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Acordo garante repatriação 
de 50 ararinhas-azuis 
Resex Mãe Grande de Curuça finaliza 
levantamento de famílias usuárias 

UCs e centros comemoram  
Dia Mundial do Meio Ambiente

APA Delta do Parnaíba planeja ações 
para prática de kitesurf
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Pesquisadores realizam levantamento 
de mamíferos em Campos de Palmas 

APA Delta do Parnaíba planeja ações 
para prática de kitesurf 

Entre os dias 20 e 31 de maio, foi realizada 
no Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de 
Palmas (PR) mais uma etapa de campo da pes-
quisa “Mamíferos do Refúgio de Vida Silvestre 
dos Campos de Palmas e do Parque Nacional 
dos Campos Gerais: uma análise comparativa 
sobre a composição taxonômica, comunida-
des, zoonoses, genética e conservação”. O es-
tudo está sendo desenvolvido pela Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), sob coordenação 
da pesquisadora Liliani Marilia Tiepoldo.

O objetivo da pesquisa é apresentar aos ges-
tores das unidades de conservação um diag-
nóstico detalhado e interdisciplinar das comu-
nidades de mamíferos que ocorrem na região, 
considerando seus aspectos ecológicos, bioge-
ográficos e genéticos, visando subsidiar ações 
de conservação para os grupos e para as áre-
as protegidas no contexto regional. Além da 
UFPR, são instituições parceiras no desenvolvi-
mento da pesquisa a Fundação Oswaldo Cruz, 
o Instituto Federal Goiano e a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro.

Durante a expedição, os pesquisadores rea-
lizaram coletas em diversos locais distribuídos 
no interior e na zona de amortecimento da UC. 
Foram coletados e analisados, utilizando-se ar-
madilhas, espécimes de pequenos roedores e 
marsupiais. Para a captura de morcegos, foram 
utilizadas redes de neblina armadas ao longo 
de trilhas e buscas ativas em ocos de árvores e 
cavidades. Para o inventariamento de médios 
e grandes mamíferos, foi feita a busca ativa 
direta pelos animais ou indireta, procurando 
indícios de sua presença, como pegadas, fezes, 
vocalizações e, no caso especial dos felinos, 
marcas das unhas deixadas em árvores em pro-
cedimentos de afiação.

Esta foi a segunda etapa de campo no RVS 
dos Campos de Palmas. Segundo Liliani, “no-
tavelmente os grupos de animais vertebrados 
são sensíveis aos efeitos da fragmentação, que 
impõem restrições à permanência de espécies 
devido à limitação da área de vida, efeitos de 

A prática do kitesurf no interior da Área de 
Proteção Ambiental Delta do Parnaíba (MA/PI/
CE) vem crescendo de forma acelerada nos úl-
timos anos, saindo de centenas para milhares 
de praticantes nas temporadas de vento, que 
ocorrem no segundo semestre do ano. Para 
garantir o ordenamento da atividade esporti-
va no litoral piauiense, a APA vem realizando 
uma série de ações.

Algumas atividades foram iniciadas a partir 
de 2016, em especial a realização do Colóquio 
do Kitesurf, no município de Barra Grande. 
O evento culminou na formação de uma co-
missão com representantes do esporte, setor 
pesqueiro, hotelaria, sociedade civil, além do 
Sebrae e prefeituras.

O debate e a criação do grupo possibilita-
ram que ações fossem realizadas em Cajueiro 

borda, escassez de recursos e restrição à dis-
persão provocada pela matriz circundante. Do 
ponto de vista genético, a fragmentação pode 
alterar o fluxo gênico entre as populações, tor-
nando-as mais susceptíveis aos processos de 
deriva genética e endogamia. Avaliar os efeitos 
que a fragmentação de habitat possui sobre a 
diversidade e estrutura genética das espécies 
animais e vegetais é fundamental para que me-
didas efetivas de conservação sejam tomadas”.

O estudo é uma das pesquisas aprovadas 
na Chamada CNPQ/ICMBio/FAPS nº 18/2017. O 
objetivo do edital é contribuir para implemen-
tação de estratégias de manejo, uso sustentá-
vel e conservação na Mata Atlântica e Caatinga, 
com a valorização de pesquisas interdiscipli-
nares e socioambientais sobre biodiversidade, 
formação de recursos humanos e integração 
de gestores das UCs nesses biomas e das co-
munidades do entorno na pesquisa e em ações 
de educação e divulgação do conhecimento.

da Praia, Barra Grande, Bar-
rinha, Macapá, Pedra do Sal, 
Coqueiro e Luís Correia. Bus-
cando ampliar a participação 
e aumentar os acertos em um 
possível ordenamento, mais 
de 150 pessoas participaram 
de reuniões, entre pratican-
tes, instrutores, setor hotelei-
ro, barraqueiros, pescadores, 
representantes do Sebrae e 
agentes públicos.

O trabalho contribuiu para 
que questões sobre o esporte 
fossem respondidas: onde o 
kitesuf é praticado na região, 
quais regras são necessárias 
para regular a atividade no lo-
cal e percepção dos pratican-
tes e de quem é influenciado 
ou atingido pela atividade. 
Com a aplicação da mesma 
metodologia em diferentes 

reuniões, foi possível obter resultados que 
auxiliarão as prefeituras nas proposições rela-
cionadas ao ente municipal e elementos para 
encaminhamentos na APA Delta do Parnaíba, 
que passa pela finalização de seu plano de 
manejo.

Daniel Castro, chefe da APA, explica que, 
entre os benefícios de um zoneamento e or-
denamento da prática do esporte, é possível 
destacar agregação de valor para a atividade, 
conciliação de usos no pequeno litoral de 60 
quilômetros do estado e uso consciente dos 
recursos naturais. “Com a última reunião da 
Comissão do Kitesurf e de posse do relatório 
final das atividades, somaremos esforços na 
continuidade dos acordos e formalizações 
para ampliação de investimentos e melhor 
prática da atividade no interior da área espe-
cialmente protegida”, afirmou.
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Estudo apresentará diagnóstico dos mamíferos que ocorrem na região

Encontros reuniram representantes de diversos setores para discutir ordenamento da prática do kitesuf na APA

ODS relacionados
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Prevenção a incêndios reúne 
especialistas internacionais 

Especialistas em gestão de fogo em áreas pro-
tegidas dos Estados Unidos, Portugal, Espanha 
e do Brasil estiveram reunidos no Parque Nacio-
nal da Chapada dos Guimarães (MT) para trocar 
experiências em ações de prevenção do fogo. 
Eles participaram do III Intercâmbio Internacio-
nal de Manejo Integrado do Fogo (XFire), even-
to organizado pela Coordenação de Prevenção 
e Combate a Incêndios (Coin). Ao longo deste 
semestre, aconteceram duas edições do evento, 
entretanto, reuniram apenas especialistas brasi-
leiros em fogo para trocar experiencias, além se 
prepararem para o encontro internacional.

