
Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
(1995) 

O plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi 
elaborado com base em um conjunto de pesquisas, algumas em caráter pioneiro, 
sobre a biologia e ecologia das espécies-chave do ecosistema de várzea e sobre as 
formas de adaptabilidade humana a este ecossistema e uso dos recursos naturais. 

Todas as pesquisas foram realizadas com a colaboração de assistentes comunitários 
mediante a negociação e aprovação das comunidades diretamente envolvidas. Os 
resultados das pesquisas foram apresentados nas reuniões comunitárias e serviram 
de base para a negociação para as normas para uso sustentado dos recursos 
naturais. As principais decisões foram tomadas em assembléias gerais anuais. Este 
plano foi resultado de cinco anos (1991-1995) de estudos e negociações com 
comunitários e usuários da Reserva Mamirauá. 

 

Plano de Manejo Mamirauá - Apresentação 

A implantação de programas de desenvolvimento sustentado e a ampliação do número e da área de unidades 
de conservação em ecossistemas vegetativos é fundamental para o desenvolvimento do país. A articulação de 
planos de conservação, manejo integrado e utilização racional destas Reservas é um avanço conceitual 
extremamente importante no contexto atual nacional e internacional. O trabalho que se desenvolve na Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá tem um efeito demonstrativo de grande relevância e, sem dúvida, 
se constitui em um exemplo de planejamento a longo prazo e de uso sustentado de recursos da Amazônia. 

Deve-se ressaltar o papel que desempenha a pesquisa básica como suporte do Projeto. A organização de um 
banco de dados e o conhecimento de processos biogeofísicos, econômicos e sociais, articuladamente, 
constituem um acervo intelectual para o Projeto Mamirauá, como também a manutenção de um grupo 
permamente de pesquisadores residentes, de alta qualificação que trabalhe em conjunto no seu 
desenvolvimento. O estabelecimento de laboratórios equipados em condições de campo é básico, 
principalmente pela oportunidade de continuidade do Projeto e o aumento de série históricas que possibilitam 
acompanhar os processos no ecossistema natural e a interação e integração antrópica nesse ecossistema. 

CNPq tem apoiado este Projeto, principalmente no que se relaciona com a concessão de bolsas para 
presquisadores e estudantes, recursos para pesquisa e infra-estrutura, custeio de publicações e mecanismos de 
divulgação do Projeto. Esta ação tem tido inegável e qualificado retorno consubstanciado neste plano de 
manejo que aqui se publica. Este resultado prático do Projeto, sem dúvida, é o melhor exemplo de que, quando 
há um profundo embasamento de programas de desenvolvimento sustentado em pesquisa científica, as ações 
são permanentes e de longo prazo. 

O Projeto Mamirauá insere-se dentro do programa do CNPq de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, que 
consiste em apoiar pesquisa básica em ecossistemas representativos por períodos extensos, acumulando dados 
para futura comparação. 

Deve-se ressaltar ainda a contribuição deste Projeto para a ampliação do conhecimento científico em Ecologia 
Tropical, especialmente em regiões de várzeas onde a interação da floresta com os sistemas aquáticos é um 
dos mecanismos ecológicos de primordial importância. 

O Projeto Mamirauá tem grande repercussão no país e no exterior na área acadêmica, nas agências de fomento 
e nos sistemas públicos nacionais e internacionais de suporte ao desenvolvimento sustentado. Esta repercussão 
se deve à solidez conceitual do Projeto e a sua proposta de aplicação claramente fundamentada em 
conhecimento científico de alto nível. 

JOSÉ GALIZIA TUNDISI 
Presidente do CNPq 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Prefácio I 

A Estação Ecológica Mamirauá, localizada a 600 quilômetros a oeste de Manaus, no rio Solimões, acaba de ser 
transformada pelo governador Amazonino Mendes na primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentado do 
Brasil. Este ato, que contou com o trabalho incansável da Sociedade Civil Mamirauá, representa o passo mais 
importante de um grupo de pessoas para a conservação, pesquisa e manejo da biodiversidade, e constitui base 
legal para a criação de novas Reservas no Amazonas, num gesto que poderá se estender para todo o país. 

Mamirauá é só o começo de um trabalho mais amplo e participativo da sociedade brasileira no processo 
abrangente de proteção dos nossos recursos naturais. 

Merece, por isso mesmo, algumas considerações. Quem trabalha com unidades de conservação enfrenta 
normalmente duas dificuldades: uma, em relação à atual geração, que não percebe a importância de se manter 
no país uma área preservada; outra, o difícil processo de cuidar de um patrimônio para a geração que não está 
presente. Estas contradições são dificílimas de harmonizar. 

O gestor de uma unidade de conservação tem que ser um mediador disso. E no processo de mediação o gestor 
tem de conviver com visões muito preconceituosas. Há a visão dos que agem pelo processo de exclusão, ou 
seja, dos que pensam que numa UC não entram pessoas. E há os que constroem uma visão tão utópica quanto 
preconceituosa de que homem e natureza vivem em harmonia. Nos dois extremos reinam posições ideológicas 
que têm gerado muitas dificuldades para quem está gerindo uma unidade de conservação. 

É neste ponto que entramos em Mamirauá. 

A experiência de Mamirauá sinaliza para uma possibilidade de se encontrar um meio termo nessas posições, 
onde o fundamental é conseguir que as necessidades de atendimento das demandas humanas estejam 
balanceadas como requerimentos de conservação da biodiversidade. 

No caso da agora Reserva de Desenvolvimento Sustentado isto acabou sendo feito por várias razões, mas há 
uma série de etapas que foram superadas. 

Primeiro, as comunidades de Mamirauá conseguiram acumular um conhecimento razoavelmente da região, 
apesar de incompleto, demonstrando que não é preciso um conhecimento enciclopédico para poder intervir no 
manejo da área. Outra desmitificação: a de que as populações locais dispunham de todo o conhecimento da 
região. Isto não só não se confirma, como fica sinalizado de maneira clara que não existe conhecimento total 
suficiente para que sejam evitados todos os problemas. 

No exemplo de Mamirauá podemos destacar a precaução como instrumento para intervir sobre as coisas, ou 
seja, a partir de um conhecimento razoável, apesar de ele não ser completo, é possível estabelecer 
intervenções, inclusive quando não se dispõe da precaução para se preocupar com a manutenção da 
biodiversidade. 

Outra questão totalmente desmitificada por Mamirauá: a de que as populações tradicionais têm todas as 
respostas. 

Não têm, apesar de viverem por muito tempo na região e de conhecerem em profundidade as relações entre os 
seres vivos e o ambiente em que vivem. 

A expectativa em relação a Mamirauá e outras unidades de conservação é de se estabelecer um processo em 
que se possa somar o conhecimento tradicional com o conhecimento formal e, a partir daí, construir a 
possibilidade de encaminhar a solução do problema, sobretudo aqueles que estão diretamente submetidos às 
unidades de conservação. 

É interessante também abordar um outro aspecto. A forma de lidar com a proteção em Mamirauá integrou de 
maneira consistente os moradores da área. Isto é válido para qualquer unidade de conservação. Ou seja, os 
moradores em um UC passam a ter uma possibilidade, não só de usufruir da proteção da área - e com isto a 
população passa a ter um aumento significativo da oferta de produtor - como de ser atores e participantes na 
manutenção da integridade do lugar. 

Por isso entendo que Mamirauá não concluiu seu esforço. 

Este esforço terá de ser constantemente revisto e atualizado, de maneira sistemática, mas ela já sinaliza com 
novos caminhos que são fundamentais para o esforço de sustentação da biodiversidade do Brasil. 

EDUARDO S. MARTINS 
Presidente do IBAMA 



_______________________________________________________________________ 

Prefácio II 

Há poucos anos do início do terceiro milênio, o Estado do Amazonas é aquele que provavelmente contém a 
maior biodiversidade, ao mesmo tempo em que é o possuidor das menores taxas de desmatamento do país. As 
florestas tropicais, em grande parte dizimadas em outros continentes nas últimas décadas, têm aqui uma 
situação privilegiada. Preservar esta riqueza biológica inestimável é uma obrigação nossa de modo a garantir às 
futuras gerações um patrimônio que só agora começamos a desvendar. É também garantir a subsistência e a 
melhoria da qualidade de vida das populações rurais do Estado, que vivem diretamente da exploração de 
muitos destes recursos naturais. 

Neste sentido, em março de 1990, o Governador Amazonino Mendes criou a Estação Ecológica Mamirauá e a 
transformou, 6 anos depois, na primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentado do país. A várzea é, sem 
dúvida, o ecossistema mais produtivo da região amazônica e, por consequência, aquele onde se concentram os 
maiores agrupamentos humanos. Por sua alta produtividade pesqueira, a várzea não só abastece as populações 
ribeirinhas como também representa uma grande parte da proteína animal consumida pelas populações das 
grandes cidades. Este Projeto pioneiro, que vem sendo desenvolvido com o apoio de várias organizações, sob a 
liderança da Sociedade Civil Mamirauá, é o primeiro passo para garantirmos não só a preservação dessa 
biodiversidade, mas também a melhoria da qualidade de vida daqueles povos que vivem diretamente do uso 
dos recursos naturais na região. 

O Projeto Mamirauá combina um grande esforço científico e de programas experimentais de extensão, que 
integram assim pesquisas dirigidas ao manejo dos recursos naturais da várzea, visando seu uso sustentado e, 
consequentemente, a melhoria do padrão de vida dos ribeirinhos. Nesta tarefa de manejo dos recursos, bem 
como de sua vigilância, os investimentos iniciais foram maiores que aqueles já aplicados a qualquer outra 
unidade de conservação. 

Com isto, a experiência de Mamirauá cria um novo padrão para a elaboração desses documentos de manejo 
nas unidades de conservação do país. Este plano de manejo representa assim um micro-zoneamento 
econômico-ecológico, que prioriza a preservação da biodiversidade e o combate a pobreza. O zoneamento da 
Reserva é baseado numa cuidadosa análise científica das disponibilidades de recursos, do uso e dos impactos 
antrópicos na área e de alternativas de desenvolvimento que não comprometam o ambiente natural. Este 
exemplo nos mostra que se quisermos promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica, só 
conseguiremos se aplicarmos modelos que sejam socialmente aceitos. 

VICENTE NOGUEIRA 
Presidente do IPAAM 
Sociedade Civil Mamirauá 
Tefé, AM, junho de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Introdução e Objetivos 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é a maior unidade de conservação brasileira formada 
por florestas alagáveis, e é a única unidade implementada para proteger o ecossistema de várzea amazônica no 
Brasil. Esta área foi reconhecida pela "Convenção Ramsar" e integra um grupo de áreas úmidas de importância 
mundial. Recentemente a Reserva passou a integrar uma lista de unidades de conservação da Amazônia de 
importância relevante para constituição de uma reserva da biosfera. Esta unidade é única não apenas pela sua 
relevância biológica, mas também porque é a primeira UC brasileira a tentar conciliar a conservação da 
biodiversidade com o desenvolvimento sustentável das populações humanas residentes. 

A conciliação destes dois aspectos têm sido uma constante no discurso ambiental ao longo dos últimos anos, 
mas em Mamirauá esta tentativa têm sido aplicada desde 1992. Através de um sistema participativo, cerca de 
60 pequenas comunidades ribeirinhas estão presentes nas atividades de pesquisa, monitoramento,extensão e 
fiscalização. Nestes primeiros quatro anos a pesquisa foi o componente prioritário, com o objetivo de gerar 
conhecimento científico suficiente para embasar um Plano de Manejo realista, embora as atividades de 
monitoramento, extensão e fiscalização já tenham sido iniciadas. O presente documento é um dos produtos da 
finalização desta primeira fase de atividades. 

Esta é uma versão reduzida do Plano de Manejo de Mamirauá, e não reflete necessariamente todos os estudos 
realizados nestes últimos 4 anos por cerca de 80 pesquisadores e extencionistas de várias instituições 
brasileiras e do exterior. Tentamos aqui mostrar os principais pontos e sugestões baseados nestes estudos, 
experimentos e vivências dos contextos local e regional. Para aqueles que têm interesse em maiores detalhes 
de como este Plano foi produzido, sugerimos a leitura dos relatórios parciais do Projeto Mamirauá (números de 
1 a 6) e, especialmente, do documento final da primeira fase, entitulado "Bases Científicas do Plano de Manejo 
de Mamirauá". 

Existem vários Planos de Manejo, já publicados, para algumas das Unidades de Conservação Federais do Brasil. 
Ao que se saiba, nenhum destes planos contempla os problemas relacionados com populações humanas de 
tamanho razoável nem a exploração dos recursos naturais. Mamirauá é um desafio, pois sendo uma das 
primeiras experiências em manejo na qual o homem é considerado como parte do ecossistema, a complexidade 
da elaboração do plano de manejo aumenta consideravelmente. Para realizar este empreendimento foi 
necessário investir seriamente em trabalhos de extensão e, em especial, formar uma base científica mais sólida 
sobre os principais recursos econômicos do ecossistema da várzea do médio Solimões, através de um processo 
dinâmico, multidisciplinar e multi-institucional.  

Manejar recursos naturais em áreas de floresta tropical, como é o caso da Amazônia brasileira, é um desafio 
bem mais complexo de que o manejo de determinados recursos em países desenvolvidos, onde já conhecemos 
largamente a biologia das espécies envolvidas e o contexto social e ambiental onde será aplicado o plano de 
manejo em questão.  

Os recursos naturais, tais como a pesca, exploracão de madeiras, caça e outros produtos florestais, são de 
grande importância para a economia e subsistência da população rural amazônica. Esses recursos são vendidos 
para as grandes concentrações urbanas através de uma grande rede de intermediários que, em verdade, 
formam o poder político local e regional. Interferir no processo de uso destes recursos de importância 
econômica significa influir diretamente na economia e na subsistência de uma população muito maior que 
aquela que reside nos limites da unidade de conservação e envolver-se no processo de desenvolvimento de 
políticas de manejo.  

Este documento tem como objetivo apresentar a planificação da implementação do manejo da área e dos seus 
recursos, sumarizando os resultados dos estudos desenvolvidos na Área Focal desta Unidade de Conservação 
citados a seguir. Tais estudos acenam na direção da compatibilização entre a proteção da biodiversidade local e 
a permanência da população humana que tradicionalmente habita a área. 

O componente humano é parte fundamental do modelo de proteção à biodiversidade proposto. As áreas de 
conservação da Amazônia, bem como em muitas outras partes do Brasil e do mundo sub-desenvolvido, não 
conseguem atingir os níveis de efetividade de proteção pretendidos, especialmente por causa da alienação do 
aspecto social na análise que envolve a situação. 

Por um lado, o poder público não se mostra capaz de arcar com os custos de indenização ou de remoção dos 
moradores, nem consegue realizar uma vigilância e fiscalização efetivas nas áreas daquelas unidades de 
conservação. O grande tamanho, e consequentemente o grande perímetro destas áreas, e uma economia 
regional pesadamente baseada no extrativismo, são dois agravantes sérios da questão mais particulares à 
Amazônia.  

Por outro lado, o binômio pobreza e devastação parece exercer seus efeitos de forma bastante clara na região. 
Este binômio, aparentemente um paradigma da atual "questão ecológica" internacional, nos mostra que o 
subdesenvolvimento leva à uma pressão naturalmente maior sobre os recursos naturais, uma vez que os 
modelos desenvolvimentista adotado geralmente estão assentado sobre o uso à exaustão destes recursos. 



Assim, a permanência de populações humanas que já habitavam a área pode, a um só tempo, evitar gastos 
com desapropriações e remoções, promover um sistema de vigilância mais barato e, certamente, mais efetivo 
e, dadas as condições, evitar o colapso da economia local promovendo o uso sustentado dos recursos naturais 
presentes na área. 

Entretanto, esta permanência da população humana pressupõe um sistema adequado de zoneamento da área 
para delimitar os locais em que a mesma irá desempenhar suas atividades normais, e um conjunto de normas 
de uso dos recursos que garanta os níveis de sustentabilidade deste uso. A fiscalização eficiente e a diminuição 
da demanda sobre os recursos naturais através do desenvolvimento de novas práticas econômicas alternativas, 
completam o modelo. 

  

Embora o modelo aqui proposto seja válido para a várzea do médio Solimões, e para ela elaborado, 
acreditamos que ele poderá ser aplicado em áreas amazônicas com outras características ambientais e sociais, 
obviamente levando-se em consideração as particularidades locais e regionais. Entretanto, de modo algum 
acreditamos que este modelo sozinho represente a resposta para os grandes problemas ambientais e 
desenvolvimentistas da Amazônia. 

O interesse mundial pela conservação da biodiversidade torna o Brasil uma das áreas mais estratégicas neste 
cenário, pois é um dos 5 países mais ricos do planeta neste aspecto. A Amazônia é a região do Brasil onde 
encontramos a maior concentração de biodiversidade. No entanto, empreendimentos visando sua conservação 
ainda são muito recentes. A várzea do Amazonas, com uma variação de 10 a 15 metros nos níveis da água a 
cada ano, representa um ecossistema único no mundo inteiro. Florestas alagadas foram praticamente 
dizimadas em outros continentes e as poucas que restam são pequenas ilhas ao longo de alguns rios da África e 
do Sudoeste Asiático.  

