2017, 
abrangendo 19 unidades de conservação e 
dois biomas brasileiros.

Ivan Salzo destaca, ainda, que a boa prá-
tica ampliou e fortaleceu o envolvimento do 
Instituto com outros parceiros. No âmbito dos 
financiadores, a parceria entre o ICMBio e o 
CNPq foi ampliada para a integração das FAPs, 
e no campo relativo à integração para reali-
zação da pesquisa, tanto a chamada 13/2011 
como a chamada 18/2017 buscaram incentivar 
pesquisadores, estudantes, educadores, técni-
cos, comunidades locais, visitantes, gestores 
de UCs e formuladores de políticas públicas. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA:

Local de exercício/atuação: Dibio/CGPEQ/ 
Copeg

Autores do resumo: Ivan Salzo, Denise de 
Oliveira, Mariana Otero Cariello, Elizabeth Mar-
tins, Ana Elisa Bacellar e Katia Torres Ribeiro.

Unidades responsáveis pela realização da 
prática: ICMBio – Coordenação Geral de Pes-
quisa e Monitoramento da Biodiversidade 
(CGPEQ) e Coordenação de Pesquisa e Gestão 
da Informação sobre Biodiversidade (Copeg) 
/ CNPq – Coordenação Geral do Programa de 
Pesquisa em Ciências da Terra e do Meio Am-
biente (CGCTM) e Coordenação do Progra-
ma de Pesquisa em Gestão de Ecossistemas  
(Cogec).

SOBRE O SEMINÁRIO

Durante o III Seminário de Boas Práticas na 
Gestão de Unidades de Conservação e I Fórum 
Internacional de Parcerias na Gestão de Uni-
dades de Conservação, realizados em Brasília 
de 27 a 29 de novembro de 2017, 46 boas 
práticas desenvolvidas em UCs federais e es-
taduais foram apresentadas, com objetivo de 
difundir experiências bem sucedidas com po-
tencial de replicação. Os eventos foram pro-
movidos pelo ICMBio em parceria com o Ins-
tituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), Gordon 
and Betty Moore Foundation, Projeto Desen-
volvimento de Parcerias Ambientais Público-
-Privadas apoiado pelo Banco Interamericano 
para o Desenvolvimento (BID), Caixa, Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), 
Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ) e 
outros parceiros.

Parceria entre ICMBio, CNPq e Confap contemplou nove UCs da Caatinga
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Embrapa doa mudas nativas ao Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros 

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecno-
logia, unidade da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) em Brasília, 
doou ao Parque Nacional da Chapada dos Ve-
adeiros aproximadamente 160 mudas e cinco 
quilos de sementes de quatro espécies nativas 
do Cerrado para colaborar com a restauração 
ecológica da UC e entorno. O parque, uma 
das mais importantes unidades de conserva-
ção do Brasil, foi devastado por um incêndio 

em outubro de 2017 que destruiu 64 mil hec-
tares (26% de sua área total).

As sementes e mudas foram entregues na 
semana passada pelo analista da unidade, 
Leonel Neto, ao chefe do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, Fernando Tatagiba. 
As mudas contemplam cinco espécies: copa-
íba (Copaifera langsdorffii), ipê-roxo (Han-
droanthus impetiginosus), jacarandá-caroba 
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(Jacaranda cuspidifolia), gonçalo-alves (Astro-
nium fraxinifolium) e aroeira (Myracrodruon 
urundeuva).

A doação das mudas de ipê-roxo, gonçalo-
-alves e jacarandá-caroba contou ainda com 
um diferencial: elas foram plantadas em tu-
betes ecológicos feitos do fruto do jequitibá 
(Cariniana estrellensis), o que permite o plan-
tio direto sem danos ao meio ambiente, por 
não utilizar plástico. Todo o processo de pre-
paração das espécies doadas foi realizado em 
conjunto por Leonel Neto e a pesquisadora 
Antonieta Salomão.

Fernando Tatagiba vê com bons olhos a 
parceria com a Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia, porque “representa o encon-
tro entre a conservação ex situ (fora do local 
de origem) e in situ (no habitat das espécies 
vegetais), estratégias fundamentais e comple-
mentares de proteção dos recursos naturais 
do Cerrado”. O objetivo do gestor é aprofun-
dar a parceria com a Embrapa, considerando 
a sua expertise em conservação de plantas. 
“As sementes de espécies nativas são funda-
mentais para os processos ecológicos respon-
sáveis pela regeneração natural de ecossiste-
mas degradados na Chapada dos Veadeiros”, 
complementa Tatagiba.