Entre os dias 2 e 9 de junho, os técnicos tro-
caram experiências do uso de fogo como técnica 
de prevenção aos incêndios florestais na unidade 
de conservação. Um dos aprendizados com os 
especialistas internacionais foi a gestão da fuma-
ça nas queimas prescritas, direcionando-a de for-
ma que não impacte negativamente a segurança 
e a população em aeroportos, estradas e cidades. 
Eles também compartilharam na teoria e na prá-
tica a prescrição de uso do fogo controlado em 
áreas pré-determinadas e autorizadas, diminuin-
do assim a quantidade de material combustível 
e prevenindo os grandes incêndios florestais que 
podem ocorrer na época de seca.

O encontro reuniu 40 especialistas em incên-
dios florestais entre coordenadores, instrutores 
e cursistas do ICMBio, Ibama, Funai, Universi-
dade Federal de Viçosa, Universidade Federal 
do Mato Grosso, Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Mato Grosso, Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente de Mato Grosso, além dos 
representantes de Portugal, Espanha e EUA.

O XFire foi pensado para discutir e melhorar 
os planejamentos e as técnicas do uso do fogo 
para a conservação, além de técnicas de moni-
toramento associadas ao Programa Monitora 
do ICMBio. O processo de gestão do fogo nas 
UCs teve ganho significativo com a mudança de 
concepção para o Manejo Integrado do Fogo 
e, por isso, o ICMBio trabalha com o assunto 
na perspectiva de integração de processos ins-
titucionais e do manejo adaptativo, envolvendo 
outros processos trabalhados pela instituição, 
como pesquisa e monitoramento. Desta forma, 
é possível orientar as ações e as comunidades 
vinculadas, respeitar as necessidades e ordenar 
o uso do fogo para a agropecuária e o extrati-
vismo, de maneira concretamente participativa.

Os participantes também puderam compar-
tilhar suas diversas experiências em gestão do 
fogo e combate e prevenção de incêndios de-
monstrando o papel fundamental que o ma-
nejo integrado e adaptativo do fogo promove 
nas ações de proteção da biodiversidade e na 
gestão de conflitos socioambientais nos ecos-
sistemas pirofíticos protegidos pelas unidades. 
Corpo de Bombeiros e Prevfogo fizeram opor-
tunas contribuições referentes ao potencial 
que o manejo integrado e adaptativo do fogo 
em áreas não protegidas tem a contribuir com 
a gestão do fogo em nível nacional.
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Encontro reuniu especialistas em gestão de fogo dos Estados Unidos, Portugal, Espanha e do Brasil
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Acordo garante repatriação de 50 
ararinhas-azuis 

Dentro de cinco meses, 50 exemplares da 
ararinha-azul devem chegar ao Brasil, repa-
triadas da Alemanha. O retorno à casa foi 
anunciado na última sexta-feira (7) durante a 
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade e a ONG alemã Associa-
tion for the Conservation of Threatend Parrots 
(ACTP), que mantém as aves.

Ao chegarem, provavelmente no mês de 
novembro, as ararinhas serão levadas para o 
Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha-Azul, 
unidade de conservação criada no ano passa-
do, em Curaçá, na Bahia, especialmente para 
receber as aves. O local é habitat histórico da 
espécie, considerada extinta na natureza des-
de 2000, após ser alvo durante anos de caça-
dores e traficantes de animais.

Depois de um período de adaptação em 
viveiro, elas serão, enfim, soltas na natureza, 
concretizando um sonho acalentado há anos 
pelos integrantes do Projeto de Reintrodução 
da Ararinha-Azul, coordenado pelo ICMBio e 
executado com a ajuda de parceiros do Brasil 
e do exterior. Atualmente, existem apenas 163 
exemplares da ave em cativeiro no mundo, 
sendo 13 no Brasil.

ESFORÇOS

Na solenidade de assinatura do acordo, o 
presidente do ICMBio, Homero de Giorge Cer-
queira, ressaltou o esforço do Ministério do 
Meio Ambiente em trazer a espécie para o 
Brasil. “É um feito inédito e importante para 
a biodiversidade brasileira”, destacou ele, em-
polgado com os resultados do programa de 
reintrodução da ave.

A secretária-executiva do MMA, Ana Maria 
Pellini, disse que “temos homens que destro-
em, e homens que constroem”. “E hoje esta-
mos aqui construindo, repondo as ararinhas na 
natureza”. Ana Pellini ainda elogiou as inicia-
tivas brasileiras de reprodução da espécie. No 

Brasil, as 13 aves estão alojadas em criadouro 
na Fazenda Cachoeira, em Minas Gerais. Duas 
delas são filhotes e nasceram em maio.

O dono do criadouro na Fazenda Cachoei-
ra, Edson Gontijo, mostrou entusiasmo com 
a assinatura do acordo. Ele disse estar feliz 
em contribuir para um projeto tão importante 
para a biodiversidade brasileira, que é o repo-
voamento da ararinha-azul.

SITUAÇÃO

Antes da assinatura, o analista ambiental 
Ugo Vercilo, do ICMBio, fez uma apresenta-
ção sobre a atual situação da espécie. Segun-
do ele, os 166 exemplares estão mantidos em 
cativeiro. Além dos 13 no Brasil, há 147 na 
Alemanha, dois na Bélgica e quatro em Singa-
pura, países que participam do Programa de 
Reintrodução da Ararinha-Azul.

Ao chegar ao Brasil, explicou, as ararinhas 
vão para o Centro de Reintrodução e Repro-
dução da Ararinha-azul, que está sendo cons-
truído no interior do Refúgio de Vida Silvestre, 
em Curaçá. Durante o período de adaptação, 
as aves ficarão sob a guarda da ACTP, que 
mantém 90% das ararinhas-azuis em cativeiro 
do mundo após receber os exemplares que es-
tavam em instituição no Catar, recentemente 
fechada. “É uma responsabilidade enorme”, 
disse Martin Guth, presidente da ACTP, que 
pagará pelo novo Centro de Reintrodução.

A analista ambiental Camile Lugarini, do 
Cemave, disse que a reintrodução na nature-
za será um processo cauteloso. As primeiras 
solturas serão feitas em conjunto com ma-
racanãs (Primolius maracana), uma outra es-
pécie de arara, com hábitos semelhantes aos 
da ararinha-azul – ambas utilizam ocos de ca-
raibeira (ipê-amarelo) para fazer seus ninhos, 
entre outras similaridades. Segundo a analis-
ta, antes de desaparecer, o último macho de 
ararinha-azul chegou a formar par com uma 
fêmea de maracanã.