Talvez a Amazônia represente mais de 10% da biodiversidade total do planeta e 20% de toda água doce 
disponível ao homem. Estes dois recursos estratégicos, biodiversidade e água, serão os mais importantes do 
século 21, dependem muito um do outro. Para preservar a biodiversidade e desenvolver técnicas de manejo 
sustentável precisamos manter os processos ecológicos e evolutivos, e também o ciclo da água. 

Considerações Econômicas 

Além destes inegáveis valores ecológicos de Mamirauá, há que também levar-se em conta os valores 
econômicos desta unidade de conservação. As várzeas da Amazônia, como outras áreas alagadas de todo o 
mundo, são ambientes extremamente produtivos porque recebem a cada ano uma renovação de nutrientes 
através das águas. Por meio dos inúmeros estudos realizados ao longo destes últimos 4 anos, pode-se estimar 
o valor da produção total anual que se dá pela exploração dos principais recursos naturais de Mamirauá, 
dirigida a mercado. Ao longo de três anos, a estimativa média foi de U$ 2,366,000, sendo que pirarucus e 
tambaquis (importantes espécies pescadas na região) representaram quase que ¼ deste valor, constituindo 
assim, as duas espécies de maior importância econômica na área (tabela 1, abaixo). 

Tabela 1. Estimativa do valor econômico produzido na Área Focal da RDSM anualmente advinda do uso dos 
principais recursos naturais explorados no local, em dólares (médias de 1993-1995). 

PRODUTOS RENDA (U$) 
RECURSOS PESQUEIROS 867,000.00 
Pescadores Externos 
Pescadores Internos 

Pirarucus 329,000.00 
Tambaquis 240,000.00 

Outras espécies 417,000.00 
RECURSOS MADEIREIROS (madeira de lei e branca) 107,000.00 
PRODUTOS AGRÍCOLAS (farinha de mandioca) 157,000.00 
RECURSOS DE CAÇA (jacarés-açu e jacarés-tinga) 64,000.00 
OUTROS (produtos florestais e outros recursos) 185,000.00 
TOTAL 2,366,000.00 

Fonte: PROJETO MAMIRAUÁ, "Bases Científicas do Plano de Manejo de Mamirauá", vários autores. in prep. 



Embora exista uma grande variação anual na exploração dos recursos da reserva que reflete tendências de 
mercado, bem como as variações do nível da água, os cerca de U$2,366,000.00 gerados pela produção para 
mercado, devemos considerar que existe uma outra renda, indireta, gerada pela produção para subsistência. 

Deste modo, desconsiderando-se estas outras fontes de renda indireta citadas no parágrafo anterior, e 
levando-se em consideração um valor médio de U$2,050,000 decorrente do consumo interno de peixes, a Área 
Focal da reserva (2.600 Km2) gera anualmente cerca de 4,5 milhões de dólares. Isto significa que cada hectare 
de várzea no médio Solimões gera pelo menos U$16.98 anualmente. Se levarmos em consideração que a 
densidade populacional na Área Focal da reserva é de 1 família para cada 881 ha., para cada família caberiam 
pelo menos U$14,959 ao ano, caso toda a renda gerada fosse revertida exclusivamente aos residentes da 
reserva. Isto implicaria em uma renda anual várias vezes superior à renda da população amazônica. Deve ser 
também mencionado o valor indireto representado pela ação de "criatório natural" de espécies pesqueiras 
exercido pela RDSM, distribuindo este recurso por toda a micro-região possibilitando que outros agentes 
econômicos o explorem. 

Além dos valores da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos valores cênicos, os moradores da reserva 
compreendem que cada invasão à área representa uma perda na renda anual (e a diminuição das 
possibilidades de reversão real da renda gerada) ou um aumento no esforço para manutenção da mesma. São 
estes os princípios que norteiam a participação das comunidades no processo de preservação e uso sustentado 
da área. 

Valores ecológicos e econômicos (diretos ou indiretos) são os aspectos mais relevantes que justificam todo o 
trabalho de conservação das várzeas do Mamirauá. Sua conjugação com outros aspectos citados podem listar 
um enorme rol de recursos importantes para o desenvolvimento e bem estar regionais. É nossa obrigação para 
com as gerações futuras dar-lhes o direito de usufruir desses recursos. A única forma de fazê-lo é garantir, 
hoje, sua perpetuação através do uso racional e sustentável desta unidade de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Breve histórico 

Em 1983 o biólogo José Márcio Ayres encontrou na região do lago Mamirauá o local ideal para seu estudo de 
doutorado sobre o uacari-branco (Cacajao calvus calvus). A pesquisa mostrou a necessidade de preservar uma 
área na qual esses primatas ameaçados de extinção tivessem asseguradas suas chances de sobrevivência. Em 
1985 o biólogo enviou uma proposta à Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) para criação de uma Estação 
Ecológica em uma área de 260.000 ha, a primeira reserva em ambiente de várzea do país, com o objetivo de 
assegurar a biodiversidade da área, bem como garantir a manutenção das populações humanas que ali 
residem.  

Através do decreto número 12.836 de 09 de março de 1990, o governador do Estado do Amazonas, Amazonino 
Mendes, declarou a Estação Ecológica Mamirauá (EEM), localizada entre a confluência dos rios Solimões e 
Japurá, e o Auati-Paranã, com uma área total de 1.124.000 ha. Em 1993 a EEM foi reconhecida pela 
"Convenção Ramsar", passando a integrar uma relação de áreas úmidas de importância e interesse mundial, e 
em 1994 a Estação foi incluída em uma lista de unidades de conservação da Amazônia de importância relevante 
para constituição de uma Reserva da biosfera. 

Para viabilizar a implantação da reserva, a área foi dividida em uma área "focal" com 260.000 ha, onde se 
iniciaram as atividades-piloto de pesquisa e extensão e as operações para manutenção da reserva, e uma "área 
subsidiária", para a qual será estendida futuramente a experiência piloto efetuada na área focal. As atividades 
principais do projeto Mamirauá foram distribuídas através de cinco grandes programas: Operações Centrais, 
concentrando as atividades administrativas e operacionais; Sistemas Terrestres, realizando pesquisas sobre 
jacarés, caça, extração de madeira, levantamentos florestais e de fauna terrestre, e dispersão de sementes; 
Sistemas Aquáticos, realizando estudos sobre limnologia, mercado de peixes, biologia de peixes comerciais e 
ornamentais, e mamíferos aquáticos; Sócio-Economia e Participação Comunitária, desenvolvendo extensão em 
saúde e educação ambiental, sócio-economia e participação comunitária; e o Banco de Dados, organizando os 
dados obtidos com as pesquisas realizadas e gerenciando u sistema de mapeamento geográfico para a reserva.  

Os resultados das pesquisas realizadas forneceram subsídios para a elaboração deste plano de manejo 
sustentável, visando a compatibilização de uso dos recursos com sua conservação. 

 

SITUAÇÃO LEGAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Na legislação brasileira, a denominação de Estação Ecológica refere-se a unidades de conservação não 
habitadas por populações humanas, reservados 10% de sua área para pesquisa e 90% para preservação total. 
A necessidade de criação de um novo modelo que comportasse casos como o Mamirauá, ou seja, de uma área 
protegida que concilie os objetivos de preservação da natureza aliada à melhoria de qualidade de vida de seus 
habitantes, levou à elaboração de um projeto de Lei, já encaminhado pelo Governo do Estado do Amazonas 
para aprovação na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, através do qual o novo tipo de unidade de 
conservação será chamado de Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Em fins do mês de junho de 1996, 
este Projeto de Lei foi aprovado pela Assembléia Legislativa amazonense e a nova lei foi promulgada em 12 de 
julho de 1996 pelo governador Amazonino Mendes. 

A Sociedade Civil Mamirauá, criada no início de 1992, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como 
objetivo "contribuir para a conservação e preservação dos recursos naturais renováveis, em especial nas áreas 
de floresta inundada", além de administrar os recursos recebidos para o desenvolvimento das atividades do 
projeto e implantação da unidade de conservação. Uma das preocupações da Sociedade é com a manutenção a 
longo prazo da reserva. A criação de um fundo fiduciário poderia representar uma alternativa de 
sustentabilidade da área. A continuidade do Projeto recebeu apoio decisivo do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/MCT a partir de 1994, que passou a contribuir com mais de 
40% de todo o financiamento do projeto e adquiriu um terreno na cidade de Tefé, onde será construída a futura 
sede de um instituto de pesquisa sobre várzea. Este centro terá extrema importância na manutenção das 
atividades da área a longo prazo, além de formar um terceiro pólo de pesquisas na Aazônia. Além do CNPq, o 
Projeto Mamirauá recebeu financiamento da Overseas Development Administration, Wildlife Conservation 
Society - WCS, World Wide Fund for Nature - WWF/UK e European Union - EEC. O Projeto também contou com 
a colaboração do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Academia Brasileira de Ciências, IBAMA - Superintendência do Amazonas, Universidade Federal do Pará, 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Instituto Ecológico Aqualung, Fundo Nacional do Meio Ambiente - 
MMA, Conservation International, Prelazia de Tefé, University of Oxford, University of Cambridge, Universidade 
Federal de Juiz de Fora , UNICEF - Brasília, Secretaria da Amazônia Legal, Royal Society - UK, Fundação "O 
Boticário", Fundação Monografias Ilustradas dos Primatas - Holanda, Fundação Margaret Mee, Convênio 
INPA/Max-Planck, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica - Portugal, Fundação Universidade do 
Amazonas, Rainforest Alliance, Wildlife Preservation Trut International e PDA / PPG7 - Ministério do Meio 
Ambiente. 

 

 



Mapa 1.  Localização Geográfica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e das áreas Focal e Subsidiária  

 

 

Plano de Manejo Mamirauá - Aspectos ambientais 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) insere-se no ecossistema de várzea, 
ecossistema que representa 60.000 a 100.000 km² (ou cerca de 5%) de toda a extensão amazônica (Pires 
1974). A Estação Ecológica Mamirauá está localizada na confluência dos rios Solimões e Japurá, próxima à 
cidade de Tefé, Estado do Amazonas, e possui uma área total de 1.124.000 ha, coberta por florestas e outras 
formações vegetais sazonalmente alagadas. Mamirauá é a maior unidade de conservação em áreas alagadas do 
Brasil, e a única do país em área de várzea. 

O alagamento sazonal decorre da variação no nível das águas, cuja amplitude é de cerca de 10 a 12 metros 
todos os anos. Nos anos em que as cheias são grandes, geralmente entre os meses de maio e junho, toda a 
RDSM fica sob as águas. O ecossistema de várzea deve sua intensa dinâmica à forte influência do regime de 
águas. As águas não só afetam fortemente a flora como também a fauna. Além disso, este regime de 
enchentes e vazantes anuais cria e destrói terrenos com uma velocidade assombrosa. Estes terrenos são 
colonizados na mesma estação pelas gramíneas e pequenos arbustos e, caso o regime das águas dos próximos 
anos assim o permita, em pouco tempo as primeiras árvores já estarão estabelecidas. No interior dos habitats 
terrestres mais definidos e desenvolvidos o regime das águas também causa perturbações naturais, com 
contínua formação de clareiras rapidamente recolonizadas. 

Esta dinâmica, que altera tão fortemente a paisagem, também causa bruscas mudanças e vários aspectos 
bióticos e abióticos que definem o ambiente de várzea. Neste sentido, a vida na várzea deve estar mais 
adaptada às alternâncias do que às condições extremas que cada pico sazonal de cheia ou seca proporciona. 

A RDSM é delimitada pelos rios Solimões e Japurá, e pelo Auatí-Paraná, um braço do Solimões que desagua no 
curso médio do Japurá. Esta grande área foi subdividida para fins de execução do projeto em duas partes. Uma 
Área Focal, com cerca de um sexto da área total (260.000 ha), e uma Área Subsidiária complementar. A Área 
Focal está separada da Área Subsidiária complementar por outro braço do Solimões que desagua no Japurá, o 
Paraná do Aranapu. As principais atividades do Projeto Mamirauá foram desenvolvidas somente na Área Focal 
da RDSM. 



Os terrenos de várzeas são todos de origem quaternária. Enquanto as várzeas pleistocênicas são ligadas 
contiguamente aos terrenos terciários das matas-altas-de-terra-firme, e foram formadas pela erosão destes 
terrenos e pela deposição de seus sedimentos durante os períodos interglaciais, as várzeas holocênicas, mais 
recentes, formaram-se a partir da deposição de sedimentos vindos dos Andes ou dos Escudos Central-Brasileiro 
e Guianense. Estes sedimentos mais jovens foram produzidos ao longo dos modernos processos erosivos, e 
carreados pelos rios e canais por longas distâncias na bacia amazônica (Ayres, 1993). As várzeas da Área Focal 
da RDSM são todas holocênicas. 

Os terrenos de várzea holocênica da RDSM são percorridos por vários paranás (braços de rios ou canais que 
ligam dois rios entre sí), além de inúmeros pequenos canais que são regionalmente chamados de lagos. Alguns 
destes lagos, que podem apresentar-se muito largos em alguns trechos, ficam isolados uns dos outros nos 
períodos mais secos, ou interligados pela água da enchente que cobre toda a mata interfluvial na época das 
chuvas. Até o momento já foram identificados, registrados e mapeados 616 lagos na Área Focal da RDSM 
(mapa 2). 

O relêvo dos terrenos da RDSM é determinado pela deposição diferenciada dos sedimentos trazidos pelas 
cheias. Tais diferenças de relevo são responsáveis pelo estabelecimento dos dois principais habitats terrestres 
do ecossistema de várzeas (Ayres, 1993). Os pontos que sofreram maior deposição de sedimentos, que 
possuem uma alta granulometria, são localmente chamadas de restingas.  
 
Sua elevação faz com que este habitat permaneça alagado por 4 a 5 meses por ano. As depressões, que se 
interpõem entre as faixas de restinga, são conhecidas como chavascais, e permanecem sob as águas por 8 ou 9 
meses. 

Ocorrem também vários outros tipos ou sub-tipos de habitats terrestres. Porém, como nos casos das restingas 
e chavascais, o fator determinante de seu estabelecimento parece ser o relevo de seus terrenos e, 
consequentemente, sua suscetibilidade à dinâmica das águas, componente que domina toda a vida do 
ecossistema de várzea. 

Existe também um grande número de habitats aquáticos, especialmente definidos por sua estrutura física. São 
distintos, além dos habitats de água aberta como os rios, braços, paranás, canais (ou canos) e lagos, alguns 
outros habitats perenes como as ressacas, ou temporários como os furos, as poças d'água nas praias de areia 
ou de lama, e as próprias formações florestadas sazonalmente alagadas. Portanto, além da alta diversidade de 
habitats, ocorre uma intensa e contínua modificação de habitats aquáticos e terrestres, definida pela dinâmica 
das águas na região. As águas são, em última análise, o componente mais importante e mais dramaticamente 
dinâmico deste ecossistema. 

Os solos amostrados até o momento na RDSM são bastante similares, independendo de sua procedência. São 
solos que possuem de três a quatro camadas ou horizontes, com colorações distintas devido aos processos de 
hidromorfismo (gleização) e mosqueamento (oxidação) com matizes cinzentos e brunados, vermelhos e 
amarelos, respectivamente. Por este motivo são mais propriamente solos hidromórficos que aluviais. 

Mapa 2. Os setores organizados da RDSM, suas comunidade ribeirinhas, principais cidades da região e os 616 
lagos registrados até o momento 

 



Junto aos solos, o clima e a variação do nível dos corpos d'água são também componentes importantes neste 
ecossistema. Especialmente baseado no regime de cheias e secas, enchentes e vazantes, característico da área, 
é possível distinguir estações do ano para toda a região onde se insere a RDSM(Queiroz, 1995). A "enchente" e 
a "cheia" são as estações com maior média de precipitação mensal e menor amplitude térmica (diferença entre 
as médias mensais das temperaturas diárias máximas e mínimas). Na "vazante", esta amplitude aumenta, com 
menores temperaturas mínimas e maiores temperaturas máximas. Na "seca" registra-se a menor precipitação 
mensal média. Assim, percebemos que a pluviosidade local e o nível das águas são os componentes abióticos 
mais relevantes da RDSM. 

A RDSM repousa num longo trecho onde a pluviosidade varia numa faixa de 2.200 a 2.400 mm (Salati & 
Marques, 1984). Segundo dados do DNAEE, para a cidade de Tefé, obtem-se uma média anual para cinco anos 
(1977-1981) de 2.373 mm. Adicione-se a isto que Ayres (1986) registrou para Tefé 2.890 mm e para a RDSM 
2.850 mm de chuva durante o ano de 1984. A maior parte da precipitação concentra-se entre janeiro e abril, 
mas não foi observado até o momento nenhum mês com precipitação inferior a 60 mm ou superior a 450 mm. 

Apesar de ser registrada uma variação considerável nas temperaturas médias (estudos de Ayres,1986 e 
Queiroz,1995), pode-se afirmar que as maiores temperaturas são atingidas nos meses de seca, outubro e 
novembro, com médias mensais variando de 30 a 33°C. As médias das temperaturas mínimas ocilaram entre 
21 e 23°C. Em todos os estudos realizados até o momento na RDSM, a média da amplitude térmica mensal foi 
de 8 a 10°C. 