PATRIMÔNIO BIOLÓGICO

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecno-
logia investe há mais de quatro décadas em 
pesquisas com recursos genéticos de plantas, 

animais e microrganismos. Recurso genético é 
a parte da biodiversidade que apresenta valor 
real ou potencial para a humanidade. O Bra-
sil é privilegiado em relação a esses recursos, 
já que a sua biodiversidade compreende 20% 
de todas as espécies de plantas, animais e mi-
crorganismos do planeta, o que representa o 
maior patrimônio biológico do mundo.

O objetivo é conservar e usar de forma sus-
tentável esses recursos genéticos, em prol da 
segurança alimentar das gerações atuais e fu-
turas. Para isso, os estudos envolvem várias eta-
pas, que vão desde a coleta em todos os biomas 
brasileiros até a conservação em bancos gené-
ticos. No caso de plantas, uma das prioridades 
é coletar espécies em áreas que serão sujeitas 
à degradação ambiental, a exemplo da cons-
trução de hidrelétricas. Esse trabalho é feito de 
forma sistemática e muito do material genético 
coletado não chega até aos bancos genéticos 
ou às câmaras frias, nas quais as sementes são 
conservadas em longo prazo.

“Nossa ideia é coletar as sementes, prepa-
rar as mudas e entregá-las às unidades de con-
servação. Não apenas ao Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, mas a outros no Bra-
sil”, explica Leonel. O analista lembra, ainda, 
que muitas vezes a palavra mais correta é “de-
volver”, porque parte dessas variedades foram 
coletadas nas próprias reservas. É o caso do 
gonçalo-alves, uma árvore rústica de médio 
porte cujas sementes foram coletadas na re-
gião da Chapada dos Veadeiros.
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O analista da Embrapa, Leonel Neto (à direita), entrega as mudas nativas ao chefe do parque, Fernando Tatagiba
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Governo federal reconhece a importância 
do Painel Dinâmico de Informações do 
ICMBio 

A iniciativa do Instituto Chico Mendes em 
disponibilizar de forma transparente suas in-
formações gerenciais, via web, no Painel Di-
nâmico de Informações, foi reconhecida pelo 
governo federal, em dezembro de 2017, como 
uma “política com bons instrumentos de pres-
tação de contas e monitoramento que podem 
servir de base para a construção de um sistema 
aplicável às diferentes políticas ambientais”.

O reconhecimento faz parte do documento 
do 3º Plano de Ação Nacional do Brasil para 
Governo Aberto, e o Painel Dinâmico é apon-
tado no Compromisso 15 – Eixo 2: “Criação 
de um sistema de transparência e prestação 
de contas sobre a implementação, o monito-
ramento e a avaliação de planos e políticas 
ambientais”.

“O Painel Dinâmico representa um grande 
avanço na gestão ambiental e no monitora-
mento de dados dos biomas brasileiros. Além 
disso, possibilita fácil visualização dos traba-
lhos desenvolvidos pelo Instituto e pode aten-
der as demandas da sociedade civil e servir de 
modelo para a construção de novos painéis 
governamentais”, parabenizou Carlos Alberto 
Coury, coordenador geral de Gestão de Infor-
mações sobre Meio Ambiente, do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA).  

DIRETRIZES

O documento do 3º Plano aponta, ainda, 
as diretrizes futuras para o fortalecimento dos 
sistemas de transparência e prestação de con-
tas para os órgãos envolvidos em questões am-
bientais. “Diariamente, buscamos avançar na 
construção deste espaço de interação entre os 
setores que compõem o Instituto, convidando 
os setores a participar da confecção passo a 
passo de suas informações gerenciais. O retor-
no desse convite vem sendo além do esperado 
e muito positivo, tanto para nós como para 

a sociedade civil”, enfatizou Roberta Freitas, 
chefe da Divisão de Gestão Estratégica e Mo-
dernização do ICMBio (DGEM/Gabin).

O 3º Plano de Ação, assim como os dois 
anteriores, foi construído buscando garan-
tir que os governos assumam compromis-
sos concretos de promoção da governança, 
transparência e  combate à corrupção. A 
iniciativa é resultado de uma ação conjunta 
entre o Brasil e 70 outros países que fazem 
parte da Parceria para Governo Aberto (Open 
Government Partnership – OGP).

