
 
 
 

 
 
 
EDITAL DE SELEÇÃO 001/2012 

 
EDITAL N.º 001 – REBIO DO GUAPORÉ / RO, DE 02 DE JULHO DE 2012 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA RESERVA BIOLÓGICA DO GUAPORÉ 

PROJETO DIVERSIDADE DE PRIMATAS E HETEROGENEIDADE DO HABITAT 

 
 
O Programa Voluntariado da Reserva Biológica do Guaporé, Rondônia, torna pública a realização 

de Seleção para a Prestação de Serviço Voluntariado na Reserva Biológica do Guaporé - RO, 

Projeto Diversidade de Primatas e heterogeneidade do habitat – Etapa ‘Estrutura da Vegetação’, 

como segue: 

 

Projeto: Diversidade de primatas e heterogeneidade do habitat na Reserva Biológica do Guaporé, 

Rondônia, Brasil 

 

Equipe de Pesquisa: Engenheiro Florestal e aluno de Mestrado Sandro Leonardo Alves e Profª. 

Maria Aparecida Lopes, Ph.D., ambos do Programa de Pós-Graduação em Zoologia (Ecologia e 

Conservação) da Universidade Federal do Pará / Museu Paraense Emílio Goeldi 

 

Supervisão / Coordenação do Projeto: Sandro Leonardo Alves (atelidae@yahoo.com.br) 

 

Coordenação do Programa Voluntariado: Celso Costa Santos Júnior (celso.santos@icmbio.gov.br) 

 

Local: Reserva Biológica do Guaporé, municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé, 

estado de Rondônia 

 

Período: de 20 a 31 Agosto 2012 

 
Número de Vagas: 09 (nove) 
 
 
O Projeto  
 
Dentre as Unidades de Conservação do estado de Rondônia, a Reserva Biológica do Guaporé 

(REBIO do Guaporé) apresenta importância fundamental para a elucidação de diversas 

indefinições acerca da ocorrência e distribuição de táxons de primatas no Estado. A localização 

da REBIO do Guaporé no interflúvio Ji-Paraná–Madeira–Guaporé e entre a serra dos Pacaás 



Novos e o planalto dos Parecis, associa-se à ocorrência de uma variedade de ambientes e 

fitofisionomias no interior dos seus limites. Estas características singulares conferem à REBIO do 

Guaporé um papel crucial no desenvolvimento de estudos visando esclarecer questões acerca da 

diversidade e distribuição de primatas nesta região da Amazônia Ocidental, e possibilitam 

maiores investigações acerca das relações ecológicas entre estes animais e diferentes tipos de 

vegetação. 

 

Desta forma, o presente estudo visa determinar a composição, riqueza e abundância das 

assembleias de primatas em diferentes fitofisionomias florestais e investigar os padrões de uso 

do habitat e partição de nicho de cada espécie na Reserva Biológica do Guaporé. Ademais, este 

projeto procura avaliar o papel de algumas variáveis de estrutura da vegetação na determinação 

da ocorrência, densidade populacional e biomassa das espécies de primatas objetivando embasar 

possíveis ações de conservação destas espécies e seus habitats associados no vale do rio 

Guaporé, sudoeste do estado de Rondônia. 

 

O projeto está sendo desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia (Área de 

Concentração: Ecologia e Conservação) da Universidade Federal do Pará e Museu Paraense 

Emílio Goeldi (Belém, Pará), em parcerias com a Reserva Biológica do Guaporé e com o Projeto 

“Primatas em Unidades de Conservação da Amazônia: subsídios à elaboração de planos de 

manejo e à avaliação do estado de conservação de espécies”, do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Amazônica (CEPAM) e Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Primatas Brasileiros (CPB), ambos do ICMBio. 

 

O projeto de pesquisa consiste na dissertação de Mestrado do aluno Sandro Leonardo Alves, 

coordenador do projeto, juntamente com a Profª. Maria Aparecida Lopes, Ph.D., também 

coordenadora e orientadora do aluno. 

 

Desde dezembro de 2011, uma equipe de pesquisa tem realizado as atividades de campo na 

REBIO do Guaporé, que agora abre uma oportunidade de serviço voluntário a quem esteja 

interessado nesta área de estudo. 

 

Um dos objetivos do Programa Voluntariado da Reserva Biológica do Guaporé é propiciar a 

oportunidade de ingresso e/ou engajamento de voluntários em projetos de pesquisa, bem como 

dar suporte aos pesquisadores desta REBIO no desenvolvimento dos estudos em campo. 