São disponíveis até o momento muito poucas informações a respeito da flutuação do nível da água na RDSM. 
Existem somente cinco anos de registros, dos quais apenas pouco mais que dois anos são de registros diários 
consecutivos (1994 a 1996). Apesar disto, pode-se afirmar que os momentos em que a água atinge seu ponto 
mais alto na cheia encontra-se no mês de junho. Da mesma forma que o ponto mais baixo ocorre nos meses de 
outubro e novembro. O padrão parece ser similar ao descrito para a foz do rio Negro, junto à cidade de 
Manaus, por Sioli (1984). A amplitude média desta variação parece estar entre 9 e 11 m nos anos de 1992 a 
1995. Entretanto, ciclos excepcionais, como o da forte seca de 1995, podem apresentar variações superiores à 
esta faixa.  

É importante observar que este padrão geral descrito acima não impede que ocorram tremendas alterações 
interanuais. Estas alterações entre os anos afetam diretamente a cota de alagamento dos habitats florestados, 
e a duração deste alagamento. O reflexo disto sobre os ciclos de produção primária (aquática e terrestre) é 
imediato, e se extende a todos os membros dos níveis tróficos seguintes. 

Os Lagos e as Águas  

Os processos de criação da estrutura geral da paisagem das planícies amazônicas já foi revisto por Salo (1990). 
A planície alagável dos rios Solimões e Japurá, onde se insere a RDSM, possui um complexo mosaico de corpos 
d'água. Os "lagos", como já se disse, não são lagos verdadeiros, pois são conectados, ao menos durante a 
cheia, aos outros "lagos", a canais, ou aos próprios rios por outros canais. Estas conecções conferem aos 
corpos d'água da RDSM uma conformação dendrítica, como de canais que se ramificam em canais menores, 
que se ramificam em "lagos", que se interconectam ao menos uma vez por ano.  

Na Área Focal da RDSM encontramos algumas destas conformações dendríticas, às quais denominamos 
sistemas de lagos. Os principais são os Sistemas Mamirauá, Jarauá, Tijuaca, Preguiça, Tapiu, Barroso, Aiucá e 
Cauaçu. Todos os canais principais destes sistemas correspondem às principais entradas na Área Focal da 
RDSM. Destes canais de entrada saem outros, em ramificação, que dão acesso aos lagos daquela região em 
particular.  

Em verdade, durante a cheia, todos os lagos desta planície podem se unir num único corpo d'água contínuo, e 
os lagos tornam-se simplesmente espaços abertos dentro da floresta alagada. Tais lagos possuem nestes 
momentos uma natureza mais associada à dos rios. Entretanto, os lagos, devido ao seu regime físico e distinta 
química da água, possuem fauna e flora diferentes daquelas encontradas nos rios. 

Toda a planície alagável está preenchida de corpos d'água que variam de uns poucos centímetros quadrados 
até canais pluviais abandonados com mais de 40 km de comprimento. Estes corpos podem possuir de 1 a 
10.000 anos de existência. Esta dinâmica física é a base sobre a qual a biodiversidade aquática e terrestre da 
RDSM está assentada. 

A medida que as águas das enchentes entram na RDSM, as condições aquáticas se alteram profundamente. Os 
corpos d'água que durante a seca eram lacustrinos podem então se converter em canais de água corrente. 
Algumas das mudanças anuais mais importantes são discutidas abaixo. Ligadas a esta sazonalidade, grandes 
alterações ocorrem nas densidades do fito e zooplancton, e na estrutura das comunidades que formam a base 
da cadeia alimentar lacustre. Porém, a medida que esta parte do ecossistema declina em importância, as águas 
da enchente sequencialmente alagam as áreas de capins, os chavascais e, finalmente, as restingas, oferecendo 
novos habitats às formas de vida aquática locais. Tanto o momento em que este alagamento ocorre em cada 
habitat quanto o seu período de duração variam enormemente entre os anos. Formas aquáticas adaptadas à 
vida nos capins e na floresta devem, também, adaptar-se à esta variação na disponibilidade temporal de 
habitats. 



As perdas no tamanho e na diversidade de habitats aquáticos que ocorrem na seca resultam num aumento da 
predação, à medida que os animais tornam-se mais concentrados nas partes mais abertas dos lagos, que 
oferecem pouco ou nenhum abrigo. Grande número de aves aquáticas, como garças e mergulhões, reúnem-se 
nos lagos para forragear. Grandes peixes predadores podem também obter suas presas facilmente. Outros 
predadores importantes incluem os jacarés e os botos, que também se concentram nos mesmos corpos d'água. 
O ciclo do nível d'água tende a forçar uma sazonalidade estrita na reprodução de muitas formas aquáticas. 
Muitas espécies aquáticas reproduzem-se a medida que as águas começam a subir (novembro a janeiro), 
quando os filhotes podem ocupar os capins marginais que podem oferecer abrigo e alimento. 

Os rios Solimões e Japurá determinam a limnologia básica desta área. Entretanto, os lagos internos variam 
bastante em suas características químicas daquelas dos grandes rios. A tabela 2 (abaixo) apresenta dados 
sobre a composição química das águas dos rios Solimões e Japurá. É inevitável que estes rios possuam 
composições diferenciadas, uma vez que eles drenam diferentes regiões geográficas. Também existem 
diferenças na corrente e nos sedimentos em suspensão. Como pode ser visto, o Solimões é bem mais rico em 
íons inorgânicos dissolvidos, e também carreia uma maior quantidade de sedimentos. 

Sabe-se que as várzeas amazônicas são fortemente influenciadas pelos rios principais em termos hidroquímicos 
(Junk e Silva, 1995). Este é o caso da RDSM. Os rios Aranapu e Auatí-Paraná, Japurá e Solimões são as 
principais fontes de água da Área Focal. Mas o Aranapu, bem como o Auatí-Paraná, é um carreador de águas do 
Solimões em direção ao Japurá. 

A condutividade dá uma medida geral da disponibilidade de nutrientes dissolvidos e, portanto, da capacilidade 
da água suportar o crescimento vegetal. O Japurá, acima do Auatí-Paraná, que é o primeiro paraná a introduzir 
água do Solimões, possui uma condutividade baixa, típica das de um rio de águas pretas. Abaixo da 
desembocadura do Paraná do Aranapu, o Japurá torna-se um rio enriquecido pelas águas do Solimões. Porém, 
o lado da RDSM limitado pelo Japurá, mesmo abaixo do Paraná do Aranapu, difere marcadamente do lado 
limitado pelo Solimões, com respeito ao seu conteúdo químico. Assim, os lagos da RDSM diferem na quantidade 
de nutrientes e sedimentos que recebem destes rios, e isto, por sua vez, afeta a sua produtividade. 

A tabela 3 (abaixo) apresenta dados de condutividade de lagos dos Sistemas Jarauá e Mamirauá para a 
enchente, a cheia, a vazante e a seca. Existe uma variação considerável tanto entre lagos quanto entre 
estações. As condutividades são mais próximas àquelas dos rios quando estes estão alagando a RDSM. Em 
outros períodos do ano, as condutividades são, em média, maiores que aquelas dos rios, sugerindo que o 
material dissolvido foi previamente retido dentro da várzea da Estação. 

A turbidez também varia bastante nos corpos d'água da RDSM, e isto traz importantes consequências para sua 
ecologia. Quanto maior a turbidez, menor será a penetração de luz na coluna d'água, e menor a produção de 
fitoplancton. A turbidez está relacionada com a corrente, a origem da água e a sua profundidade. As águas que 
correm diretamente dos rios principais tendem a ser mais turvas. Corpos d'água rasos têm seus sedimentos 
ressuspensos pela ação de ondas. À medida que as águas correm através da floresta ou da vegetação 
flutuante, elas tendem a perder seus sedimentos e podem parecer escuras como típicos igarapés de água 
preta. Pelo menos em uma única época do ano, as águas variam muito em medidas de turbidez devido às 
diferentes oportunidades para filtração e/ou sedimentação da água turva advinda dos rios. 

Tabela 2. Alguns dados físicos e sobre nutrientes dissolvidos para o rio Solimões e rio Japurá nas vizinhanças 
da RDSM. Dados coletados durante as expedições CAMREX 1981-1982 (uso autorizado pelo Dr. B. 
Fosberg/INPA). 

ASPECTOS SOLIMÕES JAPURÁ 

Descarga (m3/seg. X 10-3) 53,3 14,5 

Profundidade (m) 20,9 19,5 

pH 7,20 6,36 

Alc. (µ equ./l) 773 131 

PO4 (µM) 0,81 0,27 

P total (µM) 1,48 0,98 

NO3 (µM) 14,0 7,8 

NH4 (µM) 0,75 0,77 

N total (µM) 28,0 22,5 

Si (µM) 157 89 



Ca (µM)  359  53,4 

Na (µM) 188  59,1 

Mg (µM) 67,5  15,3 

K (µM)  27,5  12,5 

Cl (µM) 137 8,5 

SO4 (µM) 83,9  31,9 

 
Tabela 3. Condutividades de superfície em lagos da RDSM, medidos em mS/cm. Dados de 
H.L.Queiroz, coletados em 1994. Lago Março Maio Setembro Dezembro 

Condutividades de superfície em lagos da RDSM, medidos em mS/cm. Dados de H.L.Queiroz, coletados em 
1994. Lago Março Maio Setembro Dezembro  

LAGO ENCHENTE CHEIA VAZANTE SECA 

Teiu 86,5 120,9 138,6 79,9 

Antônio 53,6 107,4 133,1 116,3 

Moura 42,2 119,0 154,6 121,3 

Araué Grande 67,5 137,5 126,9 121,8 

Curuça 
Redondo 81,5 115,4 157,5 84,3 

Queimado 60,7 137,7 166,5 ---- 

Sumaumeirinha 73,8 117,7 151,5 147,7 

Pirarara 98,8 119,6 67,6 55,7 

Maciel 101,0 125,5 158,8 121,9 

MÉDIAS 73,96 122,30 139,42 108,43 

Tanto o Solimões quanto o Japurá mostram pequenas variações em temperatura. Aumentos da temperatura de 
superfície ocorridos em julho e outubro de 1995 tiveram valores para o Solimões entre os 28,6 e os 30,4° C, e 
para o Japurá entre 27,8 e 30,9° C. Ambos os rios são bem misturados e pouca estratificação de temperatura 
ocorre. A temperatura da água dentro da RDSM varia mais que isto, tanto temporal quanto espacialmente. 
Corpos d'água estáticos podem estratificar-se com temperaturas de superfície maiores que 34° C. Entretanto, 
águas de profundidades maiores que 4 metros, ou águas de dentro da floresta alagada permanecem entre os 
27 e 28° C. As temperaturas da água podem exceder os 40° C em poças expostas em praias de areia ou em 
margens com lama. Quando corpos de água de temperaturas diferentes se encontram elas não se misturam 
muito facilmente por causa de suas diferenças de densidade. 

O oxigênio é um fator importante na distribuição da vida no meio aquático. Como a solubilidade do oxigênio na 
água diminui com o aumento da temperatura, as águas da Amazônia freqüentemente possuem baixos níveis de 
oxigênio. Isto se reflete em muitas adaptações de respiração especializada apresentadas pelos peixes. O 
oxigênio entra na água tanto pela difusão da atmosfera quanto pela fotossíntese das plantas. Posteriormente, 
ele é rapidamente consumido durante a decomposição de detritos no leito dos lagos. Estes processos 
antagônicos resultam numa estratificação vertical. Abaixo de profundidades de cerca de 4 metros, as águas da 
RDSM raramente contém mais que 10% dos níveis de saturação de oxigênio, e podem tornar-se anóxicas. 
Geralmente os corpos d'água bem misturados com mais de 2 metros de profundidade possuem baixa 
disponibilidade de oxigênio em todo o seu perfil vertical. Águas termicamente estratificadas frequentemente 
possuem altas concentrações de oxigênio na superfície, com água quase anoxica abaixo datermoclina. Como a 
estratificação térmica não é persistente, isto pode resultar em mudanças rápidas da disponibilidade de oxigênio, 
com misturas de águas anóxicas profundas com águas de superfície ricas em oxigênio. Além da variação 
temporal, há também uma considerável variação espacial. 

 

 



A Flora  

Em se tratando de um ambiente alagável por tanto tempo todos os anos, é quase impossível estabelecer uma 
distinção entre uma flora terrestre e uma flora aquática. O regime das águas é fator determinante. Determina 
inclusive a diversidade vegetal local, que é menor que a diversidade de plantas superiores encontrada em 
outras áreas de floresta de terra-firme (Ayres, 1993). Matas-altas-de-terra-firme podem apresentar quase o 
dobro do número de espécies de árvores e cipós por hectare que aquele registrado para várzeas em geral, e 
para a RDSM em particular. 

As diferenças no período de alagamento decorrentes das diferenças de relevo entre os terrenos da várzea 
levaram ao desenvolvimento de fitofisionomias distintas nestes mesmos terrenos. Apoximadamente 10,2% da 
superfície da reserva está representada por corpos d'água, e os 89,8% restantes são formados de 44,3% de 
restingas, 31,3% de chavascais e 14,2% de outras coberturas (palhais, campos, roças e praias). Enquanto as 
restingas possuem florestas altas postadas ao longo das margens, os chavascais apresentam uma floresta 
esparsa, de menor porte e maior espaçamento entre as árvores, com ocorrência de muitos cipós, espinheiros e 
arbustos. Muitas áreas de chavascal podem ser exclusivamente dominadas gramíneas ou por arboretas e 
árvores de espécies colonizadoras gramíneas (Ayres & Johns, 1987; Queiroz, 1995). Restingas e chavascais 
ocupam a maior parte dos terrenos da RDSM. Nas restingas podemos encontrar as maiores diversidades de 
plantas da várzea. 

É possível discriminar duas tipologias na comunidade vegetal das restingas, também evidenciadas pela 
nomenclatura vulgar local: as restingas altas e as restingas baixas. As áreas de restingas que são alagadas, em 
média, em até 2,5m a contar da superfície do solo, suportam uma comunidade vegetal mais alta, de maior área 
basal por hectare, com muitos indivíduos apresentando raízes tabulares e com menor número de indivíduos por 
hectare, e são conhecidas como restingas altas; pelo contrário, restingas alagadas em mais de 2,5m em média, 
a contar da superfície do solo, suportam uma comunidade vegetal de menor porte, menor área basal por 
hectare, maior número de indivíduos por hectare e menor número de indivíduos com raízes tabulares, 
chamadas de restingas baixas. Estas últimas, porém, mantém ainda uma perfeita distinção com as matas 
baixas e com arbustos e cipós que caracterizam os chavascais.  

Tabela 4. Percentuais de cobertura da Área Focal da RDSM, por meio de levantamento aéreo e de análise de 
imagens de satélite (Landsat 5TM) (GIS - CAMRIS). (Fonte: Ana Albernaz e Glenn Ford) 

Cobertura de Superfície Levantamento Aéreo Imagens de Satélite 

COBERTURA DE 
SUPERFÍCIE 

LEVANTAMENTO 
AÉREO 

IMAGENS DE 
SATÉLITE 

Restingas 41,8 46,9 

Chavais 26,6 36,1 

Água 15,5 4,9 

Outros 16,1 12,1 

Total 100,0 100,0 

São conhecidas na RDSM até o momento quase duzentas espécies de árvores e cipós, inventariados 
principalmente em três estudos independentes, que totalizaram oito hectares amostrados independentemente 
(Ayres, 1986 e 1993; Queiroz, 1995 e Pires, in prep.). Nenhum estudo mais pormenorizado de epífitas e 
herbáceas foi desenvolvido até o momento na Estação. Na tabela 5 estão dispostas algumas das principais 
características da vegetação dos principais habitats terrestres da RDSM. 

Tabela 5. Comparações de características vegetacionais de 1 hectare de cada um dos principais habitats 
terrestres da RDSM, segundo estudos de Ayres, 1993, Queiroz,1995 e Pires, in prep. Fontes: Ayres Queiroz 
Pires 



 

A grande maioria das espécies de árvores estudadas apresentou dispersão de suas sementes pela água 
(hidrocóricas) ou por outros fenômenos mais intimamente relacionados com a enchente ou cheia. Uma parte 
daquelas espécies dispersas por animais (zoocóricas) utilizam-se dos peixes para esta disperssão. 