Nesta 3º edição, o governo brasileiro bus-
cou ampliar ainda mais o debate e o alcance 
do processo de transparência gerencial, rece-
bendo em seu documento a adesão e aprova-
ção de 49 organizações e redes da sociedade 
civil. A ampla adesão demonstra a importân-
cia do avanço na implementação de ações de 
transparência ambiental. 

Para saber mais, acesse o Painel Dinâmico 
de Informações no endereço qv.icmbio.gov.br. 

Instituto cria mais  
um Núcleo de  
Gestão Integrada  

O ICMBio institui, neste mês, mais um Nú-
cleo de Gestão Integrada: O NGI Trombetas, 
no estado do Pará, que tem como objetivo 
promover um novo arranjo entre a Floresta 
Nacional Saracá-Taquera e a Reserva Biológica 
do Rio Trombetas.

Ao todo, o Instituto já possui 48 unidades 
de conservação integradas, somando mais de 
24 milhões de hectares em áreas preservadas. 
Os NGIs são agrupamentos gerenciais que 
propõem uma nova perspectiva de adminis-
tração das UCs federais, tendo como base a 
conservação da biodiversidade em espaços e 
paisagens mais amplos e em melhor integra-
ção com seu entorno

Com a criação do NGI Trombetas, o ICMBio 
passa a contar com um total de 15 Núcleos 
de Gestão Integrada implementados.  Os NGIs 
são resultado da política de aprimoramento 
da gestão das unidades de conservação. O ob-
jetivo central é buscar a integração de recur-

HISTÓRICO: UNA ITAITUBA

Criado em maio de 2016, o primeiro NGI 
do ICMBio ganhou um status diferenciado 
devido à dimensão e importância territorial: 
trata-se da Unidade Especial Avançada (UNA) 
de Itaituba, no Pará. Com quase 9 milhões de 
hectares em áreas protegidas, a UNA gerencia 
12 UCs paraenses. 

sos físicos e financeiros e também de pessoal 
e suas expertises, para ampliar e potencializar 
a qualidade técnica da gestão. Cabe destacar 
que os NGis agora contam com um espaço ex-
clusivo no Painel Dinâmico de Informações do 
ICMBio (qv.icmbio.gov.br), onde é possível en-
contrar dados como: tamanho das áreas, nú-
mero de famílias beneficiárias, quantidade de 
espécies ameaçadas, servidores em atividade, 
número de visitantes, entre outros.  

Reprodução da página inicial do Painel Dinâmico)
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ICMBio promove consultas públicas para 
criação de UCs marinhas
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Os dois pontos mais remotos do território 
nacional – os arquipélagos São Pedro e São 
Paulo, na parte central do Oceano Atlântico 
equatorial, a 1.010 quilômetros de Natal (RN), 
embora pertença ao estado de Pernambuco, e 
o de Trindade e Martim Vaz, um pouco mais ao 
sul do oceano, a cerca de 1.000 quilômetros a 
leste de Vitória (ES), vão se tornar unidades de 
conservação (UCs) federais. A criação das uni-
dades amplia a proteção de áreas marinhas.

As consultas públicas para discussão das 
propostas de criação das UCs ocorrem neste 
mês de fevereiro. No dia 7, às 9h, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de Pernambuco, 
serão avaliados os estudos sobre São Pedro e 
São Paulo. No dia seguinte (8 de fevereiro), às 
14h, no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, 
em Vitória, será a vez do debate a respeito das 
unidades sugeridas para o arquipélago de Trin-
dade e Martim Vaz.

Clique nos links para ter acesso ao aviso das 
consultas no Diário Oficial da União:  
https://goo.gl/mUhpVg  
https://goo.gl/eMkQbn

Consulta pública é uma das etapas de cria-
ção de UCs e está prevista na Lei 9.985/2000, 
que regula o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (Snuc). Trata-se de uma reu-
nião para ouvir a opinião dos vários setores 
da sociedade envolvidos com o tema. Na oca-
sião, são apresentados os estudos que funda-
mentam a implementação das unidades. Os 
estudos biológicos e socioeconômicos sobre 
São Pedro e São Paulo e Trindade foram con-
cluídos pelo ICMBio em novembro de 2017. 
Após as consultas, o passo seguinte é a assi-
natura e publicação dos decretos de criação 
das unidades. A previsão é que isso ocorra até 
o final de março.

AÇÃO COMPARTILHADA: DEFESA E MEIO 
AMBIENTE

A iniciativa é uma ação compartilhada entre 
os ministérios do Meio Ambiente e da Defe-
sa, com a participação direta da Marinha, que 
mantém estação científica em São Pedro e São 
Paulo e um posto oceanográfico em Trindade, 
entre outras atividades. Diversos setores da so-
ciedade, como universidades, centros de pes-
quisa e organizações ambientais, também de-
ram sua parcela de contribuição às propostas.

