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Nesta segunda-feira, 5 de dezembro, comemora-se o 
Dia Internacional do Voluntariado. Para marcar a data, o 
ICMBio em Foco lança esta edição especial, destacando 
as conquistas e avanços obtidos pelo seu Programa 
de Voluntariado, criado em 2009, para reforçar, 
principalmente, o trabalho dos servidores que atuam na 
sede e nas unidades descentralizadas a cumprir a sua 
nobre missão de conservar a biodiversidade.
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Em funcionamento há sete anos, o 
Programa de Voluntariado do Instituto Chico 
Mendes chega a 2016 com uma série de 
conquistas. Como parte dos avanços neste 
ano, novas diretrizes foram discutidas para o 
programa, cuja coordenação nacional passou 
a ser realizada pela Coordenação-geral de 
Gestão Socioambiental (CGSAM), vinculada 
à Diretoria de Ações Socioambientais e 
Consolidação Territorial em Unidades de 
Conservação (Disat).

A instrução normativa que regula o 
programa foi revista e, entre as novidades, 
estão a ampliação das linhas temáticas e 
das unidades organizacionais em que os 
voluntários podem atuar, o fortalecimento 
da Coordenação Nacional do Programa de 

Voluntariado e as novas possibilidades de 
parcerias.

REVISÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

A transferência da coordenação do 
programa foi uma oportunidade para 
que suas diretrizes e normas fossem 
reformuladas. Representantes de todas as 
diretorias e de unidades descentralizadas, 
além de instituições parceiras que atuam 
com voluntários, participaram de uma série 
de reuniões que culminou com a publicação 
da nova instrução normativa (IN).

Durante esse período, as discussões 
foram conduzidas por uma equipe de 
transição, formada por servidores das 
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Em funcionamento há 7 anos, programa 
chega a 2016 com muitas conquistas

coordenações-gerais de Proteção (CGPRO) e 
de Gestão Socioambiental. A nova instrução 
normativa também amplia as possibilidades 
de parcerias para gestão do programa de 
voluntariado local.

Cláudio Maretti, diretor da Disat, acredita 
que a grande razão de o ICMBio reformular 
o programa é a necessidade de dar maior 
dimensão a suas ações “O programa 
tem muitas experiências de excelência 
acontecendo em nossas unidades e centros. 
Estamos focando agora na estruturação 
do programa, além de orientações 
institucionais com uma atuação mais 
proativa da coordenação. Muda a escala, a 
amplitude e a forma de nos relacionarmos 
com a sociedade”, afirmou.

A Instrução Normativa nº 3/2016, que 
substituiu a regulamentação anterior, 
foi publicada em maio e está disponível 
em http://bit.ly/2fLboza.

MAIS ATIVO E ESTRATÉGICO

Desde o início dos trabalhos que 
revisaram o programa, o objetivo foi torná-
lo mais estratégico e desenvolver ações de 
forma coordenada, buscando, por exemplo, 
a captação de recursos e o estabelecimento 
de parcerias com outras instituições, o que 
já vem ocorrendo.

“Nosso objetivo é aprimorar e ampliar 
o programa constantemente, com um 
foco mais ativo e estratégico, utilizando-o 
como mais um dos canais de comunicação 
do Instituto com a sociedade”, afirmou 
Paulo Russo, coordenador-geral de Gestão 
Socioambiental.

Desde o início do programa, o ICMBio 
contabiliza 113 unidades organizacionais 
com programa de voluntariado formalizado, 

mas acredita-se que o alcance deva ser ainda 
maior.

“Muitos voluntários que doam seu 
tempo e realizam contribuições valiosas nas 
unidades ficam no vazio das estatísticas, 
pois algumas unidades não oficializam sua 
participação no programa. Ainda há uma 
diferença entre o que chega na sede e o 
que é realizado pelas unidades, por isso a 
importância da adesão formal ao programa 
e o envio dos relatórios”, ressaltou Paulo 
Russo.

Para participar do Programa de 
Voluntariado, unidades de conservação, 
centros de pesquisa, coordenações regionais 
e setores da sede devem aderir à iniciativa por 
meio de Termo de Adesão, além de elaborar 
o planejamento (previsão) do programa de 
voluntariado, plano de trabalho coletivo ou 
individual do voluntário e relatórios anuais 
das atividades.

EXPEDIÇÃO VOLUNTARIADO

Outras ações que estão em curso nesse 
processo é a realização da “Expedição 
Voluntariado” e a reformulação da identidade 
do Programa.

Durante o mês de outubro, equipe da Divisão 
de Gestão Participativa (DGPAR) participou 
de visitas de campo aos parques nacionais 
da Chapada dos Veadeiros (GO), da Serra da 
Bodoquena (MS) e da Tijuca (RJ); à Reserva 
Extrativista Arapixi (AM); Área de Proteção 
Ambiental de Guapimirim e Estação Ecológica 
da Guanabara (RJ). O objetivo foi conhecer as 
iniciativas de voluntariado realizadas nessas 
unidades e colher conteúdo audiovisual para 
produzir vídeos e fotos sobre o programa.

O objetivo é divulgar e revelar um pouco 
mais sobre as trilhas e rumos do voluntariado 
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de forma institucional, engajando a sociedade 
e estimulando a adesão das unidades 
organizacionais do ICMBio ao programa. A 
expectativa é que sejam contempladas a maior 
variedade de linhas temáticas, atividades, 
unidades organizacionais, biomas e regiões do 
país, além de valorizar o caminho percorrido 
e os resultados alcançados pelo programa até 
agora. Dois vídeos já podem ser conferidos em 
http://bit.ly/2h6ScJR e http://bit.ly/2gI8ADH.

Já a reformulação da identidade do 
programa tem o objetivo de atender a 
evolução de suas ações. O desenvolvimento 
está sendo conduzido pela agência Ana Laet, 
empresa integrante do conselho do Instituto 
de Pesquisa Ecológicas (IPÊ).

“Os estudos estão sendo realizados com 
base em premissas que refletem o potencial 
do programa. Internamente identificamos 
que o programa precisava ser reconhecido 
facilmente como uma atividade do ICMBio, 
expressar sua dimensão nacional, trazer a 
paixão, o cuidado e o amor que movem os 
voluntários do Instituto e sua diversidade, 
além da colaboração necessária entre 
diversos atores que juntos fazem o programa 
acontecer”, complementa Cibele Tarraço, 
consultora de comunicação do Programa.

A previsão é que a nova marca seja lançada 
no próximo semestre, em conjunto com o 
vídeo institucional do programa.