As restingas altas possuem maior as maiores diversidades de espécies botânicas, maiores área basal e número 
de árvores por unidade de área. As famílias botânicas dominantes são Annonaceae (16,4%), Euphorbiaceae 
(10,5%), Leguminosae (7,8%), Apocynaceae (7,4%), Lecythidaceae (6,0%) e Lauraceae (5,2%). Estas famílias 
são responsáveis por mais da metade dos indivíduos amostrados. Algumas das maiores árvores da Amazônia 
são encontradas nesta comunidade, como por exemplo a samaumeira (Ceiba petandra), o assacu (Hura 
crepitans), e a isqueira (Parinari excelsa). Por sua vez, as restingas baixas, com um sub-bosque também limpo 
e de boa visibilidade, são dominadas pelas famílias Euphorbiaceas (18,8%), Leguminosae (16,0%), 
Lecythidaceae (7,0%), Annonaceae (5,5%) e Myrtaceae (5,8%). As espécies mais abundantes são o mututi-
branco (Pterocarpus amazonicus), o matá-matá (Eschweilera albiflora), a piranheira (Piranhea trifoliata) e a 
abiorana (Neoxythece elegans). As palmeiras, em ambos os habitats, são raras. (Ayres, 1993) 

Em contraste, os chavascais, esparsamente florestados, com pouca acessibilidade e muitos arbustos (erva-de-
rato ou Palicouria fustigiata, cipó-de-feijão ou Bauhinia corniculata, sanango ou Bonafonsia juruana), gramíneas 
como a arroirana (Oryza grandiglumis), e cipós (melancia-de-rato ou Cayaponia amazonica, e rabo-de-
camaleão ou Mimosa pelliata) (que são muito abundantes mas não são comumente amostrados por 
encontrarem-se abaixo dos diâmetros mínimos de amostragem), possuem uma pequena diversidade de 
espécies, mas uma alta área basal por unidade de área. As espécies mais frequentes são a embaúba (Cecropia 
latiloba), a munguba (Pseudobombax munguba), o carauaçuzeiro (Symmeria paniculata) e o louro-chumbo 
(Nectandra amazonum). Os apuís (Ficus spp.), embora pouco frequente, são responsáveis pela maior parte da 
área basal do habitat. As palmeiras são ausentes, e são encontradas algumas touceiras de bambús, como 
Guadua sp. (Queiroz, 1995). 

Além de restingas e chavascais, outras fitofisionomias podem ser encontradas na RDSM, mas ocorrem em 
menores proporções ou são extremamente sazonais. Existem, por exemplo, os palhais, que ocorrem em 
terrenos mais altos e podem constituir enclaves dentro das restingas. Os palhais são dominados por uma ou 
mais entre as seguintes palmeiras: muru-muru (Astrocaryum murumuru), urucuri (Attalea sp.) e açai (Euterpe 
oleracea). Os palhais ocorrem sempre muito próximos a restingas altas, e são mais elevadas que estas, 
estando menos sujeitos aos alagamentos. Outro exemplo são os campos, dominados por gramíneas, que 
aparecem durante a seca em áreas anteriormente ocupadas pelas águas abertas. Estes campos geralmente são 
enclaves nos chavascais ou em outros terrenos baixos, e são caracterizados pela ausência de árvores e de 
plantas lenhosas em geral. 

A porção aquática da flora da RDSM está bastante sobreposta à flora terrestre, bem como em outras partes 
alagadas da Amazonia (Junk & Piedade, 1993). Ao menos em princípio, todas as plantas lenhosas da Estação 
poderiam ser concideradas macrófitas aquáticas, uma vez que toda a área pode ser alagada por longos 
períodos. Entretanto, se nos mantivermos dentro dos limites clássicos do conceito, as macrófitas aquáticas 
seriam então um número bem menor de espécies de plantas. Mesmo assim a diversidade deste grupo pode ser 
considerada alta dentro da RDSM.  

No grupo das macrófitas aquáticas flutuantes submersas ou flutuantes superficiais, cerca de 30 espécies são 
registradas. O grupo daquelas plantas cujas folhas e caules são flutuantes, mas que mantêm-se enraizadas no 
fundo do corpo d'água (geralmente gramíneas que são terrestres quando a água é ausente) é formado por mais 
de 10 espécies, incluindo-se aí a conhecida vitória-régia ou Victoria amazonica. Além destas, várias outras 
flutuadoras oportunísticas são encontradas, como estrangulantes, cipós, ciperáceas e outras sem adaptações 
especiais para flutuação. Algumas espécies de árvores e arbustos que ocupam alguns dos ambientes 
"terrestres" descritos nos parágrafos anteriores apresentam tantas adaptações ao alagamento que cerca de 20 



espécies poderiam ser incluídas no grupo de flora aquática. As macrófitas de participação mais significante em 
Mamirauá são Paspalum sp., Eichnochola sp., Salvinia sp., Pistia sp., Azola sp., Eichornia sp. e Utricularia sp. 

A Fauna 

A fauna encontrada na RDSM se caracteriza mais por uma alta taxa de endemismos, que por uma diversidade 
muito elevada. Dentre os principais grupos conhecidos, a diversidade registrada é menor ou, no máximo, igual 
à diversidade encontrada nos ecossistemas externos à RDSM. Talvez a única excessão exista para a ictiofauna, 
uma vez que os trechos de rio que delimitam a RDSM parecem possuir uma quantidade menor de espécies que 
aquela encontrado na Estação ou em outros grandes lagos externos, como o lago Tefé ou o lago Amanã, fora 
dos limites da RDSM. 

O fato mais notável dentre aqueles que envolvem os vertebrados da RDSM é que nela está contida toda a 
distribuição geográfica conhecida de dois primatas, o uacari-branco (Cacajao calvus calvus) e o macaco-de-
cheiro-de-cabeça-preta (Saimiri vanzolinii), um notável endemismo. 

É também possível que a várzea da RDSM seja importante para algumas espécies de distribuição restrita, como 
o mutum-piuri (Crax globulosa), e para várias aves aquáticas que já são raras em outras áreas, como os 
alencornes (Anhima cornuta). 

Outras características relevantes de caráter conservacionista são a ocorrência de espécies (ameaçadas ou não) 
que são alvo da exploração de caça pela população humana, como os jacarés (Melanosuchus niger e Caiman 
crocodilus) e quelônios aquáticos (Podocnemis expansa, P. unifilis e P. sextuberculata), ou ainda os felinos 
(Felix spp. e Panthera onca), que também estão presentes na várzea. São todos animais cujas áreas de 
distribuição geográfica vêm sofrendo crescente degradação e fragmentação de habitats em toda a Amazônia. 

A fauna de vertebrados de médio e grande porte da Área Focal da RDSM é basicamente idêntica à da floresta 
de terra-firme circundante, embora menos diversa, pois apenas animais arborícolas ou capazes de nadar bem 
podem sobreviver na floresta alagável durante as cheias. Mamíferos como a anta (Tapirus terrestris), o caititu 
(Tayassu tajacu), a paca (Agouti paca), as cotias (Dasyprocta sp.) e os tatus (Dasypus spp. e outros gêneros) 
não ocorrem aqui devido ao fato de terem seus delocamentos horizontais limitados pelas cheias sazonais (Ayres 
et al., 1992). Isto é verdade para quase todo o componente terrestre da fauna de vertebrados. Entretanto, 
animais marcadamente terrestres em outros locais, como os jabotís (Geochelone denticulata) aparentemente 
encontraram na várzea um local bastante favorável, e podem ser encontrados na RDSM ao longo de todo o 
ano. Dependendo das características da alagação anual, animais de grandes dimensões podem chegar à área 
aproveitando-se de seus recursos alimentares, como ocorre em outas áreas de várzea (Bodmer, 1990). 
Encontramos neste grupo os queixadas (Tayassu pecari) e, provavelmente, alguns veados (Mazama sp.). 

As várzeas do Mamirauá também permitem a coexistência de uma pequena gama de mamíferos de água dôce 
pertencentes a três ordens. São dois casos de endemismos da região amazônica, o peixe-boi (Trichechus 
inungis) e o boto-vermelho (Inea geoffrensis), além do tucuxi (Sotalia fluviatilis), da ariranha (Pteronura 
brasiliensis)e da lontra (Lutra sp.). 

São encontradas no total cerca de 340 espécies de aves no Mamirauá. A avifauna da RDSM se contextualiza 
dentro daquela da Alta Amazônia, sob o domínio das florestas em ambientes de influência aquática. Pode-se 
afirmar que esta fauna corresponde ao conjunto da avifauna de várzea do Setor Solimões. Destaca-se em 
Mamirauá a ocorrência de uma nova espécie do gênero Mirmuterulla. 

Da mesma forma que a avifauna de terra-firme, esta avifauna de várzea tem sua diversidade aumentada de 
leste para oeste. Assim, a avifauna do baixo Amazonas tende a ser menos diversa que aquela inventariada no 
Napo ou no Ucayali. Por este mesmo fenômeno, a avifauna da região do Solimões atinge níveis intermediários 
de riqueza no número de espécies. A ausência das faixas de transição com a terra-firme responde pela perda 
de vários elementos da avifauna da região que não são encontradas na RDSM. Esta é quase idêntica àquela das 
grandes ilhas fluviais mais velhas que ocorrem no oeste amazônico, sem os elementos de terra-firme que 
ocorrem nos habitats marginais das várzeas em geral (Remsen & Parker, 1983). 

Com relação à herpetofauna da RDSM, até o momento parcialmente inventariada, pode-se dizer que sua 
diversidade é baixa quando comparada à outras áreas amazônicas, já que um importante habitat, a terra-firme, 
não está presente, o que responde pela ausência de muitas espécies. Foram registradas na Área Focal da RDSM 
34 espécies de sapos e rãs, 3 de gymnophiona, 15 de lagartos, 10 de cobras, 1 de jaboti, possivelmente 6 de 
quelônios aquáticos e ao menos 3 de jacarés. 

Até o presente momento, cerca de 300 espécies de peixes foram registradas na reserva e nos corpos d'água 
adjacentes. Permanece pouca dúvida de que a RDSM possua uma fauna de peixes excepcionalmente diversa. É 
o maior número de espécies já registrado para um ambiente de várzea. Uma razão para esta diversidade é a 
amplitude de habitats oferecidos aos peixes, e a dinâmica de sua alteração ao longo do ciclo sazonal. 

A lista de espécies de peixes é típica dos habitats alagados da Amazonia Amazonia (Lowe-McConnell, 1987). O 
habitat mais rico em espécies é o de capim flutuante, que provavelmente suporta uma comunidade de cerca de 
100 espécies em pelo menos alguma parte do seu ciclo sazonal. É também este o habitat que abriga os maiores 



valores de biomassa encontrados, cujo mais alto foi de 1.932 kg/ha em peso fresco de peixes. O valor médio 
obtido foi de 591 kg/ha em todos os sub-tipos de habitats investigados. 

Outros traços marcantes do grupo de peixes do local é a existência de um ramo de peixes elétricos 
excepcionalmente diverso, e a de um elevado número de espécies que realizam o cuidado com a prole. A alta 
frequência de cuidado parental nestas águas talvez esteja intimamente relacionada com a grande dinâmica do 
ambiente a da ocorrência de inúmeras espécies predadoras. O número de espécies de aves, répteis, mamíferos 
e até mesmo artrópodes que se alimentam de peixes é alto no local. Ambos são fatores que poderiam ameaçar 
o sucesso reprodutivo de várias espécies de peixes encontrados na RDSM. 

Os habitats aquáticos também abrigam uma fauna diversa de invertebrados. Da mesma forma que a ictiofauna, 
a fauna de invertebrados também pode ser abordada em relação aos tipos de habitats por ela ocupados. As 
águas abertas abrigam uma comunidade dominada por rotíferas, copepodas e cladoceras. As macro e micro 
faunas benticas são pequenas por causa das condições anóxicas. Há uma forte sazonalidade na comunidade 
planctônica, que tende a ser maior durante a seca, quando os lagos tornam-se corpos d'água isolados. Como 
no caso dos peixes, o capim flutuante possui a fauna mais rica. 

Os grupos de insetos dominantes são Coleoptera, Hemiptera, Odonata, Ephemeroptera e Diptera 
(Chironomidae). Os grupos dominantes de crustáceos são Ostrachoda, Conchostracha e Malachostracha. Em 
algumas áreas, Amphipoda também são comuns. Macrocrustáceos incluem quatro espécies de carangueijos 
(uma das quais é uma nova espécie), e duas espécies de camarões, dominantes sobre a fauna de invertebrados 
dos capins flutuantes e da floresta alagada. Moluscos são comuns, mas pouco diversos. Os grandes pomáceos 
são um membro característico da fauna dos capins flutuantes. Pouco se sabe sobre a fauna de invertebrados 
aquáticos da floresta alagada. Os ostrachoda são comuns e os mysideos vivem na liteira de folhas do fundo. Em 
algumas partes da RDSM, colônias de espongiários são encontradas crescendo nos galhos das árvores que 
ficam submersas por vários meses todos os anos. 

 

 

Mapa 3. Foto de Satélite 

 

 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Caracterização sócio-econômica 

Histórico da ocupação  

A ocupação humana moderna de Mamirauá data do início deste século. Antes desta ocupação, a região era 
habitada por diversos grupos indígenas, dentre os quais os Omágua predominavam (Medina, 1988:102). A 
população ameríndia foi, em sua maioria, dizimada pelas guerras e doenças introduzidas com a colonização e 
os indígenas remanescentes foram incorporados à sociedade colonial pelo processo de miscigenação induzido 
pelo governo português (Moreira Neto, 1988). Atualmente, mesmo as poucas comunidades indígenas existentes 
na região, duas delas localizadas na área focal, têm forte grau de miscigenação, tanto cultural quanto biológica. 

No início do século, a queda da borracha promoveu o crescimento do número de assentamentos modernos na 
região do médio Solimões, fundados principalmente por comerciantes e trabalhadores que tinham abandonado 
as regiões de extração de seringa localizadas a oeste da região. Na várzea, esses primeiros assentamentos 
produziam lenha para os navios a vapor, em uso na época, além de pirarucu, peixe-boi e tartaruga, e se 
concentravam em torno das feitorias e barracões de "patrões", como eram chamados os comerciantes que 
controlavam o comércio de produtos extrativos por produtos manufaturados com base no sistema de 
aviamento. 

Uma relação comercial onde não havia a mediação do dinheiro, e a troca de produtos extrativos por artigos 
manufaturados era baseada nos seus respectivos valores monetários, o aviamento tradicional envolvia também 
o crédito e relações pessoais de dominação baseadas na dívida (Santos, 1980). A decadência do aviamento nos 
anos sessenta acelerou o processo de urbanização na região, e teve como consequência a redução do número 
de assentamentos localizados na área focal da reserva (Lima-Ayres & Alencar, 1993). A partir dos anos setenta 
se iniciou um processo de estruturação social dos assentamentos da região, promovido pela igreja católica e 
seguindo o modelo de comunidades de base. O termo "comunidade", adotado pela maioria dos assentamentos 
da região, refere-se às localidades que adotaram a proposta da igreja, posteriormente apoiada por diversas 
instituições de extensão rural, e que possuem uma liderança política eleita pelos moradores. O movimento de 
preservação dos lagos comunitários, iniciado dem 1980 e tambémpromovido pela Igreja Católica, consolidou o 
processo de estruturação política dos assentamentos ao definir um papel político para as lideranças 
comunitárias inteiramente apoiado pelos comunitários. Há ainda núcleos populacionais menores, não 
organizados segundo o modelo de comunidade, denominados sítios, e casas isoladas. A maior parte dos 
assentamentos da área focal da reserva se localiza à margem dos principais rios que limitam a área focal, o 
Solimões, Japurá e o paraná do Aranapu, e apenas algumas casas isoladas se localizam no interior da reserva. 

A sazonalidade do ambiente imprime um padrão de ocupação humana caracterizado pela mobilidade e 
relativamente curta duração dos assentamentos. Na várzea os assentamentos têm uma vida média em torno 
de 40 anos, e alguns apresentam uma história de vários deslocamentos, quando as casas são coletivamente 
removidas para um local próximo devido a mudanças ambientais características da várzea. As constantes 
modificações geomorfológicas do leito do rio provocam ou o crescimento de praias ou o desbarrancamento das 
margens que inviabilizam a permanência da população em um mesmo local por períodos longos (Lima-Ayres & 
Alencar, 1993). 

Existem 23 assentamentos localizados na área focal da reserva, sendo 17 comunidades, 6 sítios e 46 casas 
isoladas. Em torno dessa área existem 37 assentamentos identificados como sendo usários, em diferentes 
graus de intensidade, da área da reserva. Os assentamentos de usuários, 16 no rio Solimões, 17 no Japurá e 4 
no Aranapu e Panauã, dependem da várzea de Mamirauá principalmente para a pesca e para a extração da 
madeira. No total, 60 assentamentos, tanto de moradores quanto de usuários, participam do processo de 
implantação da reserva desde o início dos trabalhos do projeto Mamirauá. 

Participação das Comunidades na Implantação da Reserva  

O modelo de participação comunitária foi escolhido pelos próprios moradores, a partir de uma série de 
consultas feitas em campo no qual foi decidido que cada assentamento teria dois representantes no projeto, e 
grupos de assentamentos vizinhos estariam organizados em setores. Atualmente os assentamentos estão 
organizados em nove setores que se reunem bimestralmente, e cada setor tem um coordenador. 