A criação das UCs faz parte da preocupação 
do governo brasileiro de estabelecer grandes 
áreas marinhas protegidas como estratégia de 
gestão do mar territorial e da zona econômica 
exclusiva (ZEE), unindo conservação ambien-
tal e soberania nacional, a exemplo do que já 
fazem outros países.

“Desse modo, a conservação da ZEE mari-
nha como aliada da soberania nacional tem o 
potencial de alavancar o país como líder inter-
nacional nos assuntos relacionados à gestão 
sustentável dos oceanos, considerando as rela-
ções internacionais, meio ambiente, mudanças 
climáticas e autoridade marítima”, afirmou o 
ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho.

MOSAICOS

Nos dois casos, as propostas prevêem a cria-
ção de mosaicos de UCs, com uma área maior 
–  Área de Proteção Ambiental (APA) – con-
tendo uma área menor – Monumento Natural 
(Mona). Os monumentos naturais são unida-
des de proteção integral e têm, entre outros 
objetivos, o de garantir a recuperação dos re-
cursos pesqueiros. Já as APAs são uma catego-
ria menos restritiva, admitindo várias ativida-
des sustentáveis nos seus limites.

O formato permite ao Brasil atingir 25% da 
zona econômica exclusiva (ZEE) em áreas pro-
tegidas. “É uma proposta ousada, um compro-
misso sério que o país assume perante a comu-
nidade internacional”, destacou o secretário 
de Biodiversidade do Ministério do Meio Am-

biente, José Pedro de Oliveira Costa. Do ponto 
de vista ambiental, a medida representa mais 
um avanço do governo brasileiro na proteção 
da zona costeiro-marinha. Em 2016, o ministro 
Sarney Filho decretou a criação do Refúgio de 
Vida Silvestre (Revis) do Arquipélago dos Alca-
trazes, um santuário marinho de 67 mil hecta-
res no litoral norte de São Paulo.

A criação das novas UCs está sintonizada, 
ainda, com recomendações internacionais, 
preconizadas na Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos do Mar (CNUDM) e na Con-
venção da Diversidade Biológica (CDB). Esta úl-
tima prevê, entre suas metas, a proteção pelos 
países signatários de 10% das áreas marinhas 
e costeiras. Hoje, apenas 1,5% dessas áreas es-
tão abrangidas por UCs no Brasil.

INICIATIVA AZUL

As propostas das novas áreas se encaixam 
em prioridades nacionais e internacionais. En-
tre os compromissos apresentados pelo Brasil 
na Conferência dos Oceanos, em meados de 
2017, está a Iniciativa Azul do Brasil, que esta-
belece uma estratégia para viabilizar parcerias 
e recursos para a implementação e gestão efi-
caz, equitativa e inovadora das áreas protegi-
das. As UCs são importantes para a biodiversi-
dade, o clima e o desenvolvimento sustentável, 
mas, sobretudo no mar, precisam de condições 
para mostrar resultados concretos. Por isso, o 
MMA e o ICMBio, ao proporem novas áreas de 
conservação, têm construído projetos e ações 
para viabilizar a sua implementação e gestão.

SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Os dois arquipélagos são ricos em biodiver-
sidade, com espécies de fauna e flora endêmi-
cas (só existentes no local) ou ameaçadas de 
extinção, e cumprem uma função estratégica 
na delimitação e proteção do mar territorial 
brasileiro e da ZEE. Mesmo considerada área 
ecológica ou biologicamente significativa por 
organizações internacionais, em processo con-
duzido pela CDB, a região do arquipélago São 
Pedro e São Paulo permanece ainda pratica-
mente sem nenhum mecanismo de proteção.

O conjunto de ilhotas é o menor e mais 
isolado arquipélago tropical do planeta. Está 

localizado a 1.010 quilômetros da costa do 
Nordeste do Brasil e a 1.890 quilômetros da 
costa Oeste do Senegal, África, no meio do 
Oceano Atlântico equatorial. É formado por 
pequenas ilhas e ilhotas rochosas que surgi-
ram com o soerguimento do manto do assoa-
lho submarino, formação geológica única no 
mundo. Devido ao seu isolamento geográfico, 
apresenta elevada concentração de espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção. As ca-
racterísticas únicas da área atraem a atenção 
de cientistas desde o século 19, incluindo tra-
balhos realizados por Charles Darwin a bordo 
do navio HMS Beagle, em 1832.

