
Anexo A – Imagens produzidas durante a realização das entrevistas e filmagens para o vídeo 

documentário ( PARNAM dos Abrolhos - Arquipélago de Abrolhos, Centro de Visitantes do 

PARNAM dos Abrolhos, Caravelas, Barra de Caravelas) 
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Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 50312-1 Data da Emissão: 23/09/2015 09:10 Data para Revalidação*: 22/10/2016

* De acordo com o art. 28 da IN 03/2014, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
a contar da data do aniversário de sua emissão.

SISBIO
Dados do titular

Nome: Janaína Gonçalves Rios CPF: 045.601.415-25

Título do Projeto: Paisagens da Memória e a Construção de Novas Identidades: a implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e os

impactos sociais na comunidade de Caravelas/BA

Nome da Instituição : UFV - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CNPJ: 25.944.455/0001-96

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Análise de documentos institucionais; Entrevistas;Questionários; captação de imagens. 08/2015 01/2016

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor de terra indígena (FUNAI), da
unidade de conservação estadual, distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação
federal cujo processo de regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa ICMBio n° 03/2014 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

5
O titular de autorização ou de licença permanente, assim como os membros de sua equipe, quando da violação da legislação vigente, ou quando da inadequação,
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição do ato, poderá, mediante decisão motivada, ter a autorização ou licença
suspensa ou revogada pelo ICMBio, nos termos da legislação brasileira em vigor.

6
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Veja maiores informações em www.mma.gov.br/cgen.

7
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 BA PARQUE NACIONAL MARINHO DOS ABROLHOS UC Federal

Destino do material biológico coletado
# Nome local destino Tipo Destino

1 UFV - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 62654666
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Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº 03/2014, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PATRIMÔNIO CULTURAL, PAISAGENS E 

CIDADANIA. 
 

Roteiro de Entrevista (semiestruturado) 

Os entrevistados terão liberdade de expor suas emoções, memórias, contar 

histórias, lendas, ou se recusar a responder quaisquer das perguntas a ele 

direcionadas. 

 Moradores das comunidades de Caravelas 

 

1. Qual é a sua relação com o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos? 

2. O senhor (a) vivenciou o processo de implantação do Parque 

Nacional Marinho dos Abrolhos? 

3. O senhor (a) considera importante a preservação de áreas ambientais, 

como a da região dos Abrolhos? 

4. O senhor (a) compreender as restrições feitas na região dos Abrolhos 

a partir da implantação do Parque Nacional? 

5. O senhor (a) acha que a comunidade é envolvida com as atividades e 

programas desenvolvidos pelo Parque Nacional Marinho dos 

Abrolhos? 

6. O senhor (a) acha que o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 

contribui para a economia local? 

 

 Servidores do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 

 

1. Qual é a sua função no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos? 

2. Quais foram os desafios que o Parque enfrentou nos anos iniciais de 

sua criação? 

3. Quais são os desafios atuais que o Parque enfrenta? 



4. Como você considera a relação do Parque com os pescadores? 

5. Você acredita que os pescadores compreendem a proibição da pesca 

dentro dos limites do Parque? 

6. Como é a relação Parque de Abrolhos versus Marinha (oficiais que 

moram na ilha de Santa Bárbara)? 

 

 Pescadores de Caravelas 

 

1. Qual é a sua relação com o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos? 

2. O senhor conhece as regras e restrições que são impostas pelo 

parque? 

3. O que o senhor acha da proibição da pesca dentro dos limites do 

Parque? Isso interfere no resultado da pesca? 

4. O senhor conhece as lendas ou histórias contadas sobre o “fantasma 

de Abrolhos”? 

5. O senhor já esteve no Arquipélago de Abrolhos? 

6. O senhor acha que o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é 

importante para a região? 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

 
 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “AS 

PAISAGENS DA MEMÓRIA E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS IDENTIDADES: a 

implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e os impactos sociais na 

comunidade de Caravelas/BA” . Nesta pesquisa pretendemos promover uma 

conferência na qual será apresentada um média-metragem refletindo sobre a implantação 

do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos através dos olhares dos moradores das 

comunidades locais. O motivo que nos leva a estudar processo histórico de implantação 

do Parque no Arquipélago de Abrolhos tentativa de uma percepção mais clara dos 

objetivos de sua criação e os impactos gerados na cultura local. Além disso, vale destacar 

que o estudo se configura como uma proposta original que pretende ainda contribuir por 

meio de ações propositivas, como Projetos de Educação Patrimonial para atenuar os 

possíveis problemas identificados. 

. Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos:  
Entrevista. 
 
As entrevistas serão filmadas: as falas serão transcritas e utilizadas como material de 
análise segundo a metodologia da história oral. A entrevista concedida fará parte da 
produção de um documentário de média duração dando os devidos créditos a todos os 
participantes. 
 A conferência será realisada nas dependências do no Centro de Visitantes do Parque 
Nacional Marinho dos Abrolhos na Cidade de Caravelas/BA. O deslocamento dos 
ouvintes até o local da conferência será de responsabilidade dos próprios participantes. 
Durante a conferência serão utilizados aparelhos eletrônicos que serão manuseados por 
técnicos do Centro de Visitantes.  
Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possíveis acidentes durante o uso da 
estrutura pelos participantes. As instalações encontram-se em perfeitas condições para 
proporcionar conforto e segurança aos participantes. O espaço cedido é de jurisdição do 
Parque e atende a todas as normas de segurança vigentes. Além, de possível desconforto 
emocional, que pode ser causado durante as entrevistas, por se tratar de uma submissão 
a lembranças individuais ou coletivas do entrevistado. Assim, concedermos liberdade ao 
entrevistado de responder ou não, ou interromper, quando necessário à entrevista. Caso, 
algum desconforto emocional seja reportado, o entrevistado será direcionado ao 
atendimento psicológico do município de Caravelas. 
 Devido à proximidade com a praia do Quitongo, pode ocorrer o desejo, de algum 
participante, de fazer a trilha que fica nas proximidades da praia, o que pode gerar 
pequenos acidentes aos desconhecem o trajeto. Pensando nisso, recomendamos a trilha 
seja feita sob a guia dos monitores do Centro de Visitantes do Parque. Outro fator a ser 
considerados, refere-se aos que desejarem fazer uso da praia local para o banho. Estes 
estarão sob vigilância do salva- vidas local. Caso algum acidente seja reportado durante a 



conferência ou entrevistas realizadas no centro de Visitantes, o acidentado receberá os 
primeiros socorros no local, por monitores treinados do parque e encaminhados ao pronto 
socorro mais próximo na cidade de Caravelas. 
A pesquisa contribuirá para uma possível reflexão acerca da participação das 
comunidades caravelenses com o Parque.  
Para participar deste estudo o Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 
provenientes desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito à indenização. O Sr.(a) 
tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A sua participação é 
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 
forma em que o Sr.(a) é atendido(a) pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão 
à sua disposição quando finalizada. O(A) Sr.(a) não será identificado(a) em nenhuma 
publicação que possa resultar. Seu nome ou o material que indique sua participação não 
serão liberados sem a sua permissão. 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 
uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no Departamento de História da 
Universidade Federal de Viçosa - UFV e a outra será fornecida ao Sr.(a). 
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois 
desse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, em especial, 
à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações 
somente para fins acadêmicos e científicos. 
 
Eu, ____________________________________________________, contato 
_________________________________________________, fui informado(a) dos 
objetivos da pesquisa “AS PAISAGENS DA MEMÓRIA E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS 
IDENTIDADES: a implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e os impactos 
sociais na comunidade de Caravelas/BA” de maneira clara e detalhada, e esclareci 
minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 
modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 
participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me 
foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 
 
 
 

Viçosa, ______ de ______________ de 20___. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
Janaína Gonçalves Rios 



Endereço: Departamento de História, Campus UVF/MG. Orientadora Professora Doutora 
Priscila Dorella. 
Telefone: (73) 99363997 (31)38994064 
E mail: historiajana2011@hotmail.com Priscila.dorella@yahoo.com.br  

 
 
Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você 
poderá consultar: 
 
CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
Universidade Federal de Viçosa 
Edifício Arthur Bernardes, piso inferior 
Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário 
Cep: 36570-900 Viçosa/MG 