Dúvidas sobre a iniciativa podem 
ser esclarecidas pela Divisão de Gestão 
Participativa (DGPAR) pelo e-mail
voluntariado@icmbio.gov.br ou pelos 
telefones (61) 2028-9127 e 9130.

Duas publicações serão lançadas em breve 
pelo Instituto Chico Mendes como parte das 
ações para fortalecimento do Programa de 
Voluntariado: o Guia do Gestor e o Caderno 
do Voluntário.

As publicações trarão orientações sobre 
como planejar a implementação do programa 
nas unidades e proceder em casos específicos, 
direitos e deveres dos gestores e voluntários, 
campos de atuação, entre outros aspectos. 
Outra questão que será explicada no guia 
para gestores é a diferença entre a atuação 
dos voluntários, estagiários e bolsistas.

OFICINA

Nos dias 20 e 21 de setembro, foi realizada 
a Oficina para Estruturação Inicial do Guia do 
Gestor e do Caderno do Voluntário do ICMBio. 
O evento contou com a presença de servidores 
da sede e de unidades descentralizadas; do 
voluntário João Carlos Raimundo Junior, que 
atua no Parque Nacional da Bodoquena; e 

Publicações contribuirão para atuação 
de gestores e voluntários

Durante a oficina realizada em setembro foram discutidos os conteúdos das publicações
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dos parceiros Instituto de Pesquisas Ecológica 
(IPÊ) e WWF-Brasil.

Além da participação presencial, outras 
unidades contribuíram com o envio de 
conteúdo e sugestões por e-mail. Durante a 
reunião, os participantes discutiram objetivos, 
público-alvo, estrutura e conteúdo, com a 
finalidade de coletar ideias e conteúdo para 
as duas publicações.

GUIA DO GESTOR

O Guia do Gestor está sendo desenvolvido 
para orientar o planejamento e a implementação 
do Programa Nacional do Voluntariado 
nas unidades organizacionais do ICMBio. A 
publicação institucional apresentará em seu 
conteúdo informações sobre planejamento e 
adesão ao programa, mobilização e seleção, 
treinamento, entre outras questões.

“Com uma linguagem dinâmica e de fácil 
apresentação, nossa proposta é ter uma 
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Parcerias fortalecem o Programa de 
Voluntariado
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publicação que incentive a adesão e auxilie os 
responsáveis pela implantação do programa. 
Nossa intenção é fortalecer a iniciativa 
também por meio do nivelamento da forma 
de atuação”, ressaltou Cristiane Figueiredo, 
chefe da Divisão de Gestão Participativa.

CADERNO DO VOLUNTÁRIO

A proposta é que os voluntários também 
estejam contemplados com uma publicação 
institucional que os oriente em sua atuação. O 
Caderno do Voluntário deverá ser um material 

A possibilidade de formalização de parcerias 
com outras instituições foi um dos avanços 
obtidos com a reestruturação do Programa, 
segundo sua Coordenação Nacional. Seguindo 
o planejamento estratégico elaborado em 
agosto, a proposta é que parceiros nacionais, 
regionais e locais possam apoiar na ampla 
estruturação do programa ao longo dos 
próximos cinco anos.

“Com a reformulação do programa, 
reforça-se a compreensão de que os parques 
e reservas são importantes para a sociedade. 
Por isso, estamos fazendo desde o início desse 
processo diversas parcerias”, ressaltou Cláudio 
Maretti, diretor da Disat.

Nacionalmente, o programa conta com a 
parceria do Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(IPÊ), Serviço Florestal Americano, WWF-Brasil 
e Banco do Brasil. Para orientar e incentivar 
as unidades organizacionais a buscarem 
outras parcerias, a CGSAM está trabalhando 
na definição das diretrizes e procedimentos 

Previsão é que as publicações sejam lançadas no próximo semestre
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e na elaboração de modelos de acordo 
de cooperação, alinhados ao novo marco 
regulatório das organizações da sociedade 
civil, que entrou em vigor em janeiro deste 
ano. Conheça um pouco mais sobre as 
parcerias de abrangência nacional.

IPÊ

O IPÊ participa das discussões para 
reestruturação do Programa de Voluntariado 
do ICMBio, com suporte financeiro da Gordon 
e Betty Moore Foundation, apoiadores de 
diversos projetos da organização realizados 
em áreas protegidas.

“Este é um trabalho a várias mãos que 
tem forte relação com a missão do IPÊ, 
que é conservar a biodiversidade a partir 
de modelos inovadores. Colocamos nossa 
expertise de cerca de 25 anos de atividades de 
pesquisa, ciência e educação à disposição dos 
parceiros para que todos possamos chegar 
a um objetivo comum que é a conservação 

ICMBio e WWF assinaram acordo em junho para fortalecimento do voluntariado
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de uso constante, qualificando sua atuação 
junto à gestão ambiental pública.

“Nosso objetivo é que a publicação seja 
uma ferramenta para empoderar o voluntário, 
orientando-o sobre seu papel, atribuições, 
limitações de atuação e atitudes como um 
representante da instituição”, pontuou 
Cristiane.

As publicações estão em processo de 
elaboração, com expectativa de lançamento 
no primeiro semestre de 2017.
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da biodiversidade brasileira. Isso acontece 
não só no programa de voluntariado, mas 
nas diversas outras iniciativas que realizamos 
principalmente nas unidades de conservação 
da Amazônia”, explica a coordenadora de 
projetos do IPÊ, Fabiana Prado.

O Instituto apoia ações estruturantes do 
programa como o planejamento estratégico, 
o desenho da identidade visual e a elaboração 
do Guia do Gestor e do Caderno do Voluntário, 
além de outros materiais de comunicação. 
Para 2017, o IPÊ e os parceiros do Programa de 
Voluntariado têm em vista o desenvolvimento 
de um sistema de dados que garanta mais 
visibilidade de seus números, além da 
realização de capacitações aos gestores e 
voluntários das unidades de conservação que 
aderirem ao programa.

WWF – BRASIL

Em junho de 2016, ICMBio e WWF-
Brasil assinaram um acordo para fortalecer 
o Programa Nacional de Voluntariado nas 
unidades de conservação e nos centros de 
pesquisa do Instituto. A organização está 
envolvida nas discussões sobre a estruturação 
do programa no âmbito do comitê de 
assessoramento e também representa, 
nesse fórum, a Coalizão Pró-Unidades de 
Conservação da Natureza – Coalizão Pró-
UCs (#UnidosCuidamos), que se propõe a 
congregar organizações da sociedade civil 
comprometidas com a valorização e a defesa 
das unidades de conservação brasileiras.