A soltura, ainda segundo ela, está prevista no 
Plano de Ação Nacional para a Conservação da 
Ararinha Azul (PAN Ararinha-Azul), coordenado 
pelo ICMBio e publicado em 2012. As ações do 
plano têm o objetivo de aumentar a população 
manejada em cativeiro e recuperar o habitat de 
ocorrência histórica da espécie, visando sua rein-
trodução à natureza.

SAIBA MAIS

Descoberta no 
início do século 19 
pelo naturalista ale-
mão Johann Baptist 
von Spix e exclusi-
va da Caatinga, a 
ararinha-azul (Cya-
nopsitta spixii) teve 
sua população dizi-
mada pela ação do 
homem. O último 
exemplar conheci-
do na natureza de-
sapareceu em ou-
tubro de 2000 e até 
hoje não se sabe se 
morreu ou foi cap-
turado por alguém.

Desde então, os 
poucos exempla-
res que restaram 
em coleções parti-
culares vêm sendo 
usados para repro-
duzir a espécie em 
cativeiro, quase 
todos no exterior. 
A ararinha é endê-
mica da Caatinga e 
considerada uma 
das espécies de 
aves mais ameaça-
das do mundo. Em 
2000, foi classifi-
cada como Critica-
mente em Perigo 
(CR) possivelmente 
Extinta na Nature-
za (EW), restando 
apenas indivíduos 
em cativeiro.

Rara, a espécie vivia originalmente numa 
pequena região do interior de Juazeiro e Cura-
çá, no norte da Bahia, onde foram criadas 
duas unidades de conservação: o Refúgio de 
Vida Silvestre (com 29,2 mil hectares) e a Área 
de Proteção Ambiental da Ararinha-Azul (com 
90,6 mil hectares).
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Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Durante todo o mês de junho, unidades de conservação e centros de pesquisa estão cele-
brando o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A data foi instituída 
pela Organizações das Nações Unidas (ONU), em dezembro de 1972, durante a conferência de 
Estocolmo, na Suécia. No Brasil, a Semana do Meio Ambiente foi criada por decreto presiden-
cial, em 1981, para chamar a atenção para a conscientização do meio ambiente, uma opor-
tunidade de discutir as ações para preservar o gigantesco patrimônio natural do País. Confira 
algumas das atividades realizadas pelo ICMBio.

APA ANHATOMIRIM E TAMAR 

A APA Anhatomirim (SC) e a Base Avançada 
do Tamar em Santa Catarina participaram da 
programação realizada pela Associação de Mo-
radores do Bairro Tijuquinhas, em Florianópolis. 
Os analistas ambientais Eron Paes e Lima e Paulo 
André Flores falaram sobre os impactos do lixo a 
espécies do ambiente marinho, como golfinhos 
e tartarugas marinhas. O Tamar aproveitou para 
levar as crianças e jovens a uma exposição com 
banners e réplicas das tartarugas marinhas, pro-
movendo a disseminação de informações sobre 
as cinco espécies que ocorrem no litoral brasi-
leiro. Cerca de 60 estudantes da Escola de Edu-
cação Básica Cônego Rodolfo Machado partici-
param da comemoração, que também envolveu 
coleta de lixo na praia de São Miguel, oportu-
nidade para conscientizá-los sobre os cuidados 
com o ambiente de forma ampla e integrada. O 
evento contou com a participação da Fundação 
do Meio Ambiente de Biguaçu.

CMA

O CMA está realizando palestras sobre con-
servação das espécies e seus hábitats em come-
moração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e 
dos Oceanos. Estudantes de várias faixas etárias 
e a sociedade em geral estão participando das 
atividades, promovidas em municípios do litoral 
de São Paulo e na capital do estado. 

No dia 5 de junho, o CMA organizou um 
evento com palestras do Ibama e Instituto Gre-
mar e promoveu a capacitação de policiais am-
bientais e bombeiros da Baixada Santista sobre 
a utilização do Guia de Identificação de Mamí-
feros Aquáticos, lançado pelo centro em abril. 
A publicação permite que espécies avistadas na 
natureza, ou encontradas encalhadas, possam 
ser identificadas para um melhor monitoramen-
to das espécies, planejamento e realização de 
ações de conservação. 

No Dia Mundial dos Oceanos, foram realiza-
das duas atividades simultâneas: palestras no 
Aquário de São Paulo e exposição na orla de 
Santos, em um evento organizado pela Secreta-
ria de Meio Ambiente do município. 
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FLONA DO TAPAJÓS 

A Floresta Nacional do Tapajós (PA) realizou 
na comunidade de Piquiatuba, município de 
Belterra, um evento educativo que buscou de-
senvolver nos comunitários da UC uma consci-
ência crítica sobre a problemática ambiental e a 
importância de se cuidar do meio ambiente.

As atividades foram pensadas para induzir a 
construção de conhecimentos que contribuam 
para a participação cidadã na promoção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e promo-
vam o fortalecimento de práticas sustentáveis na 
comunidade. Foram desenvolvidos jogos, desa-
fios, palestras, vídeos, dinâmicas, gincanas e ex-
posições, entre outras atividades que abordaram 
temáticas como a importância do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, manejo e uso do fogo, sus-
tentabilidade, gestão de resíduos e reciclagem.

CPB

A Semana do Meio Ambiente teve início 
com a participação do CPB em uma mesa re-
donda, na I Mostra Ambiental, da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB). A proposta 
foi divulgar as ações de conservação para os 
primatas brasileiros ameaçados de extinção e 
demais ações do centro.

No dia seguinte, a equipe do CPB, em par-
ceria com a empresa Japungu Agroindustrial, 
colocou em prática ações do Plano de Ação do 
Primatas do Nordeste, com o objetivo de res-
taurar a conexão de fragmentos florestais por 
meio de travessia aérea para animais arboríco-
las (macacos, gambás e ouriços) e o plantio de 
árvores também para outros animais. No dia 
4 de junho, foi instalada uma ponte de corda 
sob uma estrada de terra para reduzir o nú-
mero de macacos atropelados no local e me-

Na oportunidade, estudantes da escola munici-
pal que atuam no projeto “Mini-educadores Am-
bientais” apresentaram uma peça teatral sobre a 
importância das florestas e da biodiversidade e 
como a união e cooperação podem fazer a dife-
rença no enfrentamento das questões ambientais. 
Houve também uma apresentação da “Dança da 
Farinha”, no embalo do Carimbó, música e dança 
regional que representam a cultura do Pará.