Assembléias Gerais são organizadas anualmente e constituem o forum deliberativo mais abrangente, nos quais 
decisões de manejo são discutidas e votadas. Até 1996 foram realizadas 4 assembléias gerais, com duração de 
3 dias e uma audiência média de 60 participantes. Participaram das assembléias, além dos representantes de 
moradores e usuários, instituições locais governamentais e não governamentais. Os principais resultados destas 
assembléias foram (i) o fechamento dos lagos da reserva para a pesca profissional destinada aos mercados 
mais distantes, Manaus e Manacapuru principalmente; (ii) a definição dos lagos de preservação, manutenção e 
comercialização de cada comunidade, com a fiscalização dos lagos de preservação a cargo de seus respectivos 
moradores com apoio do IBAMA para atuar em casdos de invasões; (iii) a alocação de lagos destinados às 
sedes de município para pesca comercial; e (iv) a proibição de extração de madeira nas restingas ao redor dos 
lagos de preservação. Além de promover esta participação olítica formal, trabalhos de educação ambiental e 
extensão em saúde foram realizados nas comunidades e em muito contribuiram para a aceitação da proposta 
de implantação da reserva na região. 



Desde 1993 dois moradores da reserva, contratados pelo Projeto Mamirauá como assistentes comunitários, 
desenvolvem trabalhos de intermediação entre as comunidades e o projeto. Com um barco à sua disposição, 
visitam as comunidades, promovem reuniões, participam dos encontros comunitários e dirigem as assembléias 
gerais em parceria com a equipe do projeto. Um programa de rádio, o Ligado no Mamirauá, é apresentado duas 
vezes por semana e tem tido boa audiência. Nele, questões ligadas à implantação da reserva são abordadas e 
atenção especial é dada à descrição das pesquisas científicas realizadas na reserva, que são normalmente 
objeto de curiosidade e às vezes de suspeita. 

Entre os maiores desafios enfrentados pela equipe de participação comunitária está a de mediar as negociações 
entre comunitários e a Colônia dos Pescadores de Tefé, para definição das áreas de pesca profissional 
destinadas ao abastecimento das sedes dos municípios vizinhos, e sua regulamentação. Dois fatores, a história 
do Movimento de Preservação de Lagos, que levou ao acirramento das divergências entre comunitários e 
pescadores profissionais em toda a Amazônia, e o apoio dado ao Projeto Mamirauá à defesa dos lagos da 
reserva, predispuseram os pescadores profissionais de Tefé a se sentirem prejudicados nas negociações e a se 
sentirem socialmente preteridos. Com isto, têm rejeitado tanto as propostas de áreas de pesca na reserva, 
oferecidas pelos comunitários, quanto alguns convites para participarem de reuniões mediadas pelo Projeto 
Mamirauá. Apesar de nenhum acordo oficial ter sido firmado até o momento, não há enfrentamentos 
agressivos, e a pesca das sedes tem sido feita principalmente no setor Jarauá. A mnutenção de áreas para a 
pesca comercial das sedes é uma medida que assegura que a implantação da reserva e não afete 
negativamente o abastecimento de peixe nos mercados urbanos vizinhos à reserva. É também uma decisão 
política que atenua o conflito entre centros urbanos e comunidades e promove o apoio regional à implantação 
da reserva. Por isto deve continuar sendo buscada em encontros mediados pelo Projeto Mamirauá. 

Estrutura populacional  

A área focal da reserva é habitada por 1668 habitantes, e a população de usuários é em torno de 3600 
indivíduos, totalizando cerca de 5277 indivíduos diretamente envolvidos no processo de implantação da 
reserva. A maior parte da população de moradores e usuários está situada ao longo do rio Solimões, o rio mais 
navegado, e em áreas próximas dos centros urbanos de Tefé, Alvarães e Uarini. Podendo ser observado que 
algumas áreas apresentam uso sobreposto por diferentes setores de comunidades, o que em alguns momentos 
gera conflitos de pequena monta. Estão localizados no Solimões 65% dos domicílios; 30% estão no Japurá, e 
apenas 5% no Aranapu e Panauã. De fato, a tabela 6 abaixo, que apresenta a distribuição da população por 
setor, mostra que a pressão demográfica, um índice que reflete a demanda por recursos naturais em cada setor 
considerando-se o total de moradores de dentro e usuários de fora em relação à área do setor, é mais alta nos 
setores Ingá e Liberdade, localizdos no Solimões. 

Os moradores e usuários da reserva caracterizam-se demograficamente como uma população excessivamente 
jovem, conforme pode ser observado na configuração da pirâmide etária (figura 1, abaixo). Do total de 
habitantes, 56% tem menos de 15 anos, e a idade mediana desta população está situada em torno de 13 anos. 
A faixa etária de 0-5 anos corresponde a 25% dos habitantes, o que indica um comportamento demográfico de 
alta natalidade. Esta alta natalidade coexiste, no entanto, com uma alta taxa de mortalidade infantil: 85 por mil 
nascidos vivos. As pessoas com mais de 65 anos representam apenas 2% do total da população. A alta 
mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida da população são indicadores de uma baixa qualidade de vida 
da população. 

Tabela 6: Distribuição da população em relação à área de cada Setor (densidades em indivíduos por Km2). 

 

Com relação à proporção entre homens e mulheres, há uma predominância de homens em todas as faixas 
etárias, com exceção da faixa de 60 a 65 anos. Considerando-se a população de 15 a 60 anos, a proporção de 
homens é de 61% e a das mulheres 39%. 



Esta distribuição desigual pode ser resultado da retenção da população masculina em função do maior valor 
econômico atribuído à sua força de trabalho. Quanto à razão do sexo, i.e., a proporção entre homens e 
mulheres em uma mesma faixa etária, a predominância de homens é maior na faixa dos 30-35 anos, quando 
há cerca de 3 homens para cada mulher. Este fato pode ser consequência tanto do grande fluxo de mulheres 
para o Distrito Industrial de Manaus, ocorrido entre as décadas de setenta e oitenta (Moura et al., 1993), como 
também resultar de uma alta mortalidade materna, visto que as condições em que se realizam os partos são 
prejudiciais à sobrevivência da mulher. 

Figura 1: Pirâmide etária da população da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. (N=1692). 

 

 

Migrações 

A sobrevivência humana na várzea amazônica exige um grande esforço adaptativo da população para o 
desempenho de suas atividades produtivas, tanto pelas condições sócio-econômicas desfavoráveis (limitação da 
mão de obra, tecnologia simples, relações comerciais desfavoráveis), quanto pelos efeitos limitantes da 
variação sazonal do nível d'água sobre a produção econômica e localização dos assentamentos. Uma das 
consequências destas dificuldades de sobrevivência é o comportamento migratório de indivíduos, que se 
deslocam de uma comunidade para outra e em direção aos centros urbanos mais próximos, principalmente nos 
anos de enchentes anormais. Em um estudo da mobilidade de indivíduos realizado em 1991 (N=156 ), 
constatou-se que mais da metade dos chefes de família residia há menos de dez anos na comunidade e mais de 
75% deles já havia morado em outras localidades, a maior parte nos centros urbanos mais próximos. Dos 
chefes de família residentes nas comunidades, 44% demonstraram interesse em migrar da várzea para o 
centros urbanos mais próximos, principalmente para Tefé. A área urbana, em contraste com a área rural, 
exerce forte atração pela possibilidade de acesso direto aos bens de consumo, atividades de lazer, continuidade 
dos estudos e obtenção de serviços de saúde. As chances da migração ser bem sucedida repousam 
principalmente na rede de parentesco que mantêm na cidade. A migração de retorno ocorre em menor escala, 
motivada principalmente pela dificuldade de subsistência na cidade, e é também estruturada na permanência 
de parentes nas áreas rurais, condição principal de sua reintegração à comunidade. Além da migração definitiva 
ocorrem muitas situações de migrações temporárias. Essas migrações temporárias podem ser planejadas, 
principalmente pela população mais idosa, que reside temporariamente na casa de filhos, ou ocorrer 
emergencialmente quando enchentes anormais ameaçam a sobrevivência humana. Nestes casos é comum que 
toda a população de uma comunidade se desloque para outras localidades, geralmente onde possem parentes, 
retornando após a descida das águas. De uma forma geral, a população da área da reserva mantém uma 
constante comunicação com as áreas urbanas próximas para ter acesso ao mercado e a diversos tipos de 
serviços, sendo que esta frequência varia em relação à maior ou menor distância da cidade. 

Grupos domésticos 

As comunidades são habitadas, em média, por 13 grupos domésticos, compostos por 7 moradores. Estes 
grupos domésticos são tipicamente ligados por laços de parentesco de forma a caracterizar as comunidades 
como núcleos de pequenas parentelas. Predomina o tipo de família nuclear, que tem a família extensa como 
uma fase do seu desenvolvimento, pois casais novos residem geralmente com os pais de um dos conjuges até 
adquirirem independência econômica (Lima-Ayres, 1992). Como a sobrevivência é assegurada basicamente 
pelo trabalho da familia, quase não existem domicílios habitados por indivíduos solitários. As uniões conjugais 
se estabelecem cedo, tendo os homens 22 anos e as mulheres 17 anos em média. A idade mediana da primeira 



gestação é em torno dos 16 anos, e nem sempre o primeiro filho resulta da primeira união conjugal. As 
mulheres procriam durante quase todo o seu período reprodutivo, sobrepondo-se a fase de reprodução do 
grupo doméstico à fase de dispersão dos filhos. Uma evidência da grande pressão social pra a reprodução, é o 
fato de que não se encontram mulheres em idade fértil sem filhos na reserva. Os casais, ao longo do ciclo de 
vida doméstico, constituem proles de 8 filhos em média, o que implicaria em uma alta taxa de crescimento da 
população, em torno de 4% ao ano, caso não ocorresse a intensa migração descrita acima. Como consequência 
desta mobilidade, que na realidade é um componente estrutural no processo de reprodução das famílias da 
várzea, a população mantém-se estável, com um baixo nível de reposição dos grupos domésticos, conforme 
observado pelo monitoramento da população da reserva realizado nos últimos quatro anos. 

Moradia  

As habitações, construídas de forma a enfrentar os períodos de cheia, são feitas sobre pilastras de madeira, 
estilo palafitas. Durante as grandes cheias é comum elevarem o assoalho várias vezes de forma a impedir a 
entrada da água, embora algumas familias residam em casas flutuantes por todo o ano. Em situações 
extremas, o espaço entre o assoalho e a cobertura das casas fica limitado a menos de um metro de altura. 
Nestas situações a própria residência não oferece segurança para crianças pequenas, em risco constante de 
queda n'água e morte por afogamento. Além disso, animais domésticos ameaçados pela enchente, são 
abrigados nas casas, aumentando os riscos de doenças. Durante as cheias, a comunicação entre as casas é 
feita por canoas. 

Mpa 4. Distribuição espacial dos assentamentos da RDSM, localização de seus locais de exploração, e micri-
regiões de sobreposição de uso por parte de diferentes setores organizados. 

 

 

A maioria das casas possui três comodos e são feitas de madeira e cobertas de material resistente como o zinco 
e o brasilit que, embora inapropriados ao clima local, são preferidos por serem mais duradouros que a palha ou 
equivalente. Em geral, o tamanho da casa independe do número de moradores, tendo apenas um dormitório 



para toda a família. A grande maioria não possui sanitário ou alguma solução específica para o despejo dos 
dejetos humanos, sendo hábito usar, para esta finalidade, o mato ou o rio na época das grandes cheias. 

Em geral as casas são iluminadas por lamparinas a querozene. Em algumas comunidades há gerador de 
energia, mas nem sempre sua manutenção pode ser assegurada pelos comunitários. 

Condições de saúde  

De um modo geral, as condições de saúde da população foram consideradas boas, no sentido de que não foram 
encontradas patologias graves nos dois levantamentos epidemiológicos realizados em 1993. As patologias 
encontradas refletem, de maneira geral, (i) hábitos de higiene inadequados, sendo frequentes os casos de 
impetigo e micoses, (ii) precárias condições sanitárias manifestadas nos casos de verminoses e diarréias, e (iii) 
condições impróprias de realização de suas atividades produtivas, responsáveis por casos de artralgias e 
lombalgias. Os casos de hanseníase, malária e cólera, embora sem se caracterizar como epidêmicos, exigem 
melhores formas de controle e acompanhamento. É grande a incidência de cárie dentária, que se inicia cedo, a 
partir dos 5 anos de idade. A perda de dentes acontece a partir dos 12 anos e se observa o uso de próteses 
dentárias já a partir dos 15 anos. 

A situação mais grave no entanto refere-se à saúde das crianças na faixa de 0 a 5 anos. Segundo os exames 
clínicos realizados nos levantamentos epidemiológicos, 40% dos menores de um ano estava acometido de 
doenças respiratórias e 26% apresentava diarréia e evidência de parasitoses intestinais (N=58). Na população 
de 1 a 4 anos, 48% estava com diarréia e sinais de parasitoses intestinais (N=172). Este quadro tem 
contribuído, juntamente com as complicações neo-natais em geral, para as altas taxas de mortalidade infantil e 
de mortalidade entre crianças menores que 5 anos de idade. Considerando-se uma amostra de mães (N=202), 
38% delas haviam perdido um ou mais de seus filhos nascidos vivos antes de completarem 5 anos de idade. 

Os grandes riscos a essas crianças apresentam-se principalmente no período perinatal e no período do 
desmame, em consequência de hábitos de higiene inadequados e das insuficientes condições sanitárias das 
comunidades. De fato, em um estudo da incidência de parasitas em 124 residentes de todas as faixas etárias 
de quatro comunidades da reserva, constatou-se que 74% dos exames de fezes foram positivos quanto à 
presença de parasitas. Entre as espécies de parasitas encontradas, as mais frequentes foram Giardia lambia 
(42%) e Ascaris lumbricoides (41%). Os casos de ausência de parasitas estão muito associados a crianças com 
menos de 6 meses de idade, quando a maioria ainda está sendo amamentada. Entre 1 e 3 anos, a incidência de 
parasitas causadores de diarréia é muito alta, ligada ao desmame e a exposição maior às condições do 
ambiente, e acarreta em distúrbios nutricionais. Com base nos valores conjuntos de altura por idade e peso por 
idade, coletados nos inquéritos epidemiológicos, 25,9% das crianças entre 0 e anos de idade (N=230) foram 
identificadas como desnutridas com referência ao padrão internacional NCHS. 

O acesso da população aos serviços de saúde, de uma forma geral, implica no seu deslocamento aos centros 
urbanos, principalmente Tefé. Na maioria dos casos, a busca ao atendimento médico só é feita com o 
agravamento da doença, o que algumas vezes acaba sendo fatal. O trabalho dos agentes de saúde ainda é 
insatisfatório pela sua limitação profissional e pela carência dos seus instrumentos de trabalho. O trabalho de 
extensão em saúde promovido pelo Projeto Mamirauá desde 1993 focaliza a educação em saúde, treinamento e 
formação de agentes de saúde, campanhas de vacinação, apoio à reforma e construção de postos de saúde e a 
instalação experimental de um sistema de tratamento de água e construção de fossas adaptados às condições 
da várzea. Estes trabalhos vêm sendo executados em parceria com as comunidades e instituições 
governamentais e não governamentais que atuam na promoção da saúde na região. 

Escolaridade  

A população da reserva tem poucas oportunidades de acesso ao ensino formal. Do total da população maior 
que 15 anos 38% é analfabeta, e a escolaridade dos que frequentaram a escola é baixa, restrita às primeiras 
séries do primeiro grau. Entre os chefes de domicílio, 88% cursou até a quarta série apenas. 

Atualmente a maioria das comunidades tem escolas que funcionam ou em casas próprias, seguindo o estilo 
local, ou na casa comunitária ou mesmo na casa do professor. Há em média um professor por escola, 
contratado pelo município, que além das atividades docentes também realiza as atividades produtivas comuns a 
todos os moradores. Seu nivel de escolaridade é em média a quarta série do primeiro grau. Em muitos casos, 
como o professor é um indivíduo com mais conhecimento que os outros moradores, acumula ainda as funções 
de agente de saúde e lider comunitário. As aulas são ministradas em apenas um turno, geralmente o matutino, 
com uma única turma agrupando alunos de diversas séries. As turmas têm em média 18 alunos. Por ocasião do 
censo demográfico, 58% das crianças na faixa escolar não estava frequentanto a escola, seja porque os pais 
consideravam o ensino oferecido insuficiente, ou necessitavam do trabalho dos filhos, ou a escola não estava 
funcionando na ocasião por falta de professor. 

A sazonalidade é outro fator que interfere na frequência escolar. Como na época alagada muitas famílias 
emigram temporariamente, diminui bastante o número de alunos que frequentam as aulas, e nas cheias mais 
severas as escolas deixam de funcionar por completo. Alguns municípios têm interesse em implantar um 
calendário escolar adaptado à estas condições, mas como este plano ainda não foi concretizado, a carga horária 
total dos alunos é mais baixa que o normal pois as aulas são também interrompidas nos períodos normais de 
férias escolares. 



O Projeto Mamirauá vem desenvolvendo, desde 1992, um trabalho de parceria com essas escolas através do 
programa de educação ambiental. Cartilhas de educação ambiental, criadas a partir de um trabalho conjunto 
com professores locais, constituiram o material básico para treinamento de professores e veiculação para os 
alunos de atividades que valorizam o conhecimento local sobre o meio ambiente e promovem a compreensão 
da importância da preservação. Aproximadamente 60 escolas têm o programa implantado, atingindo mais de 
1.500 alunos da reserva e áreas adjacentes. Além disso, cerca de 20 placas solares foram instaladas em 
diversas escolas gerando luz elétrica para possibilitar o ensino noturno. A dificuldade encontrada para a 
continuidade e aproveitamento dos alunos se refere à estrutura deficitária das escolas e a mobilidade 
característica da população, que acarreta em casos de perda de professores treinados pelo programa. 