SERVIÇO FLORESTAL AMERICANO

O apoio ao programa pela Agência 
Norte-americana para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) consta entre os objetivos 
de longo prazo da parceria estabelecida pelos 
governos do Brasil e dos Estados Unidos e 
que tem como parceiros técnicos o ICMBio 
e o Serviço Florestal Americano, por meio do 
programa “Parceria para a Conservação da 
Biodiversidade na Amazônia”.

O suporte às atividades de voluntariado 
recebeu mais espaço no plano de trabalho 
da parceria para o ano de 2017. Dentre as 
atividades propostas, está a realização de 
visita técnica de servidores do Instituto aos 
EUA para conhecer o funcionamento do 
programa de voluntariado nos diferentes 
níveis de gestão das agências ambientais 
norte-americanas. A expectativa da visita é 
trocar experiências que contribuam para a 
estruturação nacional do programa no ICMBio 
e nortear o desenvolvimento de capacitações 
para nossos gestores.

BANCO DO BRASIL

A aproximação entre os programas de 
voluntariado do ICMBio e do Banco do 
Brasil foi iniciada em 2016 e traz diversas 
oportunidades de trabalho conjunto em todo 
o país. O Voluntariado BB conta atualmente 
com mais de 24 mil voluntários cadastrados 
em todo o Brasil, que podem se engajar 
livremente em atividades promovidas por 
instituições locais. 

Além disso, anualmente o Programa de 
Voluntariado BB financia projetos desenvolvidos 
por entidades sem fins lucrativos que contem 
com a atuação voluntária de funcionários do 
banco. Destaca-se que os últimos dois editais 
de seleção foram destinados ao apoio de ações 
sociais e ambientais em iniciativas de geração 
de trabalho e renda e cuidado ambiental em 
temas como resíduos sólidos, agroecologia, 
água e educação.

A relação com o Programa de 
Voluntariado do Banco do Brasil já resultou 
na oportunidade de servidores, voluntários, 
colaboradores e comunitários ligados a 
unidades organizacionais participarem do 
curso “Vídeos de Bolso”, realizado à distância 
e com duração de 40 horas. Foram mais de 
180 interessados do ICMBio, divididos nas 
duas turmas do curso, que tem o objetivo 
de apresentar soluções de criação, edição e 
publicação de vídeos e fotos para internet 
e redes sociais com orientação técnica em 

vídeos e fotografias simples, inovadores e 
informativos. 

Na primeira turma, já encerrada, cerca de 20 
participantes ligados ao Instituto concluíram 
o curso e produziram vídeos. Alguns dele já 
podem ser conferidos: 

- Sauim de coleira, ilustre morador da 
cidade de Manaus, por Eleonízia Silva, da ARIE 
Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais (AM), em http://bit.ly/2gVAngA

- Faça você mesmo uma bomba costal para 
auxiliar no combate a incêndios florestais, por 
Fábio Araújo, da Comob, em https://youtu.
be/hnlF-vuMLLA

- Fiscalização ICMBio, por Miliany  Campos, 
da APA Tapajós (PA), em https://youtu.be/w1-
Q9Cq173k

- Os Peixes Rivulídeos, por Rogerio  Machado, 
do Cepta, em https://youtu.be/fGIAL78rFVw, 
com fotos do ecólogo Matheus Volcan.

Material audiovisual está sendo produzido com apoio de parceiros
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Voluntário: muito além de força de 
trabalho, um aliado da conservação!

Como planejar o Programa de 
Voluntariado?

O planejamento (previsão) do Programa de 
Voluntariado é o primeiro passo a ser dado 
por uma unidade organizacional que deseja 
implementar o programa. Esta é uma etapa 
importante, pois é neste momento que se define 
o caminho a ser trilhado para que o voluntariado 
seja incorporado como uma estratégia de gestão.

Este é o momento de pensar as prioridades, 
atividades que podem ser realizadas pelos 
voluntários, tipo de público que se deseja atrair, 
duração, periodicidade, estratégia de divulgação, 
período de desenvolvimento das atividades, 
servidor responsável, infraestrutura, insumos 
necessários, parceiros estratégicos, dentre outras 
questões.

Algumas perguntas para orientar seu planejamento

1. Quais são as demandas prioritárias da unidade?
2. Qual a contribuição que os voluntários podem dar?
3. Que perfil de voluntário quero engajar?
4. Onde posso encontrar pessoas como o perfil necessário?
5. Como posso mobilizar voluntários?
5. Qual a duração e periodicidade das atividades de voluntariado?
6. Quem será responsável pelo programa de voluntariado na 

unidade?
7. O que tenho para operacionalizar o programa de voluntariado? 

Pense na logística, infraestrutura, insumos e outros aspectos 
necessários...

8. Que facilidades posso oferecer para atrair voluntários?

12

Um bom planejamento 
permitirá à unidade 
organizacional aproveitar 
ao máximo os benefícios do 
engajamento dos voluntários, 
prevenindo ou minimizando as 
dificuldades que podem surgir 
durante a operacionalização do 
programa. Importante destacar 
que o trabalho voluntário deve 
atender tanto os objetivos da 
instituição como as expectativas 
do voluntário.
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Novos eixos ampliam atuação 
do programa

Monitoramento do estado da conservação 
contribui para  gestão de UCs

14 15

Uma das novidades apresentadas com a 
reformulação do voluntariado no ICMBio foi 
a ampliação das possibilidades de atuação 
dos participantes. O grande salto ocorreu 
com a oportunidade de desenvolvimento de 
trabalhos voluntários em todas as unidades 
organizacionais do Instituto, descentralizadas 
ou da administração central, mas houve 
também a abertura para envolvimento em 
novas atividades.

Agora, nove áreas podem ser contempladas: 
administração, comunicação, consolidação 
territorial, gestão socioambiental, manejo 
para conservação, pesquisa e monitoramento, 
produção e uso sustentável, proteção ambiental 
e uso público e negócios.

Cristiane Figueiredo, chefe da Divisão de 
Gestão Participativa, explica que, logo após a 

A implantação de programas de pesquisa 
e monitoramento da biodiversidade tem 
contribuído diretamente com a gestão das 
unidades de conservação (UCs) ao fornecer 
dados confiáveis, sistematizados e de longo 
prazo para elaboração e revisão dos planos de 
conservação de espécies, planos de manejo, 
tomada de decisões e encontro de soluções, 
além de auxiliar na avaliação da efetividade da 
gestão, por exemplo. No Parque Nacional da 
Serra da Bodoquena (MS), voluntários estão 
trabalhando diretamente nesta linha temática.

