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PROGRAMAÇÃO

8h30 às 9h Chegada dos participantes e inscrições

9h às 10h
Cerimônia de abertura com o lançamento do Plano Estratégico de Pesquisa e 
Gestão do Conhecimento do ICMBio (PEP) e do novo Sisbio

10h às 10h40
Conferência de abertura: Pesquisa e gestão do conhecimento para a superação da crise do 
licenciamento ambiental
• Alberto Fonseca (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP) 

10h40 às 11h10 Debate

11h10 às 11h30 Intervalo

11h30 às 12h
Palestra 1: Quando a Ciência alcança milhões: um panorama da divulgação científica no Brasil 
• Hugo Fernandes-Ferreira (Universidade Estadual do Ceará – UECE)

12h às 12h30 Debate

12h30 às 14h Almoço

14h às 17h
Sessão de painéis - clique aqui para conhecer os trabalhos aprovados
Apresentação dos trabalhos dos estudantes do Programa de Iniciação Científica – PIBIC 
ICMBio, dos servidores do ICMBio e dos pesquisadores externos com trabalhos selecionados

16h às 16h15 Intervalo (durante a sessão de painéis)

17h às 18h30

Mesa-redonda 1: Estratégias para a conservação de espécies ameaçadas em consonância 
com o desenvolvimento socioambiental
• Luciana Crema (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica 
– CEPAM/ICMBio): Como o conhecimento tradicional pode ajudar na conservação do peixe-
boi-da-Amazônia?
• Marília das Graças Mesquita Repinaldo (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade Marinha do Nordeste - CEPENE/ICMBio): Importância do uso do conhecimento 
ecológico local no processo de avaliação do estado de conservação de espécies
• Fábio Lira C. Oliveira (Centro TAMAR): Conservação de tartarugas marinhas x comunidade
Moderação: Rosana Subirá (Coordenação-Geral de Estratégias para a Conservação/DIBIO/ICMBio)

Terça-feira, 18 de setembro

Quarta-feira, 19 de setembro

18 a 20 de setembro de 2018 - Auditório ICMBio

9h às 9h30
Palestra 2: Direitos da natureza: uma nova fronteira para o ambientalismo no Brasil?
• Erika Fernandes Pinto (Coordenação-Geral de Gestão Socioambiental – CGSAM/
DISAT/ICMBio)

9h30 às 10h Debate

10h às 10h20 Intervalo

10h20 às 11h50

Mesa-redonda 2: Visitando as pesquisas e pesquisando a visitação – a relação entre
uso público e pesquisa e o potencial de contribuição para a conservação
• Ernesto Bastos Viveiros de Castro (Parna da Tijuca/ICMBio): A inter-relação entre o uso 
público, a pesquisa e outras áreas da gestão de uma unidade de conservação
• Alessandra Bez Birolo (Instituto Ekko Brasil – IEB): Turismo de conservação em áreas 
protegidas, a conservação pelo uso
• Marcelo Derzi Vidal (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade 
Associada a Povos e Comunidades Tradicionais – CNPT/ICMBio): Turismo e participação 
social: a experiência com botos no Parque Nacional de Anavilhanas
Moderação: Thiago Beraldo (Coordenação-Geral de Uso Público e Negócios – CGEUP/DIMAN)
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ossificação incompleta do crânio (87,9%). Tachyphonus coronatus (n=35) e Coereba flaveola (n=28) 
também seguiram a EBC, porém com FPF completa substituindo todas as penas de contorno e voo; 
os machos de T. coronatus trocaram suas penas marrons para preta na FPF, enquanto fêmeas per-
maneceram com a mesma coloração (marrom) em todos os ciclos. A existência de muda limitada 
restrita apenas a alguns indivíduos de uma espécie antecedendo a reprodução pode indicar muda 
pré-alterna. E. obscura (n=9), G. aequinoctialis (n=2) e Z. capensis (n=2) apresentaram, neste estudo, 
muda de contorno sobreposta à PC ou PI, podendo ser decorrente de muda pré-alterna ou adventí-
cia, merecendo melhor documentação. Para as sete espécies descritas aqui, foi possível reconhecer 
aves do primeiro ciclo de vida, auxiliando o monitoramento da dinâmica populacional de aves ter-
restres em unidades de conservação em ilhas de Santa Catarina, a partir de critérios precisos.
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Biodiversidade de invertebrados capturados pela pesca industrial camaroeira na área da “Li-
xeira”, Brasil.

Danielle Ferreira Lobato1 (danielleflobato@hotmail.com), Roberta Aguiar dos Santos2 (roberta.san-
tos@icmbio.gov.br)

1-Universidade Federal do Pará, 2-Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Biodiversidade de invertebrados capturados pela pesca industrial camaroeira na área da “Lixeira”, Brasil.