Atualmente o arquipélago São Pedro e São 
Paulo está inserido na APA Fernando de No-
ronha-Rocas-São Pedro e São Paulo (Decreto 
92.755 de 5 de junho de 1986), que cobre 
79.706 hectares e pertence ao estado de Per-
nambuco. Em 1998, o governo brasileiro criou 
o Programa Pró-Arquipélago e construiu uma 
estação científica, garantindo a ocupação per-
manente do local por civis e militares e os di-
reitos e deveres de manutenção da ZEE no en-
torno do arquipélago (430.000 km²; 11.5% de 
toda ZEE brasileira).

A APA São Pedro e São Paulo, de acordo 
com a proposta, abrangeria a zona marinha 
num raio de 200 milhas náuticas ao redor do 
arquipélago, correspondente à ZEE, excluída 
a área delimitada pelo monumento natural. 
Teria, entre outros, os objetivos de conservar 
os ambientes marinhos, montes submarinos 
e suas espécies de fauna, flora e microrganis-
mos, em especial as espécies endêmicas, e as-
segurar os direitos de soberania para fins de 
exploração e gestão dos recursos naturais e 
aproveitamento da ZEE.

Já o Monumento Natural do Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo teria, entre outras fun-
ções, as de preservar o sítio natural raro, com-
posto por formação geológica única no mun-
do, os recursos pesqueiros, as águas e regiões 
submersas do menor e mais isolado arquipé-
lago dos trópicos, a integridade dos habitats 
e das populações das espécies ameaçadas de 
extinção e endêmicas existentes no local, pro-
movendo a capacidade de resistência e resiliên-
cia dos ecossistemas marinhos para enfrentar 
cenários futuros de mudanças climáticas.
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SERVIÇO:

Consulta pública sobre criação de UCs 
marinhas no arquipélago São Pedro e São 
Paulo

Data e horário: 7 de fevereiro, às 9h. 

Local: Assembleia Legislativa do Estado de 
Pernambuco (Rua da União, 397, Boa Vista, 
Recife, Pernambuco).

Consulta pública sobre criação de UCs 
marinhas no arquipélago de Trindade e 
Martim Vaz

Data e horário: 8 de fevereiro, às 14h.

Local: Centro de Visitantes do Projeto Ta-
mar (Av. Nossa Senhora da Penha, nº 700A, 
Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória, Espí-
rito Santo).

As consultas serão organizadas pelo ICM-
Bio. Podem participar órgãos ambientais, 
entidades públicas federais, estaduais e mu-
nicipais, organizações não governamentais e 
representantes dos setores produtivos, além 
da comunidade em geral.

Dúvidas devem ser enviadas para o ende-
reço consultapublica@icmbio.gov.br ou por 
correspondência para Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, Diretoria 
de Criação e Manejo de Unidades de Con-
servação (Diman), Coordenação de Criação 
de Unidades de Conservação (Cocuc), EQSW 
103/104, Bloco D, Complexo Administrativo, 
Setor Sudoeste - Brasília/DF, CEP: 70.670-350

Confira no link os estudos sobre a APA e o 
Mona São Pedro e São Paulo:  
https://goo.gl/yANU73.

TRINDADE E MARTIM VAZ

A Ilha da Trindade surgiu do embate entre a 
água fria e o magma incandescente de vulcões 
nas profundezas do Oceano Atlântico há cerca 
de 3,5 milhões de anos. Mergulhando na costa 
do Espírito Santo, a lava das erupções formou 
uma cordilheira submersa: a Cadeia Vitória-
-Trindade. O arquipélago é o único ponto em 
que as enormes montanhas dessa cadeia ultra-
passaram o nível do mar.

A Cadeia Vitória-Trindade representa uma 
formação única no planeta, composta por 
uma cordilheira de montanhas de mais de 
1.000 km de extensão, que conecta a costa 
central do Brasil à Ilha da Trindade e arquipé-
lago Martim Vaz. Possui cerca de 30 montes 
submarinos, sendo que ao menos 10 estão 
entre 30 e 150 metros de profundidade, fun-
cionando como verdadeiras ilhas para a biodi-
versidade marinha.