Telefone: (31)3899-2492 

Email: cep@ufv.br 

www.cep.ufv.br 
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mailto:cep@ufv.br
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Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

AS PAISAGENS DA MEMÓRIA E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS IDENTIDADES: a
implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e os impactos sociais na
comunidade de Caravelas/BA

Priscila Ribeiro Dorella

Departamento de História

2

49641615.6.0000.5153

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.358.839

DADOS DO PARECER

O presente projeto, fruto de um mestrado profissional, tem como proposta realizar uma conferência no

Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos na Cidade de Caravelas/BA, quando se

pretende discutir o processo de implantação do Parque e a

atuação das comunidades pesqueiras e de artesãos nesse processo.

Apresentação do Projeto:

A pesquisa consiste em analisar a história da implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e os

possíveis impactos sociais gerados a partir de sua consolidação próxima a cidade de Caravelas/BA.

Objetivo da Pesquisa:

Apresentados de forma adequada.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A presente pesquisa será dividida em duas etapas. A primeira contemplará a análise dos documentos

institucionais acerca da implantação do Parque, tais como Atas de reuniões da comissão de implantação do

Parque; Atas de reuniões da Câmara de Vereadores; notas e portarias do Diário Oficial do Estado da Bahia;

Plano de Manejo do Parque. A segunda etapa da pesquisa

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

36.570-900

(31)3899-2492 E-mail: cep@ufv.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Universidade Federal de Viçosa, Avenida PH Rolfs s/n, Edifício Arthur Bernardes
Campus Universitário

UF: Município:MG VICOSA
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consiste na análise da outra vertente do processo de implantação do Parque, o envolvimento dos moradores

de Caravelas/BA, destacando as comunidades de pescadores e artesãos, que moram na cidade há mais de

30 anos. Partindo do

pressuposto que tais moradores presenciaram a implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos que

ocorreu no ano de 1983, o estudo em pauta terá como recurso entrevistas orais. Outras fontes proeminentes

que serão utilizadas neste estudo são a fotografia e de filmagens, sendo que esta última, associada às

entrevistas servirá

Todos os termos foram apresentados de maneira adequada

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Quando da coleta de dados, o TCLE deve ser elaborado em duas vias, rubricado em todas as suas páginas

e assinado, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa ou responsável legal, bem como pelo

pesquisador responsável, ou pessoa(s) por ele delegada(s), devendo todas as assinaturas constar na

mesma folha.

Não é necessário apresentar os TCLEs assinados ao CEP/UFV. Uma via deve ser mantida em arquivo pelo

pesquisador e a outra é do participante da pesquisa.

Recomendações:

Aprovado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Ao término da pesquisa é necessário apresentar, via notificação, o Relatório Final (modelo disponível no site

www.cep.ufv.br). Após ser emitido o Parecer Consubstanciado de aprovação do Relatório Final, deve ser

encaminhado, via notificação, o Comunicado de Término dos Estudos.

Projeto analisado durante a 9ª reunião de 2015,  realizada no dia 11 de novembro de 2015.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_566413.pdf

16/11/2015
12:35:21

Aceito

Outros TCLEMODIFICADO.docx 16/11/2015
12:34:28

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Outros CARTARESPOSTA.doc 16/11/2015
12:28:14

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

36.570-900

(31)3899-2492 E-mail: cep@ufv.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Universidade Federal de Viçosa, Avenida PH Rolfs s/n, Edifício Arthur Bernardes
Campus Universitário

UF: Município:MG VICOSA
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VICOSA, 09 de Dezembro de 2015

HELEN HERMANA MIRANDA HERMSDORFF
(Coordenador)

Assinado por:

Outros PROJETOMODIFICADO.docx 16/11/2015
12:22:27

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Outros AUTORIZACAO.pdf 24/09/2015
11:32:05

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Folha de Rosto FOLHADEROSTO.pdf 22/09/2015
10:50:55

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Outros ROTEIRO.docx 17/09/2015
00:21:38

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.docx 16/09/2015
23:19:32

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Outros QUESTIONARIO.docx 16/09/2015
22:39:51

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.odt 16/09/2015
22:05:18

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETO.docx 16/09/2015
21:53:17

Priscila Ribeiro
Dorella

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Bairro: CEP:

Telefone:
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