O camarão-rosa (Farfantepenaeus subtilis) é um importante recurso da pesca industrial na Costa 
Norte brasileira, porém uma elevada quantidade de outros animais são capturados incidentalmente, 
denominados como fauna acompanhante. A sub-área de pesca conhecida como “Lixeira” (delimi-
tada pelas longitudes de 45°50’W e 48°00’W e os paralelos 0°00’N e 1°30’N) apresenta alta pro-
dutividade biológica, sendo reconhecida como área prioritária para conservação. O objetivo deste 
trabalho é identificar a biodiversidade e a frequência de ocorrência dos invertebrados capturados 
pela pesca camaroeira na área da Lixeira, bem como avaliar se há correlação das espécies com os 
fatores ambientais (temperatura, salinidade e pH). As coletas ocorreram entre fevereiro e março de 
2016 e fevereiro e março de 2017, em embarcações da frota industrial camaroeira. Após cada arrasto 
de fundo, a fauna para análise foi selecionada por duas basquetas (aproximadamente 30 kg, cada) a 
partir do material despejado no convés. Os fatores ambientais foram aferidos no momento da cole-
ta dos espécimes. Os dados não apresentaram normalidade nem homocedasticidade das variâncias, 
portanto, foi utilizada a correlação de Spearman para verificar se há correlação entre as espécies 
e os fatores abióticos. Foram realizados 63 arrastos no período de estudo, sendo que 32 foram na 
área da Lixeira. A profundidade dos arrastos variou entre 38 e 49 m, com média de 43,25 m (± 2,58, 
desvio padrão). A menor temperatura foi de 27° C em fevereiro/março de 2016 e a maior (30°C) 
em abril/maio de 2016, com média de 28,5° C para todo o período (± 0,65), enquanto a salinidade 
variou entre 13 e 36, ambos ocorridos em maio de 2016, com média de 22 (± 0,55). O pH variou 

Caracterização dos padrões de mudas em aves de Santa Catarina, Brasil.
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Determinar idade e sexo de aves a partir da muda e plumagem é uma ferramenta para monito-
ramento populacional demográfico, de estruturação de populações e de biologia reprodutiva. O 
objetivo deste estudo foi determinar o sexo e a idade de passeriformes, observando o período em 
que realizam eventos cíclicos importantes, como muda e reprodução. Para isto, as aves foram captu-
radas com redes de neblina instaladas no sub-bosque e áreas abertas, em expedições mensais entre 
2016-2018 em duas unidades de conservação, na ilha de Santa Catarina e Arvoredo. A amostragem 
iniciou-se ao amanhecer, com no mínimo 5h de esforço/dia, por dois dias consecutivos. As revisões 
das redes foram realizadas a cada 30 minutos e as aves capturadas acondicionadas em sacos de 
transporte. Cada ave foi contida manualmente, marcada com anilha CEMAVE e solta imediatamen-
te após o processamento. A estratégia e extensão de muda foi determinada para cinquenta e uma 
espécies pertencentes a vinte famílias (n=839), determinando-se a idade de acordo com o sistema 
W-R-P modificado. O primeiro ciclo de mudas foi definido como o período entre o início da pri-
meira e a segunda muda pré-básicas. Os ciclos definitivos foram definidos quando as plumagens 
se tornaram homólogas. A estação reprodutiva iniciou-se na primavera austral reduzindo durante 
o verão, sendo que 48,6% dos indivíduos capturados (n=450) exibiram placa de incubação (PI) ou 
protuberância cloacal (PC) neste período. A partir do reconhecimento da estratégia e extensão de 
muda de cada espécie capturada, 156 novas aves foram identificadas em primeiro ciclo de vida, 
342 com plumagem ou muda de adulto (definitiva), e 170 com plumagem não juvenil (FAJ, first 
after juvenile – após a primeira juvenil). Foram reconhecidos padrões de mudas para sete espécies 
de cinco famílias. Elaenia obscura (n=85), Geothlypis aequinoctialis (n=146) e Zonotrichia capensis 
(n=51) seguiram a estratégia básica complexa (EBC) com muda pré-formativa (FPF) parcial para as 
três espécies, e incompleta suprimida (21,4%) e incompleta excêntrica (21,4%) somente em E. obs-
cura. Turdus amaurochalinus (n=149) e T. albicollis (n=7) seguiram a EBC, com aves do primeiro ciclo 
(FPF, first preformative – primeira pré-formativa), sendo caracterizadas por substituírem penas de 
contorno, pequenas e médias coberteiras, álulas (1±0,8) e 2-9 (6±1,8) grandes coberteiras internas. 
Turdus juvenis foram facilmente identificados pela presença de manchas ferrugíneas nas penas do 
peito, cabeça e nas bordas das coberteiras das asas, além de evidente comissura no bico (74,2%) e 