Produção Econômica  

A produção econômica realizada pela população de Mamirauá é tipicamente camponesa, caracterizada pela 
combinação de uma produção doméstica para consumo direto, principalmente os ítens básicos da alimentação, 
o peixe e a farinha, e uma produção para venda, composta por peixe, farinha, madeira e, em menor escala, 
carne de jacaré, que gera uma renda média anual para os domicílios em torno de U$900.00. Esta produção é 
vendida para regatões, comerciantes itinerantes que dominam o comércio principalmente nas comunidades que 
ficam mais distantes das cidades, ou diretamente para o mercado de Tefé e Alvarães. A "cesta básica" dos 
moradores tem um custo médio mensal de U$50.00, e é composta por artigos essenciais como açúcar, café, 
sabão em barra, óleo de cozinha, leite em pó e sal. O consumo de mercado é fundamentalmente direcionado à 
alimentação, que constitui 53% do total gasto. Os gastos com energia e instrumentos de produção representam 
apenas 14% do consumo de mercado. 

A tabela 7 (abaixo) apresenta uma estimativa do volume anual dos principais artigos de mercado produzidos na 
reserva, baseada em dados da produção anual média de 56 domicílios monitorados ao longo dos anos de 1994 
e 1995. Como mostra a tabela, a pesca foi a principal fonte de renda da população no período, representando 
72% da renda monetária anual obtida pela produção familiar. A produção anual realizada na reserva por 
moradores e usuários é estimada em U$ 717,342.00, não incluindo neste cálculo a produção realizada por 
produtores residentes nas cidades, como peixeiros e madeireiros que também exploram a área. Estes valores 
também sofrem uma intensa variação anual, não apenas pelas mudanças ambientais ocorridas, como também 
por alterações significativas no quadro macroeconômico regional ou mesmo nacional, como visto nos estudos 
realizados desde 1991. 

A renda média é, no entanto, um valor que não expressa a pressão que a variação sazonal do ambiente da 
várzea imprime nas condições de produção. O calendário de atividades econômicas é definido pela variação do 
nível d'água. Na agricultura, o plantio de roçados é feito na vazante, e a colheita é feita um pouco antes da 
enchente. Em relação à produção extrativa de madeira, as árvores são derrubadas no verão(final da seca e 
início da enchente), as toras são reunidas durante o final da enchente, e o transporte das toras é feito no 
inverno (cheia), época em que é feita a comercialização da madeira. A pesca é realizada em maior intensidade 
no verão, quando as águas baixas tornam a atividade mais produtiva em razão da concentração maior dos 
peixes. Esta sazonalidade da produção se reflete na renda mensal. Como a pesca é a atividade mais lucrativa, o 
período de águas baixas, ou "verão", possibilita uma renda média mais alta do que na época da cheia, ou 
"inverno", uma época de recursos escassos. A variação mensal na enda se reflete, consequentemente, na 
despesa feita pelos domicílios, como pode ser observado na figura 3 (abaixo). 

Principalmente durante a seca (mas não exclusivamente nesta estação) ocorrem muitos eventos de coleta de 
produtos florestais não-madeiráveis como frutos silvestres, folhas para cobertura de casas, fibras para cordas, 
hastes de gramíneas para confecção de arpões de pesca, etc. 

Como a cheia atinge a maior parte das plantações, a produção agrícola é limitada à metade do ano. Na época 
cheia a população tem que se manter com a produção de farinha armazenada, ou, o que é mais comum, é 
obrigada a comprar farinha, e para isso depende principalmente da venda da madeira. A produção de farinha 
na várzea é menor que na terra firme porque o plantio é limitado às áreas mais altas, as restingas, que são 
estreitas. A área média das roças na várzea é de 0,20 ha, enquanto que na terra firme as roças têm em média 
0,70 ha (Lima-Ayres, 1992). A variação do nível d'água é outro fator que limita o tamanho das roças porque a 
enchente força a uma colheita rápida que depende da mão de obra familiar disponível. Por essas razões, a 
produção de farinha não garante o consumo durante o "inverno". 

Tabela 7: Estimativa do volume anual da produção de mercado de domicílios de moradores e usuários e o 
valor total em Reais da produção anual realizada na reserva. 



 

Uma cheia mais alta não só destrói os roçados e árvores perenes como também restringe o tamanho da roça do 
ano seguinte, pois a quantidade de "sementes", ou talos da maniva, que são perdidos quando a alagação é 
grande. Assim sendo, o tamanho da roça é afetado também pela intensidade da cheia nos anos anteiores. As 
produções de pesca e a de madeira também são afetadas pelo nível máximo e mínimo atingido pelo rio durante 
a cheia e a seca. Nas grandes cheias o volume de madeira extraído é maior, mas a pesca tem menor produção. 
Nos anos de águas mais baixas, a pesca é favorecida e a madeira tem sua produção reduzida. A sazonalidade 
das águas define, portanto, não só o calendário das atividades econômicas como também a intensidade de cada 
atividade, com grande variação anual. De um modo geral, a instabilidade do ambiente limita a possibilidade das 
unidades de produção realizarem um planejamento econômico de longo prazo, e a provisão das necessidades 
de subsistência pode ser caracterizada como oportunista, ou seja,dependente das possibilidades oferecidas pelo 
ambiente. A importância relativa de cada uma das principais produções (pesca, madeira, agricultura) para a 
geração da renda monetária é portanto variável, e dependente das condições ambientais vigentes no período. 

De modo geral, as unidades domésticas de produção exploram os recursos naturais da reserva de forma 
autônoma já que os chefes de família detêm o controle do seu próprio processo de trabalho. 

O volume de produção é baseado principalmente nas necessidades de consumo do grupo doméstico e na 
quantidade de mão de obra familiar disponível. Por esse motivo, a renda média do domicílio varia ao longo do 
seu ciclo de desenvolvimento doméstico, e famílias novas, recém formadas e com filhos pequenos tendem a 
gerar rendas menores que famílias mais velhas, com filhos que participam integralmente do processo 
produtivo. 

Entretanto, apesar da autonomia na produção, existe atualmente controle comunitário em relação ao uso de 
lagos, a partir da definição de áreas de uso e lagos de preservação, que impõem limites à exploração do 
ambiente. O direito de uso dos lagos comunitários, bem como o acesso a áreas de agricultura próximas aos 
assentamentos, é definido pela residência na comunidade, que por sua vez é assegurada pela existência de 
laços de parentesco, ou, o que é mais raro, por requisição feita por indivíduos, sem vínculo de parentesco na 
localidade, à diretoria da comunidade. As áreas da reserva fora do controle comunitário são usadas, 
principalmente, para a extração de madeira. 

A concepção tradicuional do controle coletivo de terrenos é baseada no direito adquirido por usufruto e não tem 
base legal, mesmo porque áreas de várzea são terras de marinha, não sendo permitido nelas o estabelecimento 
de propriedade privadas. 

Figura 3: Variação mensal da renda e despesa média do grupo doméstico em relação a variação sazonal do 
nível d'água relativo (N=56 domicílios; 1994-95). 



 

Segundo os moradores, os maiores problemas que enfrentam se referem às condições econômicas, e 
reivindicam principalmente melhores condições de comercialização. Embora o aviamento não seja tão severo 
quanto nas primeiras décadas do século, pois nem sempre é exigida exclusividade de venda da produção para o 
patrão com quem a dívida foi contraída, o comércio com o regatão ainda é desfavorável pois os valores pagos 
pela produção são mais baixos e o preço das mercadorias é mais alto que nas cidades. Portanto, as condições 
econômicas da população mais afastada dos centros urbanos é relativamente pior do que daquelas mais 
próximas das cidades. 

Avaliação Geral dos Trabalhos em Extensão Comunitária e Pesquisas Sócio-Econômicas  

O modelo de implantação de unidades de conservação com participação de comunidades locais e a não retirada 
da população residente é uma experiência nova tanto no Brasil quanto no mundo. A curto prazo, este modelo 
envolve custos maiores que a não consulta, e que a retirada da população, pois o envolvimento da comunidade 
requer um processo longo de negociações muitas vezes desgastantes que necessita de pessoal qualificado para 
mediar conflitos e desentendimentos que surgem. A longo prazo, porém, a participa;cão comunitária garante 
não só o apoio político local e menores custos de fiscalização da implementação de normas de conservação, 
como assegura a manutenção do modo de vida local a partir de definição de estratégias de uso sustentado dos 
recursos dos quais dependem para sua sobrevivência. 

O Projeto Mamirauá teve como vantagem a pré-exixtência de um movimento ecológico local e a maturidade 
política das comunidades já organizadas e com prática de discussão de seus problemas comuns. Apesar desta 
prática porém, a coesão comunitária é um ideal nem sempre realizado, e o dissenso entre comunitários, 
principalmente com relação a interesses econômicos, muitas vezes interfere no processo de implantação da 
reserva, e mesmo em outras atividades de extensão promovidas por entidades locais. Em relação à 
preservação de lagos, este problema tem sido verificado nos conflitos de invasão de lagos por moradores 
interessados em ganhos imediatos que por vezes se associam a peixeiros (pescadores profissionais externos) 
em troca de dinheiro e bens materiais como motores. A repressão destes infratores, conforme decisão em 
assembléia, ficou a cargo da comunidade, mas se torna uma medida cuja implementação é mais difícil que o 
enfrentamento de invasores de fora, sem vínculos de parentesco no local. 

Deve-se mencionar que, após quatro anos de trabalhos de divulgação e participação comunitária, a participação 
de peixes provenientes da RDSM nos mercados regionais foi reduzida de cerca de 20% em 1991 para 6,8% em 
1995. 

A sensibilidade local à pessoas de fora é uma característica forte na Amazônia, e acarretou inicialmente em 
dificuldades de aceitação da reserva, principalmente entre a elite urbana local. Além disto, interesses 
econômicos e políticos foram atingidos com a criação da reserva e geraram forte oposição. Um longo trabalho 
de divulgação e esclarecimento se fez necessário, como, por exemplo, a organização de eventos culturais, a 
divulgação pela mídia nacional e internacional do Projeto Mamirauá, e inúmeras reuniões com políticos e 
organizações locais. A contratação de profissionais locais e o fato de alguns membros do projeto já terem 
residido na área e terem realizado trabalhos de campo na região ajudaram a amenisar os problemas iniciais. 

Os principais resultados alcançados pelos trabalhos de extensão foram, portanto, a promoção da aceitação 
popular da RDSM e a estruturação de um sistema de diálogo e participação comunitária abrangendo as 
comunidades rural e urbana. Os trabalhos em educação ambiental, extensão em agro-silvicultura e extensão 
em saúde, além de colaborarem com os resultados mencionados acima, são passos dados em direção à 
promoção de uma melhoria na qualidade de vida da população. 



Quanto às pesquisas sócio-econômicas, os primeiros trabalhos se dirigiram para a elaboração de um 
diagnóstico de base que abrangesse as condições de reprodução e sobrevivência da população, procurando 
concentrar em indicadores relevantes para monitorar os efeitos tanto da implantação da RDSM sobre a 
qualidade de vida da população, quanto da pressão de uso dos recursos naturais pela população sobre a 
biodiversidade local. 

Várias questões relativas à presença humana nesta unidade de conservação ainda não podem ser respondidas, 
notadamente as que se referem ao crescimento demográfico da população e possíveis mudanças na 
organização e objetivos econômicos. Dadas as inevitáveis modificações nas condições sociais, este modelo de 
unidade de conservação requer um monitoramento constante e gradativamente mais participativo para 
acompanhar a evolução da sociedade e oferecer soluções adequadas que garantam a sustentabilidade da 
proposta original de preservação da biodiversidade, a manutenção dos processos evolutivos, o uso sustentado 
dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população local. A tabela 8 (abaixo) apresenta um 
cadastro de todos os assentamentos, incluindo moradores e usuários, sua identificação étnica, zona ecológica, e 
a distribuição da população em casas, famílias e o total de indivíduos. 

Tabela 8 - Cadastro de Assentamentos de moradores e usuários da Estação Ecológica Mamirauá (1994). 

 



 

 
Quanto às pesquisas sócio-econômicas, os primeiros trabalhos se dirigiram para a elaboração de um 
diagnóstico de base que abrangesse as condições de reprodução e sobrevivência da população, procurando 
concentrar em indicadores relevantes para monitorar os efeitos tanto da implantação da RDSM sobre a 
qualidade de vida da população, quanto da pressão de uso dos recursos naturais pela população sobre a 
biodiversidade local. 

Várias questões relativas à presença humana nesta unidade de conservação ainda não podem ser respondidas, 
notadamente as que se referem ao crescimento demográfico da populaçao e possíveis mudanças na 
organização e objetivos econômicos. Dadas as inevitáveis modificações nas condições sociais, este modelo de 
unidade de conservaçao requer um monitoramento constante e gradativamente mais participativo para 
acompanhar a evolução da sociedade e oferecer soluções adequadas que garantam a sustentabilidade da 
proposta original de preservação da biodiversidade, a manutenção dos processos evolutivos, o uso sustentado 
dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população local. A tabela 8 apresenta um cadastro 
de todos os assentamentos, incluindo moradores e usuários, sua identificação étnica, zona ecológica, e a 
distribuição da população em casas, famílias e o total de indivíduos. 

Plano de Manejo Mamirauá - Estudos que embasaram esta pesquisa 

Ao longo dos últimos quatro anos vários estudos foram desenvolvidos com o objetivo central de oferecer 
subsídios para este Plano de Manejo, além de objetivarem um maior conhecimento sobre a biodiversidade local. 
Estes estudos estão expostos detalhadamente no volume "Bases Científicas do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica Mamirauá", e abaixo encontra-se uma lista sobre os principais tópicos investigados. 

Estudos da biologia, ecologia e exploração de recursos-chave: 

-Extração de madeira e distribuição do recurso madeireiro 
-Abundância e distribuição de animais sujeitos à caça de subsistência 
-Distribuição e abundância de Jacarés 
-Recursos pesqueiros: distribuição, tecnologia, mercado, impacto da RDSM sobre os mercados regionais 
-Pirarucus: biologia, ecologia e pesca 
-Tambaquis: distribuição, crescimento, reprodução e pesca 
-Diagnóstico da saúde populacional de peixes ornamentais e viabilidade da exploração 
-Distribuição, abundância, deslocamentos e caça do peixe-boi amazônico 

Levantamentos: 



-Faunísticos: Aves, Herpetofauna, Insetos, Zooplâncton, Mamíferos, Peixes 
-Botânicos: Árvores, Cipós, Macrófitas Aquáticas 

Estudos para diagnósticos ambientais: 

-Agricultura e Agrosilvicultura: distribuição, tecnologia e produtividade de sistemas tradicionais 
-Dispersão de sementes e frugivoria na várzea da RDSM 
-Caracterização dos solos e sua estrutura 
-Estudos de limnologia e produtividade aquática 
-Distribuição, abundância, movimentação e estrutura social de botos amazônicos 
-Levantamentos de dados climatológicos e de variação do nível da água na RDSM 

Estudos auto-ecológicos e sinecológicos de média duração: 

-Uacaris e comunidades de primatas 
-Guaribas 
-Preguiças 
-Invertebrados aquáticos 
-Ecologia de comunidades de peixes 

Estudos sobre Biodiversidade e Evolução: 

- Evolução da reprodução sexuada na várzea 
- Variabilidade genética de plantas em ambientes alagados 
- Especiação de peixes elétricos 

Estudos Sócio-econômicos 

-Estudo da mobilidade geográfica e social, história das ocupações humanas, sua organização política e 
preservação de lagos 
-Mapeamento dos assentamentos e recursos naturais mais utilizados pelas comunidades 
-Avaliação preliminar do uso dos lagos pelas comunidades moradoras e usuárias 
-Levantamento da opinião das comunidades sobre a situação da extração de madeira 

Estudos em saúde e nutrição: 

-Inquérito sócio-epidemiológico e avaliação do estado clínico da população 
-Levantamento da estado nutricional das crianças, (consumo diário de alimentos e amamentação) 
-Estudo de morbi-mortalidade infantil e fecundidade materna 
-Diagnóstico estatístico e etnográfico da população da RDSM e adjacências 
-Diagnóstico da situação sanitária em quatro comunidades da região 
-Levantamento geral das condições sanitárias e dos serviços de saúde pública na região e adjacências 
-Estudo de ecologia de moscas necrófagas e de seu papel na ocorrência de doenças gastrointestinais e miiases 
nas comunidades da RDSM 
-Monitoramento antropométrico da população 

Estudos em educação 

-Levantamento da situação educacional e escolar com vistas à implantação do programa de educação ambiental 

Estudos antropológicos: 

-"O Ramo do Ar" ;estudo da antropologia da doença infantil no Mamirauá 

Censos e Recenseamentos: 

-Censo demográfico e censo amostral sócio-econômico 
-Monitoramento sócio-econômico da população 
-Cadastro anual demográfico e sócio-econômico das comunidades 

 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Sistema de zoneamento 

Mapeando o uso dos recursos 

O Projeto Mamirauá, desde sua proposta original, defende a criação de um sistema de zoneamento baseado em 
três categorias de zonas propostas (Zona de Assentamento Permanente, Zona de Usos Sustentados e Zonas de 
Preservação Total). Esta idéia transformou-se ao longo dos anos da primeira fase do Projeto, buscando uma 
adequação ao contexto social local e ao contexto de conservação da Amazônia, em particular, e do Brasil, em 
geral. Embora exista muita variação na terminologia utilizada para nomear estas categorias nos diferentes 
documentos internos e externos usados no planejamento deste sistema de zoneamento, as definições das 
categorias são aproximadamente as mesmas. Há, entretanto, que se definir claramente as categorias de 
zoneamento que compõem este Plano de Manejo para que sejam conceitos operacionais úteis dentro dos 
trabalhos deste Projeto em sua segunda fase. 