As turmas também promoveram uma expo-
sição de produtos não madeireiros das espécies 
andiroba, copaíba, piquiá e sucuúba (cascas de 
árvores, óleos vegetais, sementes e frutos), além 
de artes feitas a partir da reciclagem de garrafas 
PET, em uma exposição batizada de “Reciclarte”. 
“A programação oportunizou o envolvimento 
da comunidade e do ICMBio por meio da troca 
de saberes e experiências”, afirmou Ana Jéssica, 
estagiária da Flona.

lhorar o trânsito dos guaribas-de-mãos-ruivas 
(Alouatta belzebul), presente na região.

Diversas atividades educativas também foram 
promovidas com a E.M.E.I.E.F Profa. Maria Euni-
ce Ferreira, no município de Sapé (PB), com brin-
cadeiras, muita conversa e um lanche. Neste dia 
foram plantadas mais de cem mudas de árvores 
nativas para a formação de um corredor ecológi-
co entre outras duas áreas de matas com grupos 
de guaribas. A empresa parceira cedeu o espaço 
para implantação do corredor, forneceu apoio 
logístico e posteriormente plantará mais mudas, 
além de fazer sua manutenção, visando o suces-
so do estabelecimento do corredor. No período 
da tarde, foram feitas duas palestras aos funcio-
nários sobre o trabalho do CPB e a parceria com 
a Japungu ao longo dos últimos anos em prol da 
conservação dos primatas macaco-prego-galego 
(Sapajus flavius) e guariba-de-mãos-ruivas (Alou-
atta belzebul), ambos ameaçados de extinção.
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NGI BRASÍLIA-CONTAGEM 

A comemoração, realizada entre 31 de maio e 7 
de junho, foi diversificada no NGI Brasília-Contagem, 
que integra o Parna de Brasília e a Rebio Contagem 
(DF). A programação começou com a reinaugura-
ção do posto médico da piscina Pedreira, reforma-
do em parceria com a Associação dos Amigos da 
Água Mineral (Afam), a empresa que opera o posto 
médico e a equipe de manutenção do parque. 

Esta conquista trouxe orgulho para a equi-
pe de colaboradores e servidores já que o pos-
to médico necessitava de reforma há algum 
tempo, não sendo possível realizá-la com 
recursos orçamentários. Os participantes de-
monstraram muita satisfação em ter atuado 
diretamente, “com a mão na massa”, na re-
forma, como é o caso de Moacir, de 80 anos 
de idade, visitante do parque há mais de 40 
anos. O capricho final da obra ficou por conta 
de Ari Lima, marceneiro do NGI, que fez um 
banco e uma escultura para enfeitar o prédio.

A exposição fotográfica “A Exuberância dos 
Seres do Parque Nacional de Brasília”, desenvol-
vida por voluntários do NGI, foi inaugurada e 
ficará permanentemente no Centro de Visitan-
tes da unidade. O ápice da comemoração foi 
a inauguração da Ponte do Bigode, uma obra 
prevista há décadas e muito desejada pelos fun-
cionários do parque, pois permite o acesso mais 
rápido a áreas isoladas da unidade e poderá ser 
utilizada em caso de emergências ambientais, 
como incêndios florestais. A obra é uma realiza-
ção do DER/DF, em parceria com o ICMBio. 

O nome da ponte foi uma escolha da equipe 
para homenagear Antônio dos Santos Oliveira, 
carinhosamente apelidado pelos colegas como 
Bigode. O servidor trabalha há 27 anos no par-
que, principalmente com manejo dos recursos, 
fiscalização ambiental, incêndios florestais e 
como motorista e guia de campo oficial do NGI. 
“Bigode está sempre alerta e tem uma postura 
no trabalho impecável. Está sempre disposto a 
ajudar, independentemente das circunstâncias, 
sendo, por isso, reconhecido por todos como a 
verdadeira ponte entre os colegas”, ressaltou 
Juliana Alves, chefe do NGI.

E as homenagens não pararam por aí. O 
presidente do ICMBio, considerando a Lei nº 

PARNA DE JERICOACOARA 

No Parque Nacional de Jeri-
coacoara (CE), a programação 
contou com a colaboração de 
parceiros locais, moradores e 
voluntários, que se mobiliza-
ram para a divulgação e execu-
ção da agenda, que se estendeu 
do dia 3 de junho até o sábado 
(8), Dia Mundial dos Oceanos. 
As ações propostas partiram 
do slogan “Conecte-se com 
a natureza do Parque Nacio-
nal de Jericoacoara – conheça, 
encante-se, cuide e proteja”. 
A comunidade foi convidada 
a descobrir um novo modo de 
olhar e vivenciar a unidade de 
conservação, repensando seu 
papel no meio ambiente.

O calendário incluiu nove 
atividades, que envolveram 
diferentes públicos. Na Esco-
la Municipal Nossa Senhora 
da Consolação, foi realizada a 
cerimônia de abertura e ativi-
dades de educação ambiental 

8.112/90, que confere a possibilidade da ou-
torga de elogio como incentivo funcional e 
considerando a importância de valorização de 
servidores que, com dedicação e esforços sin-
gulares, contribuem para a excelência na pres-
tação dos serviços no instituto, reconheceu a 
dedicação especial dos servidores do ICMBio e 
fez referência elogiosa ao servidor Antônio dos 
Santos de Oliveira, em razão do seu elevado 
grau de dedicação e comprometimento. 

No decorrer da semana, outras homena-
gens foram feitas. O colaborador Paulo Cris-
pim também foi homenageado pela chefe do 
NGI ICMBio Brasília-Contagem por ter com-
pletado 25 anos de dedicação e trabalho no 
Parque Nacional de Brasília.

Esta foi a primeira Semana do Meio Am-
biente que o NGI realizou contando com a 
permanência fixa de dois professores da Se-
cretaria de Educação do Distrito Federal e 
com o efetivo do Programa de Educação Am-
biental Lobo-Guará da Polícia Militar Ambien-
tal do DF, que atuam junto ao Núcleo de Edu-
cação Ambiental (NEA) do parque. 

As atividades no NEA foram voltadas para 
crianças de diversas escolas do DF, que tam-
bém fizeram apresentações em referência ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente. A equipe do 
Teatro Lobo Guará entrou em cena para tra-
tar de forma lúdica temas ambientais. Crian-
ças, adolescentes e adultos estavam atentos 
com a mensagem a ser passada pela equipe 
artística de policiais militares ambientais. A 
programação também contou com Oficina de 
Desenho, Trilha Sensorial dentro do Labirinto, 
slackline, vídeos e palestras, além da apresen-
tação da Brigada de Incêndio do ICMBio.

com os estudantes; na Praça Principal da Vila de Jericoacoara, houve projeção de fotos e apre-
sentação da Orquestra Jeri; áreas dentro e ao redor do parque nacional receberam mutirão de 
limpeza e caminhada noturna para observação do céu; na sede do ICMBio, foram ministrados 
cursos de primeiros socorros em animais silvestres, de observação de aves e oficina de constru-
ção de composteira doméstica; e, além disso, houve um momento de encontro afetuoso em 
uma Vivência de Biodança, realizada na Creche Municipal.