O voluntariado no parque teve início em 
2012 com apoio a pesquisas relacionadas a 

criação do ICMBio e antes da publicação da IN 
3/2009, o Programa de Voluntariado tinha um 
enfoque muito voltado à questão da proteção 
e de emergências ambientais, dada sua origem 
no programa Agente Ambiental Voluntário, do 
Ibama.

O lançamento do programa voltado para a 
realidade do ICMBio, há sete anos, diversificou as 
oportunidades de voluntariado. A reformulação 
em 2016 amplia ainda mais este olhar. “Hoje, 
trabalhando-o em uma coordenação voltada 
à gestão socioambiental, temos uma ótima 
oportunidade de reinventá-lo e resignificá-lo. 
Podemos ver as grandes possibilidades que 
ele tem de aportar voluntários para dentro da 
gestão da unidade”, afirmou Cristiane.
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espécies exóticas. Os servidores acreditaram que 
essa seria uma oportunidade para elevar a UC a 
um outro patamar já que aquele momento de 
gestão não era propício para discutir aspectos 
como uso público e regularização fundiária. O 
trabalho de monitoramento da biodiversidade 
foi iniciado no ano seguinte e, como conta 
Sandro Pereira, chefe do parque nacional, “a 
proposta de definir ações para o programa de 
voluntariado e de monitoramento veio também 
para animar a equipe e melhorar a imagem da 
unidade perante a sociedade”.
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Área de Várzea no Rio Purus
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Em sua primeira chamada, o parque teve 20 
inscritos. Já no último edital, o número chegou 
a 600, incluindo inscrições internacionais. O 
programa começou com a participação de 
apenas cinco voluntários na primeira coleta 
de dados do monitoramento. Com o tempo, 
os gestores do parque ganharam experiência, 
verificaram que esse número seria insuficiente e 
definiram que era necessário criar um programa 
de voluntariado voltado especificamente para o 
monitoramento.

Hoje, são cerca de 35 pessoas doando seu 
tempo a cada uma das três campanhas de campo 
realizadas anualmente. Outro diferencial do 
programa no parque é a figura do “voluntário-
coordenador”, um voluntário mais antigo e 
experiente que auxilia a equipe da unidade na 
organização e coordenação de atividades de 
campo e na capacitação dos novos integrantes 
do programa.

“Sem os voluntários, nós não teríamos o 
programa de monitoramento. Consideramos 
o programa um sucesso aqui na Serra da 
Bodoquena e acreditamos que ele possa evoluir 
para outras linhas”, ressaltou Sandro. “Acreditamos que isso ocorra porque as 

pessoas vêm para participar do voluntariado, 
voltam para suas universidades, divulgam a 
unidade e as possibilidades de pesquisa na 
região, fazendo com que as solicitações de 
pesquisa venham aumentando”, contou Sandro.

PARCERIAS

Para manter os programas de monitoramento 
e voluntariado, o Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena conta com a parceria da 
Fundação Neotropica do Brasil. A organização 
não governamental está diretamente ligada à 
unidade de conservação já que ela foi criada no 
final da década de 1980 para lutar pela criação 
da UC.

Nicholas Kaminski, superindente executivo da 
Fundação Neotropica, conta que a organização 
apoiou a unidade nas primeiras ações de 

VOLUNTARIADO FAVORECE AVANÇO DE 
PESQUISAS

Os voluntários atuam de acordo com 
o Roteiro Metodológico de Aplicação do 
Monitoramento da Biodiversidade, publicado 
pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e 
Monitoramento da Biodiversidade (Dibio), 
com amostragem de mamíferos de médio e 
grande porte, grupos selecionados de aves, 
borboletas e plantas lenhosas.

A implantação do protocolo de 
monitoramento contribuiu para alavancar, 
de modo geral, as pesquisas na unidade, 
como constatou a equipe do parque, que 
identificou o aumento considerável no 
número de solicitações de autorizações 
para pesquisa a partir da implantação do 
programa de monitoramento e do trabalho 
com voluntários.

Hoje, um ex-voluntário e uma aluna de 
mestrado estão trabalhando com um Guia 
de Borboletas do parque nacional. Outro 
exemplo do envolvimento dos voluntários no 
aumento das pesquisas vem do voluntário 
Edson Moroni, que propôs a inclusão de 
psitacídeos no programa de monitoramento.

voluntariado, auxiliando também na abertura 
das trilhas onde é realizado o monitoramento. 
Hoje, a organização fornece apoio na área 
de infraestrutura e logística e participa do 
planejamento de todas as etapas, inclusive da 
capacitação dos monitores. “Sem o apoio deles, 
nós não conseguiríamos realizar essas ações”, 
afirmou Nayara de Oliveira, analista ambiental 
do parque.

A unidade conta, ainda, com o auxílio 
da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul (UFMS), que fornece alojamento no 
campus avançado de Bonito e contribui 
com a capacitação dos voluntários, além do 
apoio financeiro do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por 
meio da Coordenação de Monitoramento da 
Conservação da Biodiversidade (Comob).
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Educação Ambiental: 
transformando atitudes

O principal foco da Educação Ambiental no 
ICMBio é o envolvimento da sociedade na gestão 
da biodiversidade e das unidades de conservação, 
de forma a promover a participação social nas 
políticas públicas de meio ambiente. Nesse 
sentido, a Coordenação de Educação Ambiental 
(Coedu) tem buscado promover processos de 
formação de educadores ambientais e processos 
educativos que promovam os instrumentos de 
gestão territorial e da biodiversidade.

Em algumas dessas ações, pode-se contar 
com a participação e colaboração de voluntários, 
ampliando ainda mais sua capacidade de atuação 
junto a comunidades locais. Na linha temática 
de Gestão Socioambiental, voluntários podem 
atuar em atividades de educação ambiental, 
apoio a capacitações, reuniões comunitárias e 
de conselhos, entre outras ações. 

“Acreditamos que o Programa de Voluntariado 
fortalecerá cada vez mais processos de Educação 
Ambiental que contribuam para ampliar o 
diálogo com a sociedade e promover maior 

conservação da biodiversidade”, pontuou Karina 
Dino, coordenadora de Educação Ambiental.

Em todo o país encontramos bons exemplos 
de programas de educação ambiental 
apoiados por voluntários. Na Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guapi-Mirim e na Estação 
Ecológica (Esec) da Guanabara (RJ), estudantes 
e moradores das comunidades da APA e do 
entorno das duas unidades de conservação 
(UCs) são o público-alvo. 