Este sistema de zoneamento aplica-se à Área Focal, mas os mesmos princípios serão extendidos à Área 
Subsidiária quando esta for futuramente abordada pelas atividades do Projeto Mamirauá. 

Definição das Categorias de Zoneamento da RDSM  

Existem já implementadas na RDSM as categorias de zoneamento aprovadas em Assembléias Gerais, que 
foram concebidas sob o âmbito do uso do recurso pesqueiro, mas que mantêm sua legitimidade e não são 
conflitantes com os propósitos deste sistema de zoneamento agora proposto. Os lagos de preservação ou lagos 
de procriação serão aqueles delimitados na zona de proteção. Aqueles lagos já definidos pelos comunitários 
como lagos de preservação em Assemléias Gerais ou Reuniões de Setores que encontrem-se agora do lado de 
fora das Zonas de Proteção aquí propostas permanecerão em sua categoria original ou não dependendo do 
encaminhamento dado ao problema pelos próprios usuários destes lagos. Os lagos de preservação ou de 
procriação são aqueles onde nenhuma atividade pesqueira é desenvolvida em nenhum momento, com o 
objetivo de servirem "para sempre" como lagos onde as espécies de peixe realizarão sua reprodução para 
repovoamento dos lagos explorados das zonas adjacentes. 

Lagos de manutenção ou subsistência são aqueles onde são realizadas atividades de pesca unicamente 
direcionadas à alimentação dos membros daquela comunidade. Os lagos de comercialização são aqueles em 
que a atividade pesqueira realizada pelos moradores locais está direcionada para a venda do pescado. Os lagos 
de comercialização e manutenção são aqueles em que os moradores pescam para sua própria alimentação e 
também para a venda do pescado. Lagos de reserva são definidos como aqueles que estão passando por um 
período de pousio, e que possuem recurso pesqueiro para ser explorado num momento indefinido do futuro, ou 
para fazer face a despesas em momentos difíceis da vida da comunidade naqueles casos em que outros lagos 
de uso rotineiro se mostrem insuficientes. Por fim, os lagos de sedes são aqueles em que é permitida a entrada 
e pesca por parte de pescadores provenientes das cidades das adjacências, especificamente Maraã, Uarini, 
Alvarães e Tefé. 

Figura 1. Gráfico modelo de distribuição dos lagos da RSDM. 

 



Na figura 4 está apresentado um modelo gráfico que mostra a divisão dos lagos da reserva em dois diferentes 
níveis. Primeiramente, vê-se uma divisão geo-política dos lagos e matas de acordo com os setores que 
controlam as diferentes microregiões da Área Focal. Estes mesmos lagos são também classificados quanto à 
sua categoria de manejo, entre lagos utilizados pelos usuários e moradores de Mamirauá, lagos utilizados por 
pescadores externos e lagos destinados à preservação pelas próprias comunidades e que não se encontram 
dentro da Zona de Proteção definida no centro da área. 

        1.1) Zona ou Área de Proteção 

Esta zona é dedicada à proteção integral da biodiversidade local, e dos recursos genéticos que lá se encontram. 
É aquela zona em que a primitividade da natureza permanece intacta, não se tolerando quaisquer alterações 
humanas, inclusive visitações. Funciona como matriz para o repovoamento das zonas contíguas, onde são 
permitidas atividades regulamentadas. As únicas atividades permitidas serão as pesquisas científicas e a 
fiscalização. Existem já regras para o uso de áreas de preservação pelos pesquisadores. Estas regras serão 
revistas e aperfeiçoadas em futuro próximo. 

        1.2) Zona ou Área de Uso Sustentado 

É a zona na qual os recursos estão disponíveis aos usuários da RDSM. Esta disponibilidade de uso está 
subordinada aos conceitos de uso sustentado e será regulada pelas normas de uso integrado definidas por este 
Plano. Os direitos de uso e as definições dos usuários são determinados pelas instâncias colegiadas 
representativas, e alterações naquelas definições já estabelecidas serão ratificadas pela Assembléia Geral. Estas 
áreas também servirão como zonas de amortecimento das consequências ambientais da superexploração dos 
recursos realizada fora dos limites da RDSM. As sub-categorias definidas são as seguintes: 

As zonas de assentamento permanente, ou zonas habitadas, onde estão localizadas as comunidades e onde são 
desenvolvidas aquelas atividades mais imediatas de manutenção das populações humanas moradoras da 
RDSM, são sub-categorias das zonas de uso sustentado. 

As zonas de manejo especial são aquelas em que o uso sustentado de um determinado recurso, ou de um 
pequeno número deles, será limitado por normas diferenciadas daquelas estabelecidas para as zonas de uso 
sustentado como um todo. 

Identificação e Localização das Zonas Propostas  

Todo o sistema de zoneamento proposto pode ser observado no mapa 5, e decorre de vários diferentes estudos 
sobre a biologia, ecologia e exploração dos mais importantes recursos naturais da RDSM realizados ao longo 
dos últimos anos pelos membros do Projeto Mamirauá. 

Para definir as Zonas de Proteção da RDSM, cada um dos pesquisadores envolvidos apresentou sua proposta no 
sentido de garantir a proteção efetiva do recurso estudado. Em seguida foram analisados os mapas de 
distribuição espacial do uso de recursos (freqüência de uso) e de proveniência da produção que são disponíveis 
até o momento. Considerou-se que não é vantajoso tentar proteger áreas de uso freqüente e relevante, devido 
aos altos custos sócio-políticos e ao possível fracasso na implementação da medida e no estancamento das 
invasões, exceção estabelecida para aqueles casos em que a área em questão é de importância estratégica 
para a sobrevivência de algum recurso. Acredita-se que não é interessante que se assumam os custos sociais e 
políticos de delimitação de uma área de proteção que não possa ser efetivamente protegida, e, portanto, não 
possa trazer os benefícios desta delimitação. Foram localizados os locais que representavam conflitos potenciais 
e dificuldades futuras na implementação do sistema de zoneaento proposto. As Zonas de Proteção definidas 
somaram cerca de 650 km², ou 26,4% de toda a Área Focal. 

Foram criadas várias Zonas de Manejo Especial neste sistema de zoneamento. Quase todas visam atender a 
proteção das populações de recursos em locais que ficaram de fora das Zonas de Proteção. Uma Zona de 
Manejo Especial, entretanto, define-se por uma destinação diferente, a exploração de uma alternativa 
econômica que visa deslocar parte da pressão sobre os recursos naturais tradicionalmente explorados. Trata-se 
de uma Zona de Manejo Especial para Ecoturismo, que localiza-se no interior de uma das duas Zonas de 
Proteção. Esta ZME encontra-se numa estreita faixa que se inicia na confluência do Cano do Mamirauá com o 
Parana do Apara e que termina na Cabeceira do Lago Mamirauá. 

As Zonas de Manejo Especial para Passarais buscam, por sua vez, proteger as populações de aves aquáticas 
que nidificam juntas, muitas vezes formando grandes extensões à beira dos canais onde as árvores são 
cobertas por ninhos. A maior parte destas áreas, localmente chamadas "passarais", encontra-se no interior das 
Zonas de Proteção. Foram identificadas seis áreas adicionais que requerem proteção especial. Nestes locais 
identificados no mapa 5 é proibida a caça das aves, adultas ou não, é proibida a coleta de ovos, e é proibida 
qualquer atividade que modifique a estrutura da floresta ou que produza ruído suficiente para perturbar as aves 
do local. 

No caso das Zonas de Manejo Especial para Tambaquis e Peixes-Bois, as áreas em questão encontram-se nas 
margens dos rios limítrofes (Solimões, Japurá e Aranapu). Estes locais assinalados (mapa 5) representam 
pontos de concentração de pausadas, um habitat provavelmente importante para a reprodução de tambaquis 



adultos, e de grandes massas de vegetação flutuante, muito propícia à aglomerações de peixes-bois nos rios. 
Nestas zonas a caça do peixe-boi fica proibida. Recomenda-se que nestes locais também não ocorra pesca de 
tambaquis no período de 01 de outubro a 31 de dezembro. Recomenda-se também que não sejam usadas 
malhadeiras, redinhas e arrastadeiras em frente a estes pontos, especialmente na época seca. 

As praias que constituem as Zonas de Manejo Especial para Quelônios são aquelas identificadas pelos próprios 
moradores locais como locais de desova, acrescidas daquelas identificadas pelo Projeto como de importância 
relevante para a desova destas espécies. Num primeiro momento, recomenda-se que não sejam utilizadas 
redes malhadeiras em frente a estes locais de forma a impedir a captura das fêmeas durante seu 
"assoalhamento". Na medida em que os estudos sobre este recurso forem avançando, novas medidas poderão 
ser propostas para estas zonas. 

Finalmente, definiu-se uma Zona de Manejo Especial para Jacarés, localizada na região marginal do rio 
Solimões, entre as comunidades de Jaquiri e Punã. Este local foi identificado como potencialmente importante 
para as espécies de jacarés da RDSM. Também o fato de localizar-se à beira do rio Solimões é interessante 
para fins de conservação, aumentanto a variedade de habitats protegidos. Nesta zona sugere-se que não 
ocorra nenhuma caça de jacarés, embora as outras atividades econômicas, desde que realizadas seguindo-se 
as normas de uso sustentado deste Plano de Manejo, continuem permitidas para o local. 

O conjunto das Zonas de Proteção com as Zonas de Manejo Especial, que também garantem proteção a 
diferentes espécies ou grupos de espécies, somaram cerca de 730 km², ou aproximadamente 30% da 
superfície da Área Focal. 

Mapa 5. Programa de zoneamento da RDSM, mostrando as Zonas de Proteção e os tipos de Zonas de Uso 
Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Manejo Mamirauá - Normas e recomendações para o uso 
sustentado dos recursos naturais 

Um extensivo programa de pesquisas foi desenvolvido ao longo dos últimos anos envolvendo a ecologia e os 
padrões de uso dos principais recursos naturais explorados em Mamirauá. A partir dos resultados obtidos 
nestas pesquisas (algumas delas continuam em andamento, e outras serão mantidas indefinidamente para fins 
de monitoramento) foram elaboradas todas as normas de uso e recomendações descritas abaixo, bem como o 
zoneamento da Área Focal da RDSM. Àqueles interessados em conhecer mais a fundo os resultados das 
pesquisas que geraram toda a normatização aqui apresentada, sugerimos uma consulta ao volume "Bases 
Científicas do Plano de Manejo de Mamirauá". Os aspectos biológicos, entretanto, não foram os únicos 
relevantes na elaboração desta normatização. Foi igualmente levado em consideração o contexto sócio-
econômico no qual se insere a RDSM e sua região geográfica, bem como o contexto político de conservação 
regional e nacional. 

As normas e recomendações propostas apresentadas neste Plano de Manejo em sua forma final serão 
submetidas a um exaustivo processo de negociação com os habitantes da RDSM, uma vez que representam a 
principal população afetadas por medidas restritivas. Porém, muitas delas já foram total ou parcialmente 
discutidas com a população ao longo dos anos de trabalho da primeira fase, em assembléias, reuniões de setor, 
etc. Obviamente estas normas e recomendações não poderão ser implementadas imediatamente, pois a 
implementação não seria efetiva e o impacto sócio-econômico sobre aquela população residente seria 
desastroso. Para que tais impedimentos sejam contornados será elaborado um cronograma de implantação com 
a participação dos representantes das comunidades que moram e usufruem da RDSM, de forma que cada 
norma ou recomendação seja implementada no momento mais adequado, e de forma gradual. 

A) NORMAS PARA O USO SUSTENTÁVEL  

Os estudos sobre os principais recursos naturais utilizados na RDSM evidenciaram normas para o uso destes 
recursos nas Zonas de Uso Sustentado. Tais normas buscam a continuidade da exploração econômica de forma 
que as populações das espécies exploradas não sejam colocadas sob risco. 

1) Normas Aprovadas pela Assembléia Geral dos Usuários da RDSM  

         1 - Recurso Pesqueiro - Proibição da ação de pescadores externos na área da RDSM com exceção 
daqueles das cidades de Maraã, Uarini, Alvarães e Tefé. (1ª Assembléia Geral) 

         2 - Recurso Madeireiro - Proibição da extração de árvores com diâmetro mínimo menor do que o da 
legislação vigente (45 cm) e de árvores de espécies ameaçadas de extinção na área da RDSM. São elas cedro 
(Cedrella odorata), macacaúba (Platymiscium ulei), jacareúba (Calophyllum brasiliense), virola (Virola 
surinamensis) e samaúma (Ceiba petandra). (2ª Assembléia Geral) 

         3 - Peixes-bois - Proibir o uso deste recurso por caçadores externos ou não-moradores da RDSM. 
Permitir o uso do mesmo somente por moradores, para fins de subsistência, com utilização somente de arpões. 
Proibir a caça durante episódios de reprodução e o abate de fêmeas e crias. Proibir o uso de malhadeiras na 
caça de peixes-bois. (4ª Assembléia Geral) 

         4 - Quelônios - Proibir do uso de malhadeiras e arrastões em frente as praias de desova dos quelônios 
aquáticos. (4ª Assembléia Geral) 

         5 - Aves - Proibir de caça e de coleta de ovos e filhotes em toda a RDSM. (4ª Assembléia Geral) 

2) Novas Normas Propostas  

         - Recurso Pesqueiro 

                  1 - Permitir a pesca comercial no interior da RDSM somente com uso de canoas a remo, rabetas ou 
barcos sem caixa de gelo. 

                  2 - Proibir o uso de redinhas (redes de cerco) e arrastadeiras (redes de arrasto de praia) em toda a 
RDSM durante todo o ano. 

         - Animais de Caça 

                  1 - Permitir o porte de caça unicamente a usuários em canoa a remo, sem vinculação com barcos 
de pesca comercial. 
                  2 - Proibir métodos de caça que impliquem na destruição de árvores ou outra forma qualquer de 
descaracterização da estrutura da floresta. 



                  3 - Proibir o abate de mamíferos carnívoros e de aves de rapina (inclusive seus ninhos, ovos e 
filhotes). 
                  4 - Proibir o abate ou captura de araras, adultos ou filhotes, a perturbação de seus ninhos e a 
derrubada das árvores onde estes últimos se encontram. 
                  5 - Proibir qualquer tipo de perturbação nos passarais e áreas adjascentes. 
                  6 - Proibir o uso de redes de arrasto e de malhadeiras para captura de quelônios. Aqueles 
acidentalmente capturados por meio do uso destes aparelhos deverão ser devolvidos à água. 
                  7 - Proibir o uso de qualquer instrumento que não a mão para captura de quelônios durante o 
período de desova. 

         - Quelônios Aquáticos 

                  1 - Proibir o uso de Podocnemis expansa (tartaruga) para quaisquer fins na área da RDSM. 
                  2 - Proibir a coleta de fêmeas adultas reprodutoras de Podocnemis unifilis (tracajá), aquelas de 
comprimento de carapaça maior que 25 cm. 
                  3 - Proibir a coleta de fêmeas adultas reprodutoras de Podocnemis sextuberculata (iaçá) (o 
tamanho mínimo será determinado em pesquisas futuras). 

         - Peixes-bois 

                  1 - Proibir a caça nos canos e canais de acesso aos lagos preservados durante a arribação 
(vazante) e durante o retorno dos animais aos lagos (enchente). 
                  2 - Proibir a caça em lagos profundos durante as grandes secas. 

         - Pirarucus 

                  1 - Proibir o abate de animais com comprimento total inferior a 150 cm. 
                  2 - Proibir qualquer abate entre 01 de dezembro e 31 de maio todos os anos. 
                  3 - Proibir a comercialização de mantas secas salgadas com comprimento total inferior a 115 cm e 
de mantas frescas ou salmoradas de comprimento total inferior a 125 cm. 
                  4 - Proibir o uso de malhadeiras na pesca de pirarucus na RDSM. 

         - Tambaquis 

                  1 - Proibir a pesca do tambaqui na RDSM entre 01 de outubro e 31 de dezembro. 

         - Peixes Ornamentais 

                  1 - Proibir a pesca comercial de acarás-disco na área da RDSM até o ano 2.000. 

         - Jacarés 

                1 - Proibir a coleta de ovos em ninhos guardados pelas fêmeas. 
                2 - Proibir a coleta de ovos nos mesmos ninhos e lugares em anos consecutivos. 
                3 - Proibir o abate de fêmeas. 
                4 - Proibir o abate de jacarés-tinga com comprimento total (CT) menor que 150 cm. 
                5 - Proibir o abate de jacarés-açu com comprimento total (CT) inferior a 280 cm. 