 
 
 



Local do Estudo 
 
O estudo está sendo desenvolvido em 04 (quatro) áreas de amostragem que correspondem a 

diferentes fitofisionomias florestais situadas no interior da Reserva Biológica do Guaporé, estado 

de Rondônia: i. Floresta ombrófila densa inundável (de igapó), ii. Floresta ombrófila aberta 

inundável (de igapó), iii. Floresta ombrófila aberta de terra firme, e iv. Cerradão. A REBIO do 

Guaporé é a segunda maior Reserva Biológica do país (600.000 ha) e está localizada entre os 

municípios de São Francisco do Guaporé e Alta Floresta D’Oeste, com sede administrativa no 

município de Costa Marques (Figura 01; Fotos 01 e 02). 

 
FIGURA 01: Localização da REBIO do Guaporé e outras Áreas Protegidas limítrofes, Rondônia, Brasil. 
 

  
Foto 01: Vista aérea da REBIO do Guaporé.                Foto 02: Vista aérea da REBIO do Guaporé, com 

destaque para a Sede da UC. 
 



Atividades 
 
Este Edital contempla a etapa de coleta de dados referentes à ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO, do 

componente “heterogeneidade do habitat”, cujo objetivo é gerar informações para testar a 

hipótese de que as diferenças espaciais na composição e estrutura das assembleias de primatas 

estão associadas à heterogeneidade de habitat na REBIO do Guaporé, especificamente às 

variações na estrutura da vegetação. 

 

Os voluntários acompanharão as atividades de pesquisa realizadas em campo e serão 

supervisionados pelo coordenador do projeto, Sandro L. Alves, que irá realizar o treinamento de 

todas as atividades e técnicas de coleta de dados. Estas incluem: 

 

➦ Coleta de dados de vegetação em parcelas de amostragem situadas nas transecções para 

censos de primatas, distribuídas por 04 (quatro) fitofisionomias florestais. Os dados a 

serem coletados se referem a: i. Densidade de árvores; ii. DAP (Diâmetro à Altura 

do Peito); iii. Densidade de palmeiras; iv. Densidade de cipós; v. Altura máxima 

do dossel; e vi. Abertura do dossel; 

 

➦ Tabulação dos dados no computador – durante o período noturno, quando os dados 

coletados durante o dia são repassados para planilhas eletrônicas. 

 

Os voluntários deverão cumprir com as atribuições determinadas pelo Artigo 10° da Instrução 

Normativa ICMBio N° 03, de 02 de setembro de 2009, que dispõe sobre a criação de Programa 

de Voluntariado em Unidades de Conservação. 

 

Todos os dados coletados pertencerão exclusivamente ao projeto de pesquisa, e não poderão 

ser utilizados pelos voluntários para nenhum fim. Entretanto, há possibilidade de co-autoria em 

possíveis publicações científicas de divulgação dos resultados coletados especificamente durante 

esta etapa (exemplo: resumos científicos em Congressos).  

 

Se de interesse dos voluntários, poderá haver o estabelecimento de sub-projetos de pesquisa na 

área de estudo, a ser acordado ao longo do processo de seleção. Não há necessidade de os 

candidatos já possuírem uma idéia de projeto, mas caso já possua algum interesse específico, 

favor especificar na carta de intenção. 

 

 

 



 

Período 

A prestação de serviço voluntariado a que se refere o presente Edital terá duração de 12 (doze) 

dias contínuos, a ser iniciado em 20 de agosto e com término em 31 de agosto de 2012. Ao 

longo deste período, os voluntários terão que se dedicar exclusivamente à execução do projeto, 

ou seja, as atividades de pesquisa em campo. 

 

Pernoites 

Os voluntários irão permanecer por um período (durante os trabalhos nas parcelas dispostas na 

região do rio São Miguel) em acampamentos localizados no interior da floresta, sob lona plástica 

e utilizando barracas para dormir, em que não há energia elétrica, sinal de celular e/ou qualquer 

tipo de conforto. Em outro período (durante os trabalhos nas parcelas dispostas na região do rio 

Guaporé) os voluntários permanecerão na Sede da UC, com disponibilidade de energia (gerador), 

internet, quartos-dormitórios, banheiros e cozinha. 

 

Alimentação 

A alimentação durante o período será responsabilidade da REBIO do Guaporé. Para aqueles que 

tenham restrições alimentares, ou seja, vegetarianos, lembramos que as condições de campo 

não favorecem uma dieta especial. Recomenda-se trazer alguns complementos que facilitarão o 

seu bem-estar (grãos; aveia; granola etc.). 