Os voluntários desenvolvem as atividades 
de educação ambiental em diferentes linhas, 
como projetos em escolas, iniciativas nas 
comunidades locais e realização de eventos de 
cunho ambiental. Os resultados já podem ser 
observados: melhor relação com a população 
local e mais consciência pública sobre a 
importância dessas áreas protegidas para 
a conservação de manguezal e da Baía de 
Guanabara. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

Duas iniciativas são desenvolvidas com os 
estudantes da região: “Educação Cidadã” e 
“APA de Guapi-Mirim nas Escolas”. Cerca de 
4 mil jovens, da educação infantil ao ensino 
médio, têm participado dessas atividades, 
que têm por objetivo mostrar aos estudantes 
a importância da conservação das duas UCs 
e dos ecossistemas locais. Os estudantes do 
ensino médio são provocados a desenvolverem 
atividades que mostrem ações deles em busca 
de transformações locais. Os voluntários vão às 
escolas uma ou duas vezes por semana, em 30 
escolas que estão dentro ou muito próximas à 
APA.

COMUNIDADES LOCAIS

Ações específicas também são desenvolvidas 
com os moradores da região. Nas comunidades 
locais, os objetivos são manter as pessoas 
tradicionais na região, agregar valor aos 
produtos locais, melhorar a qualidade ambiental 
e de vida e fortalecer o relacionamento com a 
comunidade.

Entre 2012 e 2014, foram desenvolvidos dois 
eventos públicos anuais, que foram fortemente 
apoiados por voluntários. A “Semana de Oficinas 
Ambientais da APA Guapi-Mirim” é realizada 
nas férias escolares de julho, abordando 
temas como horta, banheiro seco, primeiros 
socorros, artesanato reutilizando material 
erádio comunitária. As oficinas são gratuitas e 
os professores são de instituições parceiras. 

A cada ano, uma média de 500 pessoas, 
principalmente da comunidade local, participam 
das atividades. No projeto “Sítios Sustentáveis”, 
na comunidade Guaxindiba, localizada no 
interior da APA de Guapi-Mirim, no município 
de São Gonçalo, tem sido realizada, desde o 
início de 2015, oficinas de produção rural e 
saneamento local. As tarefas de comunicação e 
apoio logístico, essenciais ao projeto, têm sido 
realizadas por voluntários.
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Voluntários apoiam atividades 
de visitação

O uso público é uma das linhas temáticas mais 
utilizadas pelas unidades de conservação e que 
mais atraem voluntários. A visitação é a atividade 
que convida as pessoas, indistintamente, a 
conhecerem e criarem laços com a unidade, 
o que pode gerar grandes oportunidades de 
trabalho voluntário, independentemente da 
área de formação profissional.

“A força de trabalho voluntária é a melhor 
forma de exercer o ‘conhecer para conservar’. 
Ao colaborar nas atividades de manutenção e 
de manejo de nossas unidades de conservação, 
os cidadãos ficam cada vez mais conscientes 
de sua importância para o país, bem como dos 
desafios que temos em preservar a natureza 
que elas abrigam”, afirmou Pedro Menezes, 
coordenador-geral de Uso Público e Negócios.

Hoje, existem no Instituto experiências de 
trabalho voluntário em uso público que incluem 
desde o planejamento da implantação de 
novas atividades até a recepção e orientação 
dos visitantes e realização de pesquisas de 
satisfação. Mesmo onde há concessão de 
serviços relacionados à visitação, como é o caso 

dos parques nacionais da Tijuca (RJ) e Marinho 
de Fernando de Noronha (PE), há espaço para o 
voluntariado nesta linha temática.

Algumas iniciativas começaram tímidas, mas 
foram ampliadas rapidamente, como é o caso 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
(GO). O Programa de Voluntariado local teve 
início em 2012 com apenas um voluntário e 
encerrará 2016 com a participação de mais de 
100 pessoas. O cadastro de interessados, porém, 
já conta com aproximadamente 2.500 pessoas.

 Esses voluntários atuam, principalmente, na 
linha temática de Uso Público, recepcionando e 
orientando visitantes, fornecendo informações 
sobre o parque e seus atrativos, monitorando 
as trilhas e auxiliando na sua manutenção e 
realizando pesquisas de satisfação. Segundo 
Fernando Tatagiba, chefe do parque, esse 
trabalho tem sido fundamental no apoio à 
visitação.

“O suporte que os voluntários nos dão nas 
atividades de uso público tem sido indispensável 
para a UC, tendo em vista a necessidade de 

absorver o aumento expressivo na visitação. 
Enquanto em 2010, por exemplo, tivemos 
20.663 visitantes, até 14 de novembro deste 
ano já tivemos 58.396 visitas, isso sem contar 
a Travessia das Sete Quedas, com 809 visitantes 
no ano”, afirmou o chefe da unidade.

Embora a grande maioria dos voluntários 
seja de estudantes universitários de diferentes 
partes do país, a equipe do parque já iniciou 
outra atividade de voluntariado em uso público 
que busca envolver os moradores locais, maiores 
conhecedores da região, nas expedições de 
planejamento das trilhas de longo curso da 
Chapada.

As trilhas de longo curso, ou trilhas de travessia, 
não são novidade na vida de voluntários que 
atuam em nossas unidades de conservação, 
mas no Parque Nacional da Serra do Cipó 
(MG) a atividade ganhou outra dimensão. Na 
unidade mineira, além do apoio na orientação 
aos visitantes, os voluntários passaram a atuar 
na gestão do uso público e estão colaborando 
diretamente com a implementação do Projeto 
Piloto Travessias no Parque Nacional da Serra do 
Cipó.

Nesse processo, eles trabalham em 
diversas funções estratégicas que vão desde a 
elaboração e atualização do projeto, passando 
pela participação em oficinas de giro do 
planejamento executivo, até o mapeamento, 
atualização e adequação dos traçados e abrigos 
definidos no Programa de Uso Público do Plano 
de Manejo do parque.

Nos últimos meses, os voluntários 
participaram das discussões e consolidaram a 
proposta do sistema de sinalização das trilhas 
de travessia. “Eles doam entusiasmo e alegria 
e alimentam a crença de que um mundo 

melhor se faz pela doação, pela troca e pelo 
entendimento”, ressaltou Edward Elias Júnior, 
analista ambiental e coordenador do Programa 
de Voluntariado do parque.

No Parque Nacional Marinho de Abrolhos 
(BA), as atividades de visitação também 
recebem o aporte de diversos voluntários. 
Eles atuam como uma ferramenta importante 
para ampliar o número de pessoas que atuam 
no acompanhamento e monitoramento da 
visitação ao arquipélago dos Abrolhos.