As ilhas oceânicas, situadas no extremo leste 
da cordilheira, abrigam a mais alta diversidade 
de algas calcárias do mundo, a maior riqueza 
de espécies recifais e endêmicas de todas as 
ilhas brasileiras e ainda uma das maiores taxas 
de peixes e tubarões do Atlântico Sul. Entre as 
espécies endêmicas, estão o caranguejo-ama-
relo, a pardela-de-trindade, uma subespécie 
de fragata e bosques de samambaias gigantes 
com mais de cinco metros.

A região da cordilheira Vitória-Trindade é 
reconhecida nacional e internacionalmente 
como um hot spot (área de alta prioridade 
para a conservação e uso sustentável da bio-
diversidade). A cordilheira também foi apon-
tada pela CDB como uma área marinha eco-
logicamente e biologicamente significativa 
e indicada pelo governo brasileiro durante a 
Conferência da ONU sobre Oceanos/ODS 14, 
em junho de 2017, como área prioritária para 
a proteção dos oceanos e criação de unidades 
de conservação marinhas.

Trindade é atualmente considerada uma 
reserva municipal de Vitória. Abriga, desde 
1957, o Posto Oceanográfico da Ilha da Trin-
dade, gerido pela Marinha do Brasil. São oito 
instalações para militares e pesquisadores, 
que abrigam cerca de 30 pessoas, a única co-
munidade da ilha.

As pequenas praias da Ilha da Trindade 
constituem o maior sítio reprodutivo da tarta-
ruga verde no Brasil e a sétima maior colônia 
reprodutiva do Atlântico, abrigando até 6.000 
ninhos por ano. Tartarugas verdes, cabeçudas 
e de pente, todas ameaçadas de extinção, são 
comumente observadas nos ambientes reci-
fais dos montes submarinos da cordilheira. 
Trindade ainda é especialmente importante 
para aves marinhas, uma vez que sete espé-
cies se reproduzem na região.

Pela proposta, a APA de Trindade e Martim 
Vaz será composta por duas áreas. Uma num 
raio de 200 milhas náuticas ao redor do ar-
quipélago, correspondente à ZEE, excluída a 

área delimitada pelo Monumento Natural do 
Arquipélago de Trindade e Martim Vaz; e ou-
tra em frente ao posto oceanográfico, dentro 
do monumento natural.

A APA terá como objetivos assegurar os di-
reitos de soberania para fins de exploração, 
aproveitamento, conservação e gestão dos re-
cursos naturais, garantindo o uso sustentável 
da zona econômica exclusiva para fins econô-
micos, além de ordenar a pesca, navegação, 
turismo e demais atividades econômicas com-
patíveis com a conservação ambiental que se 
apresentem como estratégicas para a região.

Já o Mona de Trindade e Martim Vaz visa 
preservar sítios naturais raros (compostos por 
montes submarinos e ilhas da Cadeia Vitória-
-Trindade), garantir a integridade dos habitats 
e das populações de espécies ameaçadas de 
extinção, promover a execução constante de 
pesquisa e monitoramento da biodiversidade 
na região e contribuir, por meio do mosaico de 
unidades de conservação e seu zoneamento, 
para a recuperação de estoques pesqueiros.

As UCs serão administradas de forma com-
partilhada entre a Marinha, que ficará respon-
sável pelas ações administrativas, e o ICMBio, 
que cuidará da gestão ambiental. A criação 
das unidades não causará nenhuma interfe-
rência nas atividades de defesa nacional exe-
cutadas em todo o mar territorial e zona eco-
nômica exclusiva, incluindo a realização de 
exercícios militares e pesquisas para garantir 
o treinamento, prontidão e mobilidade das 
Forças Armadas brasileiras.

Para acessar a íntegra dos estudos sobre a 
APA e o Mona de Trindade e Martim Vaz é só 
clicar no link: https://goo.gl/8CHUiR. 
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A loba-guará que passou um ano 
sendo treinada e cuidada para voltar 
à natureza morreu atropelada no úl-
timo dia 14. O acidente ocorreu em 
uma estrada rural no entorno do Par-
que Nacional da Serra da Canastra. 
Lobinha, como carinhosamente era 
chamada pelos pesquisadores, fazia 
parte de um projeto pioneiro do Cen-
tro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação de Mamíferos Carnívoros (Ce-
nap/ICMBio) e parceiros. O objetivo 
da pesquisa, uma das atividades do 
Plano de Ação Nacional (PAN) para a 
Conservação do Lobo-Guará, coorde-
nado pelo Cenap, era criar um proto-
colo de reabilitação comportamental 
para soltura de lobos-guarás órfãos, 
resgatados na natureza depois de 
perderem seus pais por conta de 
queimadas, caça ou atropelamentos.