O mutirão de limpeza contou com cerca de 200 pessoas e resultou na coleta de 3,5 tonela-
das de resíduos em apenas 4 horas de atividade. Os cursos e oficina mobilizaram cerca de 100 
pessoas interessadas em como transformar resíduos orgânicos em solo nutritivo para acolher 
sementes, no curso de composteira; em aprender métodos que possibilitem prestar assistência 
imediata à fauna vítima de algum acidente, por meio do minicurso de primeiros socorros em 
animais silvestres; em conhecer melhor as espécies que compõem a avifauna local e capacitar-
-se para a realização do birdwatching, no curso de observação de aves; e, ainda, a entender um 
pouco de astronomia, ao realizar uma caminhada noturna para observar o céu que envolve a 
paisagem do Parna.

As ações foram pensadas para despertar a atenção de prestadores de serviço e moradores 
para um modo diferente de fazer turismo no Parna de Jericoacoara, ampliando o leque de opor-
tunidades de uso público. Os participantes sentiram-se motivados e avaliaram a programação 
como uma das melhores dos últimos tempos. A ideia é dar continuidade às propostas apresen-
tadas, continuando o desenvolvimento das atividades para que elas sirvam como inspiração 
para boas práticas ambientais tanto na Vila quanto no parque. Para isso, a comissão organiza-
dora reuniu-se nesta semana para avaliar o evento e pensar desdobramentos.
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NGI PALMAS 

A Esec da Mata Preta, o Parna das Araucá-
rias e o RVS dos Campos de Palmas realizaram 
atividades educativas para comemorar a data. 
No dia 5 de junho, foi promovida uma palestra 
na Escola Aurora Fabricio Tortelli, no municí-
pio de Coronel Domingos Soares (PR). A ativi-
dade foi organizada pela equipe da Vigilância 
Sanitária do município e abordou temas como 
importância da conservação da biodiversida-
de, missão do ICMBio e unidades de conser-
vação da região. Também foram apresentados 
vídeos do instituto e outro produzido pelo NGI 
Palmas com imagens de armadilhas fotográfi-
cas captadas nas UCs vinculadas ao núcleo de 
gestão integrada. Participaram da ação cerca 
de 50 pessoas, entre professores e alunos do 
1º ao 5º ano do ensino fundamental.

No dia 8 de junho, professores e estudantes 
do Colégio Futura Geração, do município de 
Abelardo Luz (SC), visitaram o Parque Nacio-
nal das Araucárias. O grupo percorreu a Trilha 
da Aves, bastante propícia para observação 
de espécies que ocorrem na UC. A trilha tem 
cerca de 1 quilômetro e acessa a margem do 
rio Chapecozinho, importante curso d’água 
da região. Os alunos demonstraram muito in-
teresse em conhecer os recursos naturais do 
Parna, e o auge da visita foram os momentos 
em que os visitantes conseguiram observar 
um bugio (Alouatta guariba) e um papagaio-
-do-peito-roxo (Amazona vinacea).

RAN

No dia 7 de junho, o RAN promoveu o pri-
meiro “Café com Herpeto”. A proposta foi 
mostrar ao público os trabalhos realizados 
pelo centro de pesquisa em diversas regiões 
do País, além de promover maior aproxima-
ção com a sociedade. A programação incluiu 
diálogos sobre a importância das ações de 
conservação da herpetofauna para a biodiver-
sidade, cuidados na prevenção de acidentes 
com serpentes e informações sobre as unida-
des de conservação do estado de Goiás, além 
de exposição de exemplares de quelônios. Foi 
oferecido ao público um café com quitandas 
regionais e frutas da estação. O evento foi 
realizado em parceria com o Ibama, Institu-
to Boitatá e CNPT e permitiu a divulgação do 
ICMBio em vários segmentos da sociedade.

REBIO DAS PEROBAS 

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Re-
serva Biológica das Perobas e a Polícia Rodo-
viária Federal orientaram mais de 200 condu-
tores na BR-487, a famosa Estrada Boiadeira, 
localizada ao lado da UC, sobre redução de 
risco de acidentes com animais silvestres. A 
Blitz Educativa contou com a participação da 
Brigada de Incêndio da unidade.

No dia seguinte, a Rebio reuniu seu Con-
selho Consultivo. Na oportunidade, foi apre-
sentada uma análise de dados de acidentes 
com animais silvestres na BR-487, pela bió-
loga Amanda de Campos, e foram debatidas 
propostas de adequações na rodovia para re-
duzir os casos de atropelamentos de animais 
silvestres. A programação também incluiu a 
divulgação da nova marca da reserva aos con-
selheiros, visita à Ecotrilha e avaliação do Ro-
teiro para Visitas Educativas.

RESEX DO RIO OURO PRETO 

Entre os dias 3 e 9 de junho, a Resex do Rio 
Ouro Preto (RO) ofereceu uma experiência tu-
rística aos alunos dos ensinos médio e superior 
dos municípios de Guajará-Mirim e Nova Ma-
moré e visitantes. O evento foi coordenado pela 
gestão da UC, juntamente ao curso de Gestão 
Ambiental da Universidade Federal de Rondônia 
(Unir) e da Secretaria do Turismo e Cultura de 
Guajará-Mirim. Os visitantes entraram em con-
tato com a cultura local e seu modo de vida sus-
tentável, gerando um intercâmbio cultural por 
meio do Turismo de Base Comunitária, com a 
oferta de produtos e serviços turísticos, dando a 
oportunidade de vivenciar uma cultura diferen-
te da sua e de a comunidade local se beneficiar 
com as oportunidades econômicas. 

No decorrer da semana, os turistas pude-
ram desfrutar de culinária tradicional, passeio 
de canoa, demonstração do beneficiamen-
to do açaí, produção artesanal de farinha de 
mandioca-brava e cadeia produtiva do baba-
çu, além de exposição de acervo fotográfico, 
artesanatos, biojoias e artigos históricos da 
“época dos patrões” e seringueiros.

O “Encontro com a Natureza” fechou a Se-
mana do Meio Ambiente na Rebio, que esteve 
aberta para receber a comunidade. Os visitantes 
puderam caminhar pela Ecotrilha e ter contato 
com uma amostra da biodiversidade protegida 
pela unidade, conduzidos pelos brigadistas. 
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TAMAR EM GURIRI 

A Base Avançada do Tamar em Guriri, 
São Mateus (ES), esteve aberta nos dias 
1º e 2 de junho para o público em ge-
ral e de 3 a 5 de junho para o público 
escolar previamente agendado. Para a 
analista ambiental que coordena a base, 
Kelly Bonach, é sempre gratificante ce-
lebrar com as crianças e comunidade as 
razões para se continuar lutando por um 
meio ambiente equilibrado para todos. 
“As crianças têm muito a nos ensinar so-
bre a relação que elas têm com a natu-
reza, que é de puro amor e admiração, 
como quando elas fazem uma trilha em 
plena restinga e podem conferir de perto 
animais maravilhosos como o sagui-de-
-cara-branca”, celebra Kelly. 