         - Recursos Madeireiros 

                 1 - Permitir a extração de madeira na RDSM somente aos seus moradores e às comunidades 
ribeirinhas usuárias. 
                 2 - Proibir a extração de árvores para fins madeireiros com diâmetro inferior a 45 cm até que novos 
diâmetros de extração sejam determinados. 
                 3 - Todas as motosserras utilizadas na RDSM, bem como seus usuários, deverão ser cadastrados, e 
o uso deste equipamento não será incentivado na área. 
                 4 - Permitir a extração de madeira somente durante os períodos de cheia. 

 

B) RECOMENDAÇÕES PARA O USO SUSTENTÁVEL  

Além de propostas de normas de uso sustentado para serem aplicadas no controle do uso sustentado dos 
recursos estudados, a maior parte dos pesquisadores envolvidos nos estudos dos recursos realizados na 
primeira fase do Projeto Mamirauá apresentou também recomendações que deveriam ser seguidas mas que 
não se referem especificamente ao uso direto do recurso, ou que não são absolutamente indispensáveis para a 
realização de seu manejo. 



         - Quelônios Aquáticos 

                  1 - Localizar e propor proteção para as principais áreas de nidificação de P. expansa (tartaruga) e 
P. sextuberculata (iaçá). 

         - Peixes-bois 

  

                 1 - Desestimular o uso de pari, batição e cacuri na caça dos peixes-bois. 
                 2 - Estimular a soltura imediata de filhotes capturados para que possam reunirem-se a suas mães, 
e evitar-se o uso de filhotes para atrair adultos para o abate. 
                 3 - Desestimular o fechamento das bocas dos lagos durante a seca. 
                 4 - Realizar trabalho de educação ambiental sobre os peixes-bois para suporte dos trabalhos de 
campo com a população do recurso. 
                 5 - Realizar o estudo da potencialidade do peixe-boi como uma das espécies-alvo para ecoturismo. 
                 6 - Proibir a queima, deslocamento ou invasão de matupás nas cabeceiras de lagos e enseadas. 
                 7 - Proibir a condução, transporte ou comercialização de peixes-bois ou seus derivados, e 
recomendar um maior esforço de fiscalização do IBAMA sobre os comerciantes e consumidores do recurso. 

         - Recursos Pesqueiros 

                 1 - A classificação de lagos adotada pelos usuários (lagos de procriação, de reserva, de 
manutenção, de comercialização e de sedes) deve ser seguida. 
                 2 - Embarcações provenientes das cidades consideradas usuárias podem pescar nos sistemas 
Jarauá e Aranapu, mantidas as limitações de embarcação (somente canoas a remo, rabetas e barcos sem caixa 
de gelo). 
                 3 - Restringir o uso de malhadeiras em toda a RDSM durante o período da seca. 

         - Pirarucus 

                  1 - Realizar trabalho de educação ambiental sobre os pirarucus para suporte dos trabalhos de 
campo com a população do recurso. 
                  2 - Direcionar da maior parte do esforço de fiscalização do IBAMA para os intermediários da 
atividade econômica, usando como parâmetros os comprimentos mínimos das mantas secas ou frescas. 

         - Tambaquis 

                  1 - Evitar o emprego de malhadeiras ou redes de cerco para a pesca de tambaquis no interior dos 
lagos. 
                  2 - Trabalhos de Educação Ambiental devem ser desenvolvidos para ressaltar a necessidade de se 
evitar a captura do Tambaqui com comprimento inferior a 55 cm, e mostrando que lagos manejados 
corretamente, e mantendo-se as categorias de uso de lagos (lagos de procriação, manutenção e 
comercialização) apresentam uma produtividade aumentada. 
                 3 - Monitorar possíveis alterações nas pausadas. 
                 4 - Continuar o acompanhamento dos animais marcados incentivando a devolução das marcas, e 
expandir o trabalho de marcação para outras áreas. 

         - Peixes Ornamentais 

                 1 - Organizar a pesca de acarás-disco, quando voltar a ser autorizada, e capacitar o pessoal 
envolvido na atividade. 
                 2 - Incrementar a qualidade de habitat preferencial do acará-disco, as galhadas submersas nos 
lagos. 
                 3 - Realizar estudos de ecologia e população com outras espécies ornamentais de potencial valor e 
interesse econômicos. 

         - Jacarés 

                 1 - Manter a fiscalização regular do IBAMA, mas com maior ênfase nos compradores; e recomendar 
atuação conjunta do IBAMA com a Polícia Federal junto às fronteiras com a Colômbia e o Peru. 
                 2 - Desenvolver estratégias de exploração comercial dos jacarés. 
                 3 - Introduzir a utilização dos jacarés como espécies-alvo para o ecoturismo. 
                 4 - Realizar o monitoramento e pesquisa constantes das populações de jacarés da RDSM; estas 
atividades devem ser custeadas com parte dos fundos obtidos na exploração comercial. 
                 5 - Realizar trabalho de educação ambiental sobre os jacarés para suporte dos trabalhos de campo 
com a população do recurso. 



         - Recursos Madeireiros 

         1 - Selecionar e manter árvores porta-sementes (árvores adultas e saudáveis) das espécies madeireiras 
na própria floresta para servirem como matrizes para a regeneração natural. 

         2 - Disseminar o costume de que, durante a derrubada das árvores, a queda seja direcionada, 
diminuindo os danos às árvores vizinhas e, especialmente, à regeneração natural. 

         3 - Estimular as comunidades para que adotem um sistema próprio de registro anual (cadastro) que 
possibilite um controle de extração (espécies extraídas, diâmetro das toras, uso de motosserras, volumes, 
locais de extração, preços e compradores) e um controle dos extratores. 

Plano de Manejo Mamirauá - Estrutura e funcionamento em sua 
segunda fase 

Enquanto na primeira fase a ênfase do Projeto Mamirauá foi dirigida para a pesquisa, subsidiando com 
informações para o manejo dos principais recursos naturais, e para a construção de uma base de apoio 
operacional e político às ações do Projeto nos vários âmbitos (comunidades da reserva, cidades da região, 
autoridades estaduais e nacionais e público em geral), na segunda fase esta ênfase será dirigida à conservação 
da biodiversidade local e ao manejo dos recursos naturais utilizados pela população local, seguindo-se o 
determinado por este Plano de Manejo e buscando-se, sempre que possível, a melhoria das condições de vida 
das comunidades usuárias como estratégia para diminuição da pressão de demanda sobre a extração daqueles 
mesmos recursos. 

O suporte legal para a realização das atividades da segunda fase está garantido pelos acordos e convênios 
firmados entre a Sociedade Mamirauá (executora do Projeto Mamirauá) e os órgãos governamentais (IPAAM-
Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis e MMA-Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, CNPq-
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e MCT-Ministério de Ciência e Tecnologia), 
enquanto o suporte financeiro nacional virá do CNPq, e o internacional através de fontes oficiais bilaterais e 
multilaterais, e agências não governamentais, todos citados no tópico Situação Legal e Relações Institucionais.  

Estas duas linhas de apoio são essenciais para a continuidade dos trabalhos, além da necessidade de 
desenvolvimento de estratégias de auto-sustentabilidade legal e financeira a longo prazo. 

O enfoque participativo assumido pelo Projeto Mamirauá desde o seu início é a principal característica de sua 
atuação e deverá estar presente também na segunda fase. A implementação da RDSM e de seu Plano de 
Manejo dependem de um bem sucedido processo de envolvimento dos principais interessados pela área e pelos 
recursos que ela encerra. 

Durante a segunda fase, o Projeto Mamirauá será supervisionado por um Coordenador Geral, encarregado, 
dentre outras atribuições, de realizar levantamento de fundos para as muitas atividades do Projeto e construir e 
manter as relações inter-institucionais com as agências colaboradoras, conveniadas e financiadoras. Estas 
instituições, por meio de seus representantes nomeados, constituem o Grupo de Acompanhamento do Projeto 
Mamirauá, criado com o objetivo de monitorar as atividades do Projeto. O Coordenador Geral terá o auxílio de 
um Vice-Coordenador, que poderá responder pelo Coordenador em suas eventuais ausências temporárias.  

 Organograma 1: Estrutura organizacional geral do Projeto Mamirauá em sua segunda fase (anos 1997-2001) 



 

  

O Projeto Mamirauá será constituído por três programas principais. Os dois primeiros estarão mais diretamente 
envolvidos no Manejo, e estão representados pela Coordenação de Pesquisa e Monitoramento, pela 
Coordenação de Extensão e Participação. Como estas coordenações serão a sustentação das atividades de 
manejo, seus respectivos coordenadores constituirão o Comitê de Manejo, encarregado da implementação e 
evolução do manejo em uma base mais cotidiana, imediata, junto ao supervisor de fiscalização (veja mais 
adiante). O terceiro programa é a Coordenação de Administração que se justifica pela necessidade de apoiar as 
outras duas coordenações e a supervisão de fiscalização, todos de grandes dimensões. Os três coordenadores 
de programas, junto ao coordenador geral e vice-coordenador do Projeto formarão o Conselho de Coordenação, 
que trata não só das questões de manejo e gestão da RDSM, quanto da própria gestão do Projeto.  

O coordenador geral e seu vice, o conselho de coordenação e o comitê de manejo providenciarão para que o 
Plano de Manejo seja periodicamente revisado, e que novas versões sejam publicadas mostrando, entre outras 
coisas, a evolução dos diagnósticos e dos indicadores ambientais e populacionais. Estas novas versões deverão 
ser elaboradas a cada 3 anos. 

A Assembléia Geral dos Usuários da RDSM continua a ser a instância máxima de decisões dos usuários com 
relação a todo o processo de implantação, e pode fornecer subsídios muito relevantes ao coordenador geral. 
Entretanto, por tratar-se de um evento grande, e de difícil organização, será também criado, sem prejuízo das 
atribuições da Assembléia Geral, uma outra instância de tomada de decisões. Esta instância, menor, mais ágil, 
mas igualmente representativa, existirá para fornecer respostas rápidas aos problemas surgidos ao longo do 
processo de implementação. Será um Conselho Delibrativo, de caráter consultivo-decisório, mas que terá que 
submeter todas as suas decisões à aprovação da Assembléia Geral mais próxima. 

A constituição do Conselho Deliberativo é de 19 membros. De forma a garantir que os representantes dos 
moradores e usuários internos sejam realmente representativos, estes serão eleitos por cada um dos nove 
Setores de Comunidades da Área Focal, que em seus setores realizarão consultas continuadas sobre os 
diferentes aspectos discutidos pelo Conselho Deliberativo junto aos comunitários que representam. Desta 
forma, os moradores da RDSM estarão representados no CD por nove membros. Os pesquisadores do Projeto 
Mamirauá serão representados por três membros nomeados pela coordenação geral. Este CD será também 
constituído por um representante da Colônia dos Pescadores, um representante do setor madeireiro em atuação 
em Tefé, e um representante do poder público local. Serão também convidadas três entidades de ação local 
para fazerem-se representar no CD. O décimo nono membro, que também presidirá as reuniões do CD, será 
um representante do governo estadual, através do IPAAM (Instituto de Proteção Ambiental do Amazons). O 
Conselho Deliberativo conta ainda com um secretário executivo sem direito a voto que se encarregará de 
convocar o CD, de registrar suas reuniões, de encaminhar resultados e, junto as presidente do conselho, definir 
pautas e encaminhar discussões. 

O Comitê de Manejo, auxiliado sempre que necessário pelo Conselho Deliberativo, será a principal instância de 
tomada de decisões cootidianas sobre o manejo. Decisões de médio e longo prazo, ou aquelas de maior 
alcance, deverão necessariamente ser tomadas em conjunto com o Conselho Deliberativo, e este deverá 
submeter suas decisões oficiais à Assembléia Geral para aprovação final. 

A Coordenação de Administração será constituída por uma representação em Belém e outra em Tefé. Na cidade 
de Tefé se estabelecerá uma gerência de base. A administração em Belém continuará a realizar serviços de 
tesouraria e contabilidade. Ao gerente caberá a supervisão do funcionamento das atividades principais. Serão 
elas (1) secretaria, com comunicações, documentação, arquivos de pessoal e ect., (2) serviços gerais, compras 
de suprimentos, manutenção e conserto de embarcações, controle do uso de combustíveis, manutenção e 



construção de instalações como casas flutuantes, bases em terra e etc., (3) controle do uso do laboratório, da 
biblioteca, dos equipamentos eletro-eletrônicos de uso comum e sua manutenção e conserto, além do controle 
do acesso ao acervo científico em formação em Tefé, e (4) serviços de contabilidade, tesouraria e os contatos 
diários pelo rádio com as unidades do Projeto já instaladas na Área Focal da RDSM. 

A Coordenação de Pesquisa e Monitoramento será constituída por quatro programas de pesquisa, 
monitoramento e apoio a estas atividades anteriores. Os quatro são: Estudos em Socioeconomia (Economia 
Ecológica Participativa, Monitoramento dos Indicadores de Qualidade de Vida, Participação Político-Ecológica), 
Estudos Sobre Recursos para Fins de Manejo (Tendências Populacionais e Indicadores, Agroecologia), e 
Pesquisa Básica (Biodiversidade, e Diagnóstico Ambiental). 

O último componente da Coordenação de Pesquisa e Monitoramento é o Programa de Informática, cujas 
principais atividades serão o Banco de Dados do Projeto e os trabalhos no Sistema de Informação Geográfica. 
Os trabalhos deste programa, como de resto de todos os programas desta coordenação, deverão estar 
instalados em Tefé, e o pessoal envolvido deverá ser lotado nesta cidade. 

A Coordenação de Extensão e Participação, a mais estratégica para a implementação deste Plano de Manejo na 
segunda fase do Projeto Mamirauá, possuirá cinco programas, e será auxiliado por uma supervisão de 
divulgação. Esta supervisão executará os serviços de divulgação necessários para as atividades dos programas 
propostos, ajudando no encaminhamento e estimulação de discussões, ajudando na compreensão e aceitação 
das medidas de manejo, e registrando as atividades dos programas. Estes sub-programas serão: Extensão 
Ecológica (incluindo Núcleo de Integração Política, Núcleo de Atenção à Saúde, Núcleo de Educação Ambiental, 
Núcleo de Comunicação Social e Núcleo de Apoio à Produção Econômica), Extensão Econômica (incluindo a 
introdução de alternativas econômicas para a população residentes afetada pelas restrições das normas de 
manejo sustentado e extensão agroflorestal). 

Todos estes sub-programas serão integrados numa ação harmônica, e envolvem processos de participação 
comunitária e capacitação de pessoal local. Estes dois fatores são determinantes para o sucesso do modelo de 
manejo proposto e para a continuidade temporal e sustentabilidade da implantação deste modelo na RDSM. 

Plano de Manejo Mamirauá - Fiscalização e Vigilância 

A Supervisão de Fiscalização da RDSM se encarregará da aplicação das normas de manejo elaboradas para a 
área, e será executada por um supervisor diretamente encarregado desta tarefa. Ela envolve a utilização da 
infraestrutura da RDSM e, junto às autoridades do IBAMA, a capacitação de fiscais que realizarão os contatos 
diretos de campo. Este é um outro ponto estratégico para a implantação do modelo de conservação defendido 
pelo Projeto Mamirauá. 

A fiscalização deverá atentar não apenas para os aspectos do zoneamento (como as invasões), mas também 
para os aspectos das normas de uso sustentado dos recursos naturais nas zonas de uso permitido. 

O supervisor deverá estar em contato direto com as autoridades policiais e do IBAMA, e recomenda-se que ele 
seja um ex-funcionário do IBAMA ou cedido por este órgão federal exclusivamente para atuação na RDSM. 

A infraestrutura de apoio da RDSM para fiscalização será: oito flutuantes instalados nos principais pontos de 
entrada da Estação (Boca do Mamirauá, Cano do Mamirauá, Jarauá, Preguiça, Boca do Panauã, Entrada do 
Aranapu, Aiucá de Cima, e Cauaçu de Baixo), equipados com rádios de comunicação e voadeiras para 
deslocamento rápido; e onze bases de rádio comunicação em terra, em comunidades mais distantes dos 
flutuantes do Projeto (Vila São José, Novo Pirapucu, Betel, Nova Betânia, Jubará, Pentecostal, Barroso, Porto 
Nazaré, São Francisco do Aiucá, Fortaleza de São José e Vila Alencar). Seis flutuantes já se encontram em 
funcionamento no momento, mas somente duas bases de radiocomunicação em terra foram implementadas. 
Ainda não são disponíveis voadeiras com a finalidade específica de apoiar as atividades de cada um dos 
flutuantes existentes. 

Além disto, o Projeto Mamirauá continuará apoiando o IBAMA na cobertura dos custos necessários para a 
realização de viagens à área de caráter preventivo e/ou atendendo a denúncias ou necessidades específicas 
sempre que necessário. O IBAMA é uma parte importante desta organização para fiscalização, pois é através 
deste órgão que se dá a capacitação e credenciamento de fiscais voluntários. 

