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INTRODUÇÃO: 
O PRÊMIO NACIONAL DA BIODIVERSIDADE, instituído pela Portaria do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), tem por finalidade reconhecer as iniciativas e projetos que se 
destacam por buscarem um melhor estado de conservação das espécies da 
biodiversidade brasileira.E assim,fazer com que a sociedade passe a conhecer esses 
projetos de conservação.Foram selecionados 17 projetos divididos em 6 categorias. Na 
categoria Academia, foi classificada uma ação de extensão e pesquisa da Universidade 
de Passo Fundo, conhecida como "Dois papagaios ameaçados da Floresta com 
Araucárias: um esforço de conservação comum”. Essa ação Integra as atividades do 
Projeto Charão, Associação Amigos do Meio Ambiente e apoio da Fundação Grupo 
Boticário de Proteção a Natureza. Todos os projetos concorriam ao Prêmio de Júri 
Popular, que ocorreu via internet. O objetivo deste trabalho é mostrar a mobilização 
da comunidade acadêmica e em geral onde o Projeto Charão é executado, destacando 
a inserção popular das atividades. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O Projeto Charão atua pela conservação da natureza, com foco em pesquisa e 
educação ambiental para a conservação da Floresta com Araucárias e sua 
biodiversidade, especificamente pelos papagaios-de-altitude, Amazona pretrei 
(Papagaio-charão) e Amazona vinacea (Papagaio-de-peito-roxo) que estão na lista 
vermelha das espécies ameaçadas. Conectado com políticas públicas federais para a 
conservação da biodiversidade, o Projeto Charão atua executando metas do Plano 
Nacional para a Conservação dos Papagaios (PAN Papagaios).  
Uma das principais ações de conservação da Floresta com Araucárias desenvolvida 
pelo projeto é uma estratégia na área da educação, conhecida como curso Resgate do 
Pinheiro-Brasileiro. Essa ação busca realizar um resgate da importância ambiental, 



 

social, cultural e econômica das Florestas com Araucárias nas comunidades 
principalmente do sul do Brasil. Professores e alunos são convidados a desenvolverem 
atividades multidisciplinares durante o período de um ano nas comunidades escolares, 
tendo o pinheiro-brasileiro como tema transversal. A ampla área de atuação do 
projeto, desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais, realizando parcerias com 
instituições regionais de ensino superior, unidades de conservação da natureza, e 
principalmente com os poderes públicos municipais da área da educação, repercutiu 
positivamente na participação das comunidades na votação pelo site do MMA.  
No âmbito interno da UPF, a divulgação aconteceu ao longo de três semanas 
envolvendo alunos, professores e funcionários, com a participação efetiva de todas as 
unidades acadêmicas. Esse processo foi conduzido por estagiários do Projeto Charão 
com a participação efetiva do setor de comunicação da universidade, e externamente 
ganhou a adesão de muitos veículos da imprensa regional, que auxiliaram na 
mobilização do público e na orientação sobre a votação eletrônica.  Assim, no dia 22 
de maio ocorreu a cerimônia de premiação, no Palácio do Itamaraty, em Brasília e, 
com mais de 20 mil votos, o projeto conduzido pela UPF foi o mais votado e recebeu o 
troféu do Prêmio Nacional da Biodiversidade, pelo júri popular. Alguns sites e revistas 
divulgaram essa noticia, como a Plurale e Central Press.    
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O Brasil abriga uma das maiores biodiversidade do mundo, e as atividades humanas 
acabam interferindo na conservação. Com isso, os projetos que atuam na conservação 
da natureza cumprem importante papel na concentização das pessoas e nas 
comunidades. A conquista do Prêmio Nacional de Biodiversidade é testemunho de um 
resultado positivo, onde o trabalho junto a comunidade representa a melhoria da 
situação populacional do papagaio-charão.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