A programação incluiu visitas guiadas 
à trilha do sagui, trilha sensorial, exposi-
ção de animais taxidermizados, apresen-
tação de palestras e vídeos sobre a biodi-
versidade marinha e de restinga, oficinas 
de origami com temática da fauna mari-
nha e aulas de yoga e tai chi chuan.

NGI RORAIMA 

Entre os dias 3 e 7 de junho, o NGI ICMBio 
Roraima, por meio da Área Temática Gestão 
Socioambiental, promoveu palestras direcio-
nadas a estudantes de ensino médio, cursos 
técnicos e graduandos, além de atividades lú-
dicas com alunos das séries iniciais do ensino 
fundamental. As palestras abordaram temas 
relativos às unidades de conservação, compe-
tências do ICMBio, carreira de especialista em 
meio ambiente, pesquisas realizadas nas áreas 
protegidas e prevenção de incêndios florestais, 
buscando contextualizar os assuntos tratados 
à realidade local. Contando com a colaboração 
de voluntários, as atividades lúdicas de apre-
sentações de fantoches, contação de histórias, 
vídeos e exposição fotográfica priorizaram a 
disseminação de informações sobre a impor-
tância das UCs e a prevenção de incêndios flo-
restais. As ações que alcançaram cerca de 600 
estudantes foram desenvolvidas nos municí-
pios roraimenses de Boa Vista, Rorainópolis, 
Caracaraí, Amajari e Alto Alegre.

Alunos do 9º ano da escola EMEF Hirinea Lima Oliveira apresentaram um protótipo do Sis-
tema Alternativo de Tratamento e Disposição de Esgoto Sanitário Residencial, com Geração e 
Aproveitamento Residencial de Biogás. Com o projeto, eles mostraram, de forma prática, um 
sistema de produção de biogás e purificação de água, com finalidade de uso para irrigação 
ou limpeza de ambientes como calçadas.

“Tenho que agradecer publicamente à Kelly Bonach pela oportunidade de desenvolver esse tra-
balho junto com as crianças aqui na base, fora do contexto de avaliação escolar”, afirmou Flávio 
Santana, gestor ambiental da AmbiMais Consultoria Ambiental, parceiro da escola, que atuou 
na implementação do sistema. “Nossa preocupação é que projetos como este mostrem soluções 
para os problemas ambientais de forma concreta e real e não apenas na teoria”, destacou Flávio.

A arte japonesa do origami encantou os pequenos, que fizeram não apenas a dobradura – de 
tartaruga marinha, caranguejo, peixe ou ave –, mas montaram seus próprios móbiles e puderam 
levar para casa para decorar seus quartos. “Impressionante como eles ficam concentrados e que-
rem mesmo aprender e fazer sozinhos, dobrar, decorar, tudo. E o resultado ficou lindo e persona-
lizado, com o jeitinho de cada criança”, destacou Kelly.

Enquanto os filhos brincavam ou participavam da trilha sensorial, algumas mães puderam 
alongar nas aulas de Yoga e Tai Chi Chuan. “O retorno é muito significativo após estes momentos 
de relaxamento. As mães agradecem com um braço sincero”, frisa Sandra Tavares, analista am-
biental que ministrou os relaxamentos.

Foram parceiros do evento a APA Estadual Conceição da Barra, o Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental de São Mateus e as escolas municipais de São Mateus. 
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Pesquisa analisa impactos do manejo 
do fogo no Parna das Sempre-Vivas 

Resex Mãe Grande de Curuça finaliza 
levantamento de famílias usuárias 

O Parque Nacional das Sempre-Vivas rece-
beu, nos dias 21 e 25 de maio, participantes 
do projeto de pesquisa que busca avaliar os 
impactos do manejo integrado do fogo na 
unidade de conservação. Os encontros acon-
teceram na sede administrativa da UC, em 
Diamantina (MG), e teve como objetivo defi-
nir e executar a montagem do experimento, 
queimas e coletas de dados a serem desenvol-
vidas em campo.

O projeto tem como propósito avaliar os 
impactos (positivos ou negativos) do manejo 
integrado do fogo em áreas onde há coleta 
de flores sempre-vivas e onde não há, com 
foco na espécie ameaçada conhecida, popu-
larmente, como pé-de-ouro (Comanthera ele-
gans). Além disso, pretende-se abordar o ma-
nejo realizado pelas comunidades tradicionais 
e seus impactos na conservação de espécies 
da flora do parque. 

As atividades reuniram representantes do 
Parque Nacional das Sempre-Vivas, analistas, 
brigadistas e representantes da USP, Unesp e 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinho-
nha e Mucuri. No primeiro momento de traba-
lho em campo, foram montadas quatro par-
celas para realização de queimas, de acordo 
com o planejamento do manejo integrado de 
fogo do Parna, e quatro parcelas de controle, 
para avaliação de parâmetros da comunidade 
vegetal, como cobertura vegetal, altura das 
plantas, riqueza e identificação de espécies 
vegetais presentes e estruturas reprodutivas. 

Foram coletados também dados de tempe-
ratura e velocidade de propagação do fogo e 
bancos de sementes para análises de germina-
ção pós-queima, além de verificação em áreas 
de manejo tradicional de flores de sempre-vi-
vas. Nesse último, a montagem do experimen-
to será no segundo semestre, com avaliação 
em outro período de queima. As áreas foram 
escolhidas em função do histórico de queima, 
seja por incêndios ou por ações de manejo. 

A Reserva Extrativista Mãe Grande de Curu-
ça (PA) acaba de finalizar o levantamento so-
cioeconômico das famílias usuárias da unidade 
de conservação. O trabalho, iniciado em 2014, 
foi complementado com visitas a locais que 
não haviam sido levantados anteriormente por 
estarem em difícil acesso, contemplando as co-
munidades da Ilha de Fora, e aprofundado em 
comunidades pouco abordadas anteriormente.

As atividades foram realizadas em três eta-
pas, nos meses de maio e junho. Para Patrick 
Jacob, chefe da Resex, “a complementarieda-
de do levantamento das famílias iniciado em 
2014 é de suma importância não apenas como 
subsídio de informações ao ICMBio. Este tra-
balho apresenta dados que contribuem para 
o desenvolvimento de políticas públicas que 
busquem o desenvolvimento econômico, so-
cial e ambientalmente sustentável da reser-
va”. Ao final do levantamento, chegou-se em 
392 famílias usuárias, além das 2.706 famílias 
levantadas em 2014.