 

O que trazer (para uso pessoal) 

 Vestuário para o campo: calças, camisas de manga comprida, meião e bota (sete léguas 

preferencialmente) ou calçados para trekking; 

 Boné/chapéu; 

 Roupa de cama e banho;  

 Remédios e objetos de higiene de uso pessoal;  

 Lanterna (se possuir);  

 Mochila pequena para campo;  

 Mochila grande para colocar todos os seus pertences nas viagens – Evitar o uso de malas, 

pois são impróprias para serem carregadas e os deslocamentos até as áreas de trabalho 

são realizados por voadeiras que não comportam muito volume.  

 
 
Termo de Responsabilidade 
 
O termo de responsabilidade (a ser disponibilizado aos selecionados) deverá ser assinado e 

entregue para o coordenador no primeiro dia de atividade. 



 

Como Chegar? 
 
Destino: Escritório do ICMBio, município de Costa Marques, Rondônia. 
 
Os voluntários deverão chegar até o município de São Miguel do Guaporé / RO por meios 

próprios, no dia 20 de agosto pelo período da manhã. A REBIO do Guaporé se responsabiliza 

pelo transporte do voluntários do município de São Miguel do Guaporé até o destino, no 

município de Costa Marques. O período da tarde deste mesmo dia (20 de agosto) será destinado 

para o deslocamento até a Sede da UC (aproximadamente 3h 30min de voadeira pelo rio 

Guaporé a partir de Costa Marques). 

 

Requisitos 

Os interessados poderão ser alunos de graduação: Engenharia Florestal (preferencialmente), 

Biologia, Ecologia e áreas afins, ou profissionais já formados. Os seguintes requisitos são 

requeridos pelos voluntários: 

➦ Possuir interesse no tópico das atividades (mensuração de componentes de estrutura da 

vegetação); 

➦ Possuir boa condição física, pois os trabalhos são realizados em transecções no interior da 

floresta e pode ser necessário caminhar até 14 km em um dia; 

➦ Ser pró-ativo, organizado e com espírito de equipe; 

➦ Possuir disponibilidade de permanecer durante o período de 12 dias trabalhando 

exclusivamente nas atividades de campo.  

 

Sendo uma prestação de serviço voluntário, não há remuneração ao longo das atividades, sendo 

cobertos pela REBIO do Guaporé somente os gastos relativos à alimentação e transporte de São 

Miguel do Guaporé x Costa Marques x São Miguel do Guaporé (ida, no dia 20 de agosto, e 

retorno, no dia 31 de agosto), além dos deslocamentos no interior da REBIO do Guaporé. Caberá 

aos voluntários, portanto, usar de recursos próprios para chegada em São Miguel do Guaporé e 

compra de material de uso pessoal. 

 
 
Ao final das atividades, os voluntários receberão Certificado Institucional (ICMBio) de 

“Voluntariado em Unidades de Conservação”, com nome do projeto, carga horária 

(aproximadamente 100 horas) e atividades desenvolvidas no verso. 

 
 
 
 



 
 
Seleção 
 
Os interessados deverão enviar e-mail para Celso Costa Santos Júnior, coordenador do Programa 

Voluntariado e Chefe da REBIO do Guaporé (celso.santos@icmbio.gov.br) com cópia para Sandro 

Leonardo Alves, coordenador do projeto de pesquisa (atelidae@yahoo.com.br) até o dia 31 de 

julho de 2012. Colocar no campo assunto da mensagem “Voluntariado – estrutura da 

vegetação”, junto com uma carta de intenção (uma página no máximo) e currículo em anexo. 

Dúvidas poderão ser encaminhadas até esta data para os e-mails acima. 

 

Será realizada uma análise e seleção, em que 09 (nove) candidatos serão selecionados. Todos os 

interessados receberão uma mensagem por e-mail até o dia 03 de agosto de 2012 com a 

comunicação se foi selecionado ou não. 

 

Telefone para contato 
 
Reserva Biológica do Guaporé em Costa Marques – (69) 3651-3782. Falar com Celso Costa. 
 

 

Maiores informações 
 
http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relat
orioPadrao=true&idUc=206 
 
https://gestao.icmbio.gov.br/brasil/RO/reserva-biologica-do-guapore 
 
http://lattes.cnpq.br/5657075431271074 
 
http://www.ppgzool-ufpa.com.br 
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