A morte precoce da loba deixou to-
dos na equipe do projeto muito tris-
tes. “Ficamos devastados com essa 
tragédia. Hoje digo que está muito 
difícil de acreditar que um dia os lo-
bos conseguirão sobreviver a todas as 
ameaças a que estão sujeitos. Porém, 
vamos continuar lutando para melho-
rar as condições de sobrevivência des-
ta espécie”, afirma o pesquisador do 
Cenap, Rogério Cunha de Paula.

Fazia quase dois meses que a lobi-
nha tinha sido solta na Serra da Ca-
nastra e estava sendo monitorada por 
um colar de GPS. “O colar nos enviou 
aviso de mortalidade e fomos atrás 
para verificar, torcendo que fosse so-
mente um mau funcionamento. Infe-
lizmente, não foi. Ela sofreu um im-
pacto, provavelmente por uma moto, 
e se arrastou para dentro do cafezal, 
onde faleceu 30 minutos depois”, re-
lata Rogério. Poucas horas após o res-
gate, o exame de necropsia, realizado 
pelo veterinário Pedro Teles na Uni-
versidade de Franca, indicou um alto 
impacto no corpo do animal. Foram 
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Animal foi atropelado em estrada rural na Serra da Canastra
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Morre loba que inspirou projeto pioneiro 
fraturas em cinco costelas e lesões graves no 
pulmão, que provocaram hemorragia e asfixia.

“Ela estava com um estado de saúde bom, 
musculatura apropriada, forte, saudável. Es-
tava com o estômago e intestino bem cheios, 
sinal de que estava se alimentando bem”, la-
menta o veterinário. Os dados de movimenta-
ção e atividade enviados pelo colar confirmam 
essa constatação. “Ela ainda se encontrava em 
período de exploração, o que é normal nos pri-
meiros meses após a soltura de animais rein-
troduzidos, porém seus padrões de atividade 
já eram semelhantes aos dos lobos adultos da 
região”, ressalta Rogério. Segundo ele, esses 
indicativos apontam para o sucesso dos esfor-
ços de treinamento.

SÍMBOLO DO CERRADO

A espécie, um dos ícones da biodiversida-
de do Cerrado, corre risco de extinção, e os 
atropelamentos são hoje uma das maiores 
ameaças à sua sobrevivência. “Sempre que se 
fala em atropelamento, pensamos numa ro-
dovia, e não numa estradinha rural de terra. 
Quantos outros bichos não estarão morrendo 
desse mesmo jeito por aí, sem a gente ficar 
sabendo?”, indaga o pesquisador do Cenap. 
O acidente reacende uma questão importante: 
a drástica redução de populações de espécies 
ameaçadas nas estradas de todo país. O caso 
da Lobinha alerta para o fato de que os levan-
tamentos de animais atropelados podem estar 
muito subestimados.

O projeto, conduzido com extremo rigor téc-
nico, aproveitando dados científicos existentes 
para reabilitação comportamental e informa-
ções coletadas a partir de lobos monitorados 
na região, foi desenvolvido pelos pesquisado-
res do ICMBio, do Instituto Pró-Carnívoros e 
da Universidade de Franca (SP). “A iniciativa 
deu certo, tivemos sucesso na primeira fase do 
projeto, a da preparação do animal para a vida 
livre. Durante esse período, levantamos muitas 
informações e pesquisamos mais sobre a espé-
cie”, ressalta Rogério.

HISTÓRIA

A loba foi resgatada ainda filhote depois 
que os pais desapareceram em meio a uma 
queimada em um canavial no interior de São 
Paulo, em agosto de 2016. Assim, começou 
a história de Lobinha, resgatada com apenas 
quatro meses de vida. Os pesquisadores sa-
biam que ela não sobreviveria por conta pró-
pria nessa idade. Buscando solucionar o pro-
blema da redução das populações de lobo pela 
retirada de filhotes e jovens, os pesquisadores 
decidiram inovar: cuidaram do animal para 
que ele pudesse retornar à natureza. No perío-
do de semi-cativeiro (um cercado de 2.600 m² 
em área natural) no município de São Roque 
de Minas, aos pés da Serra da Canastra, ela 
recebeu frutos colhidos na região, treinamen-
to para caçar e acompanhamento periódico de 
sua saúde. O objetivo era treiná-la para sobre-
viver na natureza.