Para um passo seguinte, segundo Jacob, a 
base de dados criada a partir do levantamen-
to servirá como importante ferramenta para a 
gestão da unidade, pois apresenta dados com 
relevantes informações de cunho socioam-
biental, de produção, saúde, educação, dis-
ponibilidade de recursos naturais, localização 
de deficiências de infraestrutura e acesso a 
políticas públicas. “Futuramente poderão ser 
instituídas políticas nesses setores, tendo em 

De acordo com Paula Leão, chefe do Parna 
das Sempre-Vivas, a pesquisa fornecerá maior 
compreensão em relação ao manejo integra-
do do fogo na UC ao qualificar escolhas da 
gestão para atingir objetivos de manejo e pro-
teger alvos de conservação. 

“Um grande desafio para o Parna na práti-
ca do MIF é justamente lidar com o mosaico 
vegetacional que existe na UC, onde se apre-
sentam fitofisionomias que têm respostas 
muito diversas ao fogo. Assim, a obtenção de 
informações acerca da resposta de diferentes 
espécies em função do regime e condições 
climáticas das queimas, considerando a inte-
gração com os conhecimentos tradicionais de 
manejo, e suas consequências na regenera-
ção, mortalidade ou manutenção das popu-
lações é essencial para a qualificação e desen-
volvimento do processo do MIF”, ressaltou.

vista o diagnóstico de necessidades locais das 
comunidades tradicionais usuárias, cobrindo, 
assim, áreas deficitárias da unidade”, afirmou.

PERFIL DE BENEFICIÁRIOS

Em reunião do Conselho Deliberativo que 
ocorreu em abril, foi discutida a formação do 
Grupo de Acompanhamento para elaboração 
do perfil de beneficiários, próximo passo após 
o levantamento realizado. Na ocasião, Mara 
Nottingham, coordenadora de Políticas e Co-
munidades Tradicionais, apresentou o perfil e 
levantamento socioeconômico para o cadas-
tramento das famílias beneficiárias da Resex, 
mostrando que a aprovação das famílias be-
neficiárias vai depender da decisão das comu-
nidades, com posterior aprovação do conse-
lho e da presidência do ICMBio.

Durante a reunião, lideranças locais desta-
caram a importância do levantamento para 
conhecer a realidade dos usuários da Resex. 
Marcelo Costa, representante da Associa-
ção Dos Usuários da Reserva Extrativista Mãe 
Grande de Curuçá (Auremag), membro do 
conselho gestor e colaborador do ICMBio, 
afirmou: “Com estas informações, esperamos 
que haja o reconhecimento de nosso papel na 
sociedade, além de reforçar a importância das 
comunidades tradicionais como detentoras 
dos conhecimentos ancestrais sobre a região 
e sua importância para preservação das águas 
e dos manguezais da região, assim como pro-
vedores de alimentos para a sociedade para-
ense e contribuintes importantes para a eco-
nomia sustentável da região”.
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Queimas serão utilizadas para analisar impactos na vegetação

Famílias beneficiárias poderão acessar futuramente políticas públicas específicas
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Abrolhos avança no Programa de 
Monitoramento de ambientes recifais 

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (BA) 
iniciou, em novembro de 2018, um programa de 
monitoramento de ambientes recifais, a fim de ava-
liar com regularidade a saúde dos recifes de coral na 
unidade e a possível interferência de fatores como 
mudanças climáticas, proteção contra pesca ilegal 
e efeitos da visitação. O programa consiste em três 
protocolos principais: o Reef Check Brasil, os tran-
sectos específicos para avaliar branqueamento e o 
programa de ciência cidadã “De Olho nos Corais”.

O Reef Check é um método global de moni-
toramento de ambientes recifais cujo protocolo 
adaptado para o Brasil foi desenvolvido por pes-
quisadores da UFPE. Hoje, dentro do Programa 
Monitora, os dados coletados pela equipe do par-
que são enviados para o Cepene, responsável por 
triar e alimentar a base de dados nacional/ glo-
bal em parceria com a universidade. Utilizando o 
método Reef Check, no parque são previstas três 
amostragens anuais em sete pontos, escolhidos 
por terem dados históricos, refletirem diferentes 
zoneamentos da UC e distância dos limites. 

A última expedição Reef Check foi realizada no 
mês de abril para avaliar a condição “pós-verão” 
dos ambientes amostrados. A atividade contou 
com a participação voluntária do mergulhador e 
pesquisador Fábio Negrão, coordenador regional 
do Reef Check Brasil; da analista ambiental e chefe 
do NGI Alcatrazes, Kelen Leite; e de membros da 
equipe do parque nacional. 

Os dados mostram uma taxa de branqueamen-
to de 50 a 70% das colônias de corais nos diferen-
tes pontos amostrais. Possivelmente, este é o pior 
evento de branqueamento de corais na UC nas úl-
timas décadas. Segundo Lucas Cabral, bolsista GEF 
Mar de apoio à pesquisa na UC, “dependendo da 
gravidade do evento de branqueamento, os corais 
podem ou não recuperar e voltar às condições sau-
dáveis. Com o monitoramento poderemos fazer 
um diagnóstico deste evento, avaliando quais espé-
cies são mais sensíveis ao branqueamento e quais 
têm uma melhor capacidade de recuperação. Es-
peramos que os corais do parque apresentem uma 
boa capacidade de recuperação, pois estamos em 

uma área marinha protegida em que o ambiente 
possui maior resiliência”.

Outro método adotado pela equipe da UC 
para lidar com o fenômeno massivo de branque-
amento de corais iniciado em fevereiro de 2019 
foi o protocolo avançado de corais. São realiza-
dos quatro transectos mensais, em duas áreas 
escolhidas por apresentarem características dis-
tintas, em que são avaliadas a saúde e tamanhos 
das colônias de corais, além de 40 fotoquadra-
tes, por ponto, para registrar o substrato. 

Também foram selecionadas 12 colônias, de 
duas espécies, fotografadas semanalmente para 
compreender a evolução do branqueamento. 
Com o passar do Verão, as águas ficaram acima 
dos 28°C, chegando a atingir até 30°C. A ação 
vem sendo executada com o objetivo específico 
de monitorar e registrar o branqueamento em 
massa de corais de forma contínua e em menor 
intervalo de tempo. “Seguindo esse protocolo, 
foi possível registrar o avanço do fenômeno 
de branqueamento nos recifes de Abrolhos. A 
cada mês, uma maior porcentagem de colônias 
vem sendo afetada, das mais diferentes espé-
cies”, destaca Lucas.

