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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNI DADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVOS
As Unidades de Conservação Federais, em geral, apresentam
problemas com a falta de recursos humanos para sua efetiva
implementação. Equipes reduzidas e sobrecarregadas acabam tendo
que optar por atuar, dentro de uma enorme gama de demandas, nas
mais emergenciais. Diante deste cenário, é comum deixarem de ser
implementados projetos que apresentam imenso potencial
transformador da realidade local no que diz respeito tanto à qualidade
de vida das comunidades tradicionais, manejo de recursos e/ou
conservação da biodiversidade. O presente trabalho consiste, portanto,
na implementação de um programa de voluntariado na RESEX
Marinha de Soure, na tentativa de ampliar as suas possibilidades de
gestão a partir do envolvimento da sociedade civil. O principal objetivo,
é o desenvolvimento de projetos e atividades que não seriam possíveis
de serem realizados com a reduzida equipe lotada na Unidade. Além
disso, a proposta visa ampliar o sentimento de pertencimento da
sociedade civil em relação ao seu território, percebendo e valorizando
a sua cultura e diversidade ambiental, visualizando a importância da
UC na manutenção destas riquezas locais e a sua importância,
enquanto cidadão ativo, na implementação da área.

DESENVOLVIMENTO

O primeiro passo para implementação dessa proposta foi a adesão oficial da
RESEX Marinha de Soure ao Programa de Voluntariado do ICMBio. A partir
disso, o projeto “Praias de Soure: nosso paraíso marajoara”, focado no
ordenamento do Uso Publico e desenvolvimento de atividades culturais e de
Educação Ambiental nas praias, foi escolhido como primeira experiência a ser
desenvolvida. O referido projeto foi um sucesso, trazendo resultados positivos
para a UC e estimulando o envolvimento de um grupo de universitários com a
RESEX. Após a experiência piloto, foi realizada uma reunião junto aos
professores da Universidade Federal do Pará – campus Soure (UFPA) e da
Universidade Estadual do Pará – campus Salvaterra (UEPA). Nesta
oportunidade foram definidas linhas de ação para o programa, que vem sendo
orientadas pela equipe gestora da UC com apoio de alguns professores.

PRINCIPAIS 
�Gestão do programa oficial de voluntariado
� Sobrecarga com a orientação dos projetos

Fotos - Projeto “Praias de Soure: Nosso Paraíso Mara joara” (2013)

Voluntariado na RESEX Marinha de Soure: potencializa ndo 
recursos humanos, parcerias e oportunidades

RESULTADOS
A implementação do Programa de Voluntariado
em parceria com as universidades locais ainda
está em fase de experimentação. O projeto Praias
de Soure: Nosso Paraíso Marajoara tem os
voluntários como base, essenciais para sua
realização. Outros projetos foram elaborados
baseados no voluntariado, como o projeto
Manguezal: Conhecendo e protegendo focado no
desenvolvimento de atividades de interpretação
ambiental junto à rede de ensino local, das quais 2
escolas foram atendidas em 2013 e outras já
estão planejadas para 2014, e projeto Mãos ao
Lixo, que vem sendo elaborado pelos voluntários
com o objetivo de agir e discutir, de forma crítica, a
problemática do lixo junto às associações das
comunidades/bairros de beneficiários da UC.

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES

� Sobrecarga com a orientação dos projetos
�Falta de recurso financeiro para as atividades
�Instabilidade na participação dos voluntários 

Além disso, os voluntários foram envolvidos na
implementação do projeto Jovens Protagonistas
da RESEX Marinha de Soure, desenvolvendo
atividades paralelas com as crianças enquanto a
equipe gestora atua junto ao público-alvo jovem.

Fotos - Projeto “Manguezal: Conhecendo e Protegendo”  (2013)

voluntariado foi aberto e, no total das linhas de
ação, a UC recebeu 92 inscrições. Já foi
realizada reunião para elaboração de Plano de
Ação para os projetos em fase inicial de
implementação, e uma sala no escritório do
ICMBio foi preparada para receber os
voluntários, com 1 computador disponível.

Fotos – Oficinas infantis paralelas ao Projeto “Jove ns Protagonistas da RESEX Marinha de 
Soure” (2013-14)

Fotos - Projeto “Praias de Soure: Nosso Paraíso Mara joara” (2013)

Ações de comunicação, como a criação de um informativo da
UC e de monitoramento da biodiversidade (fase de
planejamento) - monitoramento do lixo fluvio-marinho, do
caranguejo-uça, pesqueiro comunitário e de encalhes´nas
praias – também prevê a participação do voluntariado. Toda
essa gama de ações/projetos acaba constituindo um rico
cenário de oportunidades (extensão e pesquisa) para os
universitários, e por conseguinte parcerias para gestão da UC.
No inicio do ano de 2014 um novo período de inscrição de