 “Muitos, em virtude de suas experiências 
prévias, formação e novas idéias, também 
contribuem na promoção de uma melhor 
experiência e interpretação ambiental aos 
visitantes, com abordagens novas e criativas 
sobre os recursos e ambientes da unidade. 
Também garantem atividades diversificadas em 
nosso centro de visitantes e junto às comunidades 
e escolas da região”, conta Fernando Repinaldo, 
chefe do Parna.

Ideias novas, entusiasmo e muita vontade 
de trabalhar também são contribuições dos 
voluntários no Parque Nacional do Caparaó 
(MG/ES), que lançou seu primeiro edital de 
voluntariado em 2016, buscando oportunizar 
a moradores do entorno e estudantes a 
participação nos trabalhos da UC, fortalecendo 
as atividades de gestão da visitação durante o 
período de alta temporada, que vai de junho a 
setembro.

Os voluntários apoiaram a visitação de 
diversas formas, como recepção e orientação 
de visitantes, ordenamento nas áreas de 
acampamento, sinalização de trilhas e 
atrativos, organização e sistematização de 
dados e pesquisas relacionados ao Uso Público. 
Envolvidos com as atividades, eles mesmos 
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Voluntariado contribuiu para experiência do visitante do Parna do Caparaó
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propuseram a realização de outras ações, como 
elaboração de mídias para educação ambiental, 
revitalização da maquete do Centro de 
Visitantes, atualização e melhoria da informação 
do site da UC, estruturação metodológica e 
conteúdos de apoio ao Programa de Visitação 
Escolar, atualização do plano de emergência e 
sinalização de riscos. 

”A atuação do voluntariado permitiu o 
alcance de resultados muito importantes 
relacionados à experiência do visitante e ao 
manejo da visitação nesta temporada de 2016. 
Destacamos o funcionamento permanente dos 
dois centros de visitantes ao longo da temporada 
e a implementação da norma de manejo que 
responsabiliza o visitante pelo retorno de seu 
lixo para fora da UC. Retiramos as lixeiras das 
áreas de acampamento e conseguimos um 
alto índice de colaboração do visitante para 
o retorno do lixo por meio da ação educativa 
dos voluntários nas portarias, acampamentos e 
atrativos”, contou Anderson Nascimento, chefe 
do parque.

VOLUNTARIADO ESTÁ PRESENTE EM 
DIFERENTES CATEGORIAS DE UCs

Mas não são apenas os parques nacionais 
que possuem programas de uso público 
consolidados que agregam voluntários nesta 
linha temática. Na Floresta Nacional do Tapirapé 
Aquiri (PA), eles possibilitaram uma grande 
mudança.

André Luis Macedo Vieira, chefe da UC, conta 
que, apesar de já ter 25 anos de criação, a unidade 
era totalmente desconhecida pela sociedade 
local até o início do programa de voluntariado. 
“A atuação dos voluntários em visitas guiadas ao 
interior da unidade tem sido fundamental para 
alterar essa situação e promover a divulgação 
e o fortalecimento da UC, o que já resultou 
no estabelecimento de várias parcerias locais 
que têm contribuído significativamente para a 
consolidação da unidade”, afirmou André.

O perfil dos voluntários é bastante eclético, 
envolvendo estudantes universitários, servidores 
públicos, profissionais liberais, aposentados, 
militantes sociais e ambientais, em um total de 
20 pessoas. “O fator que agrega um público 
tão diferenciado é o interesse em contribuir 
para a conservação da biodiversidade e para 
o fortalecimento da UC perante a sociedade 
local”, destacou.

Impacto semelhante têm os voluntários que 
desenvolvem atividade de visitação com fins 
de educação ambiental na Estação Ecológica 
de Pirapitinga (MG). “A área da UC é uma ilha-
penísula com diferentes fitofisionomias de 
Cerrado, inserida na UHE de Três Marias, no Rio 
São Francisco. Todo seu perímetro é acessado 
via deslocamento embarcado e o programa 
de voluntariado possibilitou que os visitantes 
fossem recebidos na base de campo da UC. Isso 
ajudou a ampliar a divulgação da unidade e 
contribuiu para a conservação integral da área”, 
contou Tiago Martins Rezende, chefe da Esec 
Pirapitinga.

Já na Reserva Extrativista Marinha de Soure 
(PA), os voluntários apoiam atividades de gestão 
do uso público ligadas ao ordenamento e 
regularização das atividades das barracas de praia 
e também viabilizam projetos culturais, como 
o “Cine-Paracauari” e o “Valores e Identidades 
Culturais da Resex Mar Soure”, que busca 
registrar e trazer estratégias de fortalecimento 
das principais manifestações culturais por meio 
do grupo de carimbó Tambores do Pacoval.

“O voluntariado ajuda no sentido de 
ampliar o sentimento de pertencimento da 
sociedade em geral em relação à unidade e, 
consequentemente, seu reconhecimento e 
proteção”, resumiu Gabriela Scelza, analista 
ambiental da Resex.

Acompanhamento e monitoramento da visitação em Abrolhos

Voluntários nos parques nacionais da Chapada 
dos Veadeiros e do Caparaó
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Ações de monitoramento, confecção de 
aceiros, atividades de educação ambiental 
e combate a incêndios florestais. A atuação 
de voluntários na proteção das unidades de 
conservação (UCs) é mais uma das oportunidades 
para envolver cidadãos na conservação da 
biodiversidade. 

E o Parque Nacional da Chapada Diamantina 
(BA) pode contar com esse auxílio há pelo 
menos 20 anos. Mais de 15 brigadas voluntárias 
apoiam as ações de monitoramento e combate 
a incêndios na UC e em seu entorno, com a 
atuação de moradores de áreas rurais e núcleos 
urbanos de municípios que compõem a área da 
unidade.

Soraya Fernandes Martins, chefe do 
parque, conta que não há um número certo 
de brigadistas, mas a estimativa é que 150 
voluntários trabalhem no monitoramento e 
combate aos incêndios. Auto-organizados, 
eles atuam em parceria com a unidade desde 
o planejamento estratégico, até a execução das 
ações. Além disso, quando necessário, o parque 
fornece equipamentos de proteção individual, 
refeições e apoio logístico. Algumas brigadas 
são tão organizadas que pouco dependem dos 
recursos do ICMBio.

ATUAÇÃO EM PARCERIA

Os voluntários tornaram-se parceiros 
efetivos e de grande importância para a gestão 
do parque. Exemplo disso foi o envolvimento 
deles no desenvolvimento do Plano Operativo 
de Monitoramento e Combate para 2016, 
que determina estratégias, prioridades e 
procedimentos para o combate a incêndios 
na UC e entorno. 