O Parna também vem estimulando seu públi-
co a contribuir no programa de ciência cidadã 
“De Olho nos Corais” para que condutores e vi-
sitantes colaborarem com informações sobre a 
saúde dos recifes de coral. Para isso, são dispo-
nibilizadas pranchetas informativas sobre espé-
cies de organismos recifais em Abrolhos, como 
importantes indicadores da saúde e status de 
conservação dos ambientes. 

A última coleta de dados em junho mostra, 
ainda, alta taxa de branqueamento, com 50 a 
70%, e temperatura de água por volta de 27°. 
Para Fernando Repinaldo, chefe do Parna, “um 
dos principais avanços nos programas de moni-
toramento coordenados pela unidade é a cons-
tante capacitação da equipe de campo, qualifi-
cando a interpretação ambiental dos recursos 
da UC, além da reflexão sobre o que vem ocor-

rendo e a proposição e busca de opções de mane-
jo”. Todas as atividades contam com o apoio do 
Projeto GEF Mar e a participação de voluntários.

BRANQUEAMENTO DE CORAIS 2019

O efeito de branqueamento de corais se dá 
quando, devido a algum estressor ambiental, por 
exemplo quando a temperatura passa de 28°C por 
vários dias, os corais perdem as microalgas sim-
biontes, chamadas de zooxantelas, que lhes for-
nece cor e são responsáveis pela fotossíntese que 
nutre os corais. Com a perda das algas, os corais 
ficam brancos. Caso o evento seja passageiro, os 
corais podem voltar a receber as algas e retomam 
sua coloração. Porém, se o evento persistir e for 
severo, pode causar morte no tecido dos corais, 
que podem não se recuperar e acabar morrendo. 

Desde o final de 2018, a Agência Nacional At-
mosférica e Oceânica (NOAA) dos Estados Unidos 
vinha alertando para o risco de um ciclo de bran-
queamento no Atlântico Sul, devido ao aquecimen-
to das águas. Em Abrolhos, a previsão se confirmou 
no início de fevereiro de 2019, quando Berna Barbo-
sa, monitora ambiental da unidade, identificou os 
primeiros sinais de branqueamento nos recifes do 
parque e foi possível observar o branqueamento das 
colônias fora da água, nas áreas mais rasas. “Quan-
do caí na água para confirmar, percebi que algumas 
colônias estavam começando a branquear, princi-
palmente as colônias de coral de fogo (Millepora 
alcicornis), que são as mais sensíveis, marcando o 
início do branqueamento.”, conta Berna. 

Ecossistemas recifais abrigam a maior biodi-
versidade dos oceanos, onde os recifes de coral 
podem abrigar cerca de 25% de toda a biodi-
versidade marinha. Porém, este oásis marinho 
também é um dos ecossistemas mais ameaçados 
do planeta, em que uma pequena variação na 
temperatura ou em outros parâmetros na água 
podem matar os corais e causar perda na bio-
diversidade. Nos últimos anos, eventos de bran-
queamento de corais vêm se intensificando no 
Brasil e no mundo. Além de mais frequentes, eles 
estão também mais severos. Parte se deve às mu-
danças climáticas e outra, aos demais impactos 
antrópicos que atuam em sinergia, diminuindo a 
resiliência do ambiente com o todo.

ODS relacionados
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Flona de Brasília completa 20 anos ICMBio Costa dos Corais revitaliza 
Conselho Consultivo da Rebio de Saltinho Criada em 1999 para proteger as nascentes 

que abastecem cerca de 70% da água consu-
mida no Distrito Federal, a Floresta Nacional 
(Flona) de Brasília comemorou as duas dé-
cadas de atividades na última segunda-feira 
(10). Para marcar o aniversário da unidade, 
um evento foi realizado com a presença dos 
servidores e colaboradores da Flona e do Par-
que Nacional de Brasília, voluntários, brigadis-
tas, representantes de grupos de caminhada e 
ciclistas de Brasília. 

O evento também marcou a inauguração 
de um novo espaço dedicado ao centro de 
visitantes da unidade. Localizada no prédio 
administrativo da unidade, uma sala foi total-
mente reformada e agora conta com paredes 
adesivadas em painéis, que trazem ao público 
informações e orientações necessárias para 
uma visita em segurança. 

O ICMBio Costa dos Corais realizou, em 
maio, a primeira reunião de planejamento para 
revitalização do Conselho Consultivo da Reser-
va Biológica de Saltinho (PE). O evento foi rea-
lizado no Cepene e contou com a participação 
de representantes da sociedade civil (líderes 
dos assentamentos, sindicatos, associações e 
coletivos), do setor produtivo do açúcar (usi-
nas) e do poder público. 

O Conselho Consultivo foi criado em julho 
de 2008, porém estava inativo desde 2014. A 
reunião de planejamento permitiu aos conse-
lheiros a apresentação de antigas informações 
sobre a funcionalidade do conselho, mas tam-
bém destacou metodologias para elencar uma 
composição mais representativa quanto às 
instituições e assentamentos que deveriam ser 
convidados para participar da gestão participa-
tiva da unidade de conservação. 

Projetada pela Coordenação de Planeja-
mento, Estruturação da Visitação e do Eco-
turismo, em parceria com a Divisão de Co-
municação, a nova sala conta com desenhos, 
mapas e QR Codes que levam a diversas pu-
blicações institucionais para enriquecer o 
conhecimento. A sala mistura elementos in-
terpretativos e informativos ao visitante, que 
pode aprender de forma simples e divertida 
sobre a fauna e flora, além dos serviços am-
bientais prestados pela Flona. 

A ideia do novo centro de visitantes é ofe-
recer mais um atrativo de lazer e fonte de co-
nhecimento para os visitantes, que contam 
também com trilhas sinalizadas para cami-
nhada e ciclismo na unidade.
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Conselho estava desativado desde 2014

Aniversário foi comemorado no novo Centro de Visitantes

Segundo Gabriella Calixto Scelza, analista 
ambiental do ICMBio Costa dos Corais e ponto 
focal de Gestão Socioambiental, a retomada 
e o fortalecimento do Conselho Consultivo de 
Saltinho são um marco na gestão da UC. “So-
mente a partir do diálogo com a sociedade ci-
vil será possível desenvolver um sentimento de 
pertencimento e cuidado em relação à unida-
de de conservação, o que deverá impulsionar o 
alcance dos seus objetivos”, afirmou. 

A próxima reunião, agendada para setem-
bro deste ano, terá como objetivo a consolida-
ção da nova composição do colegiado. Depois 
disso, os novos conselheiros trabalhão na revi-
são do Regimento Interno e elaboração do Pla-
no de Ação do colegiado, o que deixará claro 
como será sua atuação na gestão da área. 
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