Depois de quase um ano, no dia 2 de de-
zembro, os pesquisadores abriram o portão 
do recinto de treinamento, soltando a loba 
para reencontrar a liberdade. “Durante esse 
período, ela atendeu todas as marcas espera-
das para ganhar sua liberdade. Seu compor-
tamento de caça era impecável, sua saúde era 
perfeita”, conta o pesquisador. Infelizmente, 
depois de todo o esforço realizado, a pesquisa 
foi abreviada por um acidente, que encerrou o 
projeto e as muitas possibilidades que Lobinha 
traria para a ciência e a conservação dos lobos-
-guarás do Brasil. No entanto, o período em 
que ela viveu livre reacendeu uma grande es-
perança para os órfãos. Graças ao caminho tri-
lhado por Lobinha em seus 20 meses de vida, 
todos eles poderão ter uma segunda chance.
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Esec de Jutaí-Solimões instala novas placas 

A Estação Ecológica de Jutaí-Solimões rece-
beu, em dezembro de 2017, 10 novas placas 
de sinalização, adquiridas com recursos do Pro-
grama Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).  
Nessa primeira etapa, foram substituídas as 
placas que se encontravam ao longo do rio 
Jutaí e posteriormente serão trocadas as que 
se encontram no rio Paty, Paraná do Capivara 
e ao longo do rio Solimões, vias fluviais que 
delimitam a UC.  “As novas placas chegaram 
em boa hora para substituir as anteriores, co-
locadas no início de 2004. Apesar de estarem 
deterioradas pelo tempo, as antigas receberão 
reparos e serão reaproveitadas para reforçar a 
sinalização em acessos secundários”, explica 
Lauri Corso, chefe da Esec.  “A metodologia 
utilizada na instalação leva em conta a melhor 

visibilidade e menor impacto, evitando o corte 
da mata nativa. São instaladas em árvores atra-
vés de cabos de aço, deixando uma folga para 
evitar o estrangulamento delas ao crescerem, 
diminuindo a manutenção”, completa Corso. 

Placas foram instaladas ao longo do rio Jutaí

Rebio das Perobas promove Semana de Serviço Voluntário 

Entre os dias 15 e 19 de janeiro, seis volun-
tários participaram da Semana de Serviço Vo-
luntário na Reserva Biológica das Perobas (PR). 

Eles atuaram na manutenção de trilhas, no 
monitoramento de impactos ambientais e em 
ações de Educação Ambiental. Os voluntários 
puderam acompanhar uma semana da rotina 
de trabalho de uma unidade de conservação e 
manter contato mais próximo com a biodiver-
sidade protegida pela Rebio. Além de conhe-
cerem de perto a Floresta Estacional Semideci-
dual, puderam avistar animais raros no Paraná, 
como a onça-parda, e uma vara de queixadas. 
A Rebio das Perobas firmou recentemente 
acordos de cooperação com os municípios de 
Cianorte e Tuneiras do Oeste para ter uma nova 
sede que inclua alojamento. Desta forma, a UC 
poderá atender melhor os candidatos ao servi-
ço voluntário.

Voluntários vivenciaram por uma semana a rotina de trabalho da Rebio
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Parque Nacional Mapinguari apresenta seu Plano de Manejo 

No dia 16 de janeiro, a equipe do Parque 
Nacional Mapinguari (AM) apresentou o seu 
Plano de Manejo para a Diretoria de Criação 
e Manejo de Unidades de Conservação (Di-
man). Na reunião, estiveram presentes téc-
nicos da Coordenação de Elaboração e Re-
visão do Plano de Manejo (Coman/Diman) e 
representantes da CGPRO, CGEUP, COGCOT e 
CGCAP. “Essa etapa do processo de planeja-
mento é importantíssima, pois é quando se 
realiza o alinhamento da proposta da equipe 
de planejamento com as diretrizes das dire-
torias que não puderam estar presentes em 
todas as etapas do processo de construção do 

documento”, afirma Edilene Menezes, repre-
sentante da Coman. 

O Plano de Manejo do Parna Mapinguari 
está sendo construído no âmbito do Processo 
de Planejamento Integrado das 11 UCs Fede-
rais do Interflúvio Purus-Madeira, elaborado 
com recursos do DNIT operados pelo Projeto 
PNUD, visando implementar as UCs criadas 
com o objetivo de assegurar a conservação 
da região sul do bioma Amazônia, em decor-
rência da repavimentação da rodovia BR-319, 
que liga as cidades de Manaus (AM) e Porto 
Velho (RO).

Participantes da reunião buscaram alinhar as propostas da 
equipe da UC com as diretrizes institucionais
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