Além de representantes de entidades 
governamentais e da sociedade civil, a reunião 
para elaboração, realizada no mês de agosto, 
envolveu não apenas as brigadas contratadas 
mas também os voluntários, que participaram 
ativamente das definições. “Eles têm uma 

Voluntários na proteção de UCs

expertise muito grande, pois há brigadas que 
atuam na região há 15 anos. Conhecem os 
segredos da serra e as técnicas de combate. 
Um conhecimento imprescindível”, afirmou 
Soraya. 

Nesse processo, os voluntários ajudaram 
a estabelecer áreas estratégicas e protocolos 
de acionamento, além de auxiliarem no 
levantamento de todos os recursos materiais 
e humanos existentes para o combate, 
envolvendo prefeituras, Ibama, ICMBio, Corpo 
de Bombeiros, entre outras instituições. 

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Também neste ano, a gestão do parque 
nacional decidiu reativar os mirantes, 
localizados em áreas onde a visibilidade 
permite monitorar uma grande área da UC. 
Além dos brigadistas contratados, voluntários 
também passaram a atuar como “miranteiros” 
e auxiliar na detecção rápida dos focos de 
incêndios, o que reduz muito o tempo de 
resposta aos combates: “Com isso, aumentam 
nossas chances de debelar os focos antes de se 
tornarem incontroláveis”, completa a gestora.

Eles também estão apoiando a construção 
do Sistema de Controle de Incidentes (SCI), 
que a unidade começou a elaborar neste 
ano. “Nossa ideia é aproximar as brigadas 
do processo de decisão das estratégias de 
combate, e o SCI vai ao encontro desse 
objetivo”, explica Soraya.

Com o SCI tem-se um Comando Unificado, 
formado por um representante de cada 
instituição envolvida em um combate a 
incêndio, responsável pela tomada de decisão. 
“A participação das brigadas voluntárias 
nas decisões estratégias de monitoramento 
e combate garante unidade às ações e 
efetividade no uso dos escassos recursos de que 
dispomos”, ressaltou a chefe. A expectativa é 
que no próximo ano seja realizada um curso 
de SCI para todas as brigadas.

“O que move uma pessoa a sair do 
conforto de seu lar para passar horas, dias, 
enfrentando toda sorte de perigos na serra, 
em uma ação de combate a um incêndio 
florestal? O compromisso dessas pessoas 
com a conservação do nosso patrimônio 
ambiental é admirável, comovente, eu diria. 
Não conseguiríamos combater incêndios na 
Chapada Diamantina sem os voluntários”, 
completou.
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Parna da Tijuca celebra 40 mil horas 
doadas em Dia Mundial do Voluntariado
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Com dez anos de história e mais de 100 
mutirões realizados, o Programa de Voluntariado 
do Parque Nacional (Parna) da Tijuca (RJ) tem o 
expressivo número de 40 mil horas de trabalho 
voluntário doados em contribuição para a 
preservação da unidade. 

Atualmente, o projeto trabalha em seis linhas 
de ação: mutirões mensais que reúnem grande 
parcela de voluntários; atividades semanais, 
com dias fixos; adoção de trilhas e recantos 
por grupos organizados; voluntariado de 
longa duração, quando o voluntário atua pelo 
período de três a seis meses na realização de 
pequenos projetos ou pesquisas; voluntariado 
de monitoramento da visitação e orientação 
dos visitantes; e brigada voluntária, com ex-
brigadistas que atuam principalmente nos 
meses em que o parque não dispõe de brigada 
contratada. 

“O voluntariado é um ótimo caminho para 
contribuir para a manutenção das unidades de 
conservação, promover  a  participação social 
e  ajudar na  formação de  indivíduos  que 
disseminem a  importância da conservação para 
toda a sociedade”, ressalta João Felipe Martins, 
analista ambiental responsável pelo Programa 
de Voluntariado da unidade. 

Segundo o chefe do Parque Nacional da 
Tijuca, Ernesto Viveiros de Castro, o Programa 
de Voluntariado é fundamental para fomentar 
na sociedade a consciência ambiental a partir 
de atividades educativas que demonstram 
que a preservação da biodiversidade é o único 
caminho. “Além de se doar com horas de 
trabalho para a conservação, o voluntário passa 
a perceber o parque como também dele e de 
todo o mundo. Esse engajamento faz as pessoas 
valorizarem mais as áreas naturais e pode ajudar 

a mudar a realidade de degradação e descaso 
com as questões ambientais”, explica. 

GESTÃO DO VOLUNTARIADO

João  Felipe explica  que, como  o  parque  
é urbano, cercado  por comunidades e inserido 
em uma grande metrópole, os voluntários 
são muito exigentes, pois há muitas ações de 
voluntariado acontecendo na cidade, inclusive 
na área ambiental. A partir disso, nos últimos 
anos, o parque buscou ampliar as atividades 
de voluntariado. Além dos mutirões, existem 
outras quatro linhas de atuação, cada uma com 
sua característica, atendendo a um objetivo 
específico. 

Nesse sentido, ele ressalta que é preciso 
diversificar as atividades. Nos mutirões, por 
exemplo, pesquisadores são convidados a 
participar e falar sobre o assunto daquela 
ação, agregando informações que mostram 
a importância da contribuição do voluntário 
naquele dia, mesmo que pontual, na conservação 

da unidade. A capacitação e a independência 
dos voluntários são aspectos nos quais o parque 
procura investir. 

“Os gestores às vezes têm receio de começar 
um programa de voluntariado porque pode dar 
muito trabalho ou porque não sabem muito 
bem por onde começar. Claro que todo início 
tem um trabalho maior, mas depois que você se 
organiza, é mais tranquilo manter. Basta querer, 
é possível. Não somente em um parque urbano, 
mas em qualquer lugar”, afirmou Felipe. 

Ele sugere que, mesmo quando a unidade 
não tem equipe ou tempo de organizar o 
programa, é possível construir o programa, 
atividade que também pode contar com o auxílio 
de voluntários. “No Parna da Tijuca, estamos 
formando lideranças para que cada vez mais 
eles realizem as atividades sem essa atuação tão 
direta da gestão do parque”, destacou.
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Conheça as experiências de 

voluntários e gestores

O Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes tem gerado benefícios não 
apenas para as unidades organizacionais, mas também para as pessoas que escolhem 
doar um pouco de seu valioso tempo. Confira alguns depoimentos de voluntários e 
gestores do ICMBio.

“Pra minha vida, ser voluntária tem um significado diferente. Eu 
encontrei neste caminho uma forma de realização pessoal. O meu 
olhar para o meio ambiente é bem pessoal e sempre existiu. Desde 
muitos anos, quando eu morava em um bairro carente de políticas 
públicas, sempre fiz a coleta e varria as ruas porque me sentia 
incomodada com o lixo e resíduos ao redor. Quando você consegue 
enxergar no meio ambiente o seu espaço, um lugar bonito para 
você e as outras pessoas, você está exercendo a cidadania de forma 
especial. Ser voluntária na APA é uma experiência muito rica. Me 
sinto valorizada e tenho satisfação em cumprir um compromisso 
que eu assumi por conta própria. Eu deixo parte do meu convivio 
familiar para me dedicar a uma causa que é coletiva, mas isso faz 
bem para a minha alma. Eu me sinto útil. Me sinto feliz.”

“Cada vez que eu venho aqui eu me sinto feliz. Um lugar 
que me acalma, onde eu me sinto em harmonia com o todo. A 
presença de cada um aqui no parque é muito importante. Pode 
ser uma vez que você venha, faz toda a diferença. Não é só um 
trabalho, é algo muito mais prazeroso. É uma coisa que faz um 
bem tão grande a mim que eu nem saberia como incentivar as 
pessoas a participarem. Eu não sei explicar o que me motiva. 
Eu já começo a me sentir feliz desde a hora que eu desço ali, na 
Praça Afonso Viseu. Estar aqui, na floresta, me faz bem.”

“Sempre tive vontade de fazer algo pelo meio ambiente, 
e está sendo uma experiência super legal. Eu precisava 
de uma visão prática, ver o dia a dia, as experiências e os 
conflitos. Com o voluntariado, eu consigo ter uma dimensão 
muito clara sobre o que é trabalhar em uma unidade de 
conservação. Locais que acabam sendo um berço para 
atitudes muito positivas. Vamos conhecendo pessoas de 
uma simplicidade tão grande e que têm tanto a ensinar, com 
tantos projetos. Isso anima a gente porque às vezes ficamos 
pensando que está tudo errado, a gente só vê notícia 
ruim, mas não. A área ambiental é um pouco difícil, mas 
trabalhando aqui eu percebi que tem muita gente tentando 
fazer um pouquinho pra melhorar, cuidar da natureza, fazer 
o bem. É isso que estou levando principalmente como lição 
de vida. É o contato com essas pessoas daqui, com o pesoal 
que está ajudando a construir e preservar essa riqueza do 
nosso Cerrado e de todas as outras unidades de conservação.

Andrea Paiva dos Santos
Professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro 

Voluntária da APA de Guapi-Mirim (RJ)

Formada em Ciências Biológicas pela Universidade 
Estadual de Maringá

Voluntária do Parna da Chapada dos Veadeiros (GO)

Alane Silva de Oliveira
Arquiteta

Voluntária do Parna da Tijuca (RJ)

Laís Aquemi Ohra

Voluntários
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GESTORES

Gestores

“Nossos voluntários são ex-brigadistas que auxiliam no combate a 
incêndios florestais fora do período de contratação ou reforçam as brigadas 
contratadas, além de jovens adultos que gostam de apoiar na logística e 
na facilitação das reuniões do conselho. O voluntariado envolve mais 
a comunidade, pois seu exemplo é admirado por outros comunitários e 
motiva a participação de outras pessoas. Além disso, ajuda a divulgar as 
ações e melhora a imagem da UC junto à população em geral.”

“Os voluntários atuam no apoio à gestão em oficinas comunitárias, 
reuniões e ações de educação ambiental. Apesar de ainda estarmos 
iniciando nossas atividades com eles, pudemos ampliar muito nossas 
ações graças ao trabalho dos voluntários, pois temos somente dois 
analistas na Resex. Em 2016, contamos com 15 voluntários, entre 
estudantes e aposentados.”

“Os voluntários atuam principalmente no apoio às atividades de uso público e 
viabilizam diversas atividades de visitação uma vez que com apenas um servidor na 
UC pouco se poderia fazer. A maioria é composta por adolescentes que participaram 
de um curso chamado Protetor Ambiental, promovido pela Polícia Militar Ambiental 
de Santa Catarina. Eles garantem a participação de pessoas da comunidade na gestão 
e manejo da unidade e trazem excelente visibilidade para o parque, por serem jovens 
da comunidade e atuarem uniformizados. Os voluntários colaboram com sugestões 
e trazem comentários e ideias de outras pessoas. Ganham bastante em termos de 
formação cidadã e de conhecimentos da área ambiental.”

“O Monitoramento Ambiental Comunitário busca empoderar e 

corresponsabilizar os comunitários nos processos de proteção dos 

recursos naturais, do qual dependem para manter seu modo de vida 

tradicional. Os monitoramentos, realizados de forma voluntária, focam 

majoritariamente nos períodos de defeso de camarão, robalo e caranguejo-

uçá. Até o momento e desde o ano de 2015, mais de 50 pescadores e 

caranguejeiros participaram das ações de monitoramento. O programa 

resultou na queda acentuada do número de denúncias de pesca irregular 

durante os períodos de defeso e no aumento do empoderamento e 

sensação de pertencimento territorial por parte dos extrativistas sobre 

a área da Resex de Cassurubá. Além disso, contribuiu para ampliar a 

participação comunitária nos processos políticos e decisórios da unidade 

de conservação e sua zona de influência e incrementar consideravelmente 

o número de reuniões realizadas entre os pescadores e a gestão da 

unidade de conservação. Por fim, o programa resulta na maior proteção 

ambiental e dos recursos naturais, tão necessária para um mundo melhor 

e com maior qualidade de vida para as famílias extrativistas.

Márcia de Souza Nogueira
Chefe da Reserva Biológica da Mata Escura (MG)

Tatiana Rehder
Chefe da Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba (PI/MA)

Juliano Rodrigues Oliveira
Chefe do Parque Nacional das Araucárias (SC)

Marcelo Lopes

Chefe da Reserva Extrativista de Cassurubá (BA)
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André Luis Macedo Vieira
Chefe da Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri (PA)

“Apesar de a UC ter 25 anos de criação, a Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri era totalmente desconhecida pela sociedade local até o início do programa de voluntariado. A atuação dos voluntários em visitas guiadas ao interior da unidade tem sido fundamental para alterar esta situação e promover a divulgação e o fortalecimento da UC, o que já resultou no estabelecimento de várias parcerias locais que têm contribuído significativamente para a consolidação da unidade. O perfil dos voluntários é bastante eclético, envolvendo estudantes universitários, servidores públicos, profissionais liberais, aposentados, militantes sociais e ambientais, num total de 20 pessoas. O fator que agrega um público tão diferenciado é o interesse em contribuir para a conservação da biodiversidade e para o fortalecimento da UC perante a sociedade local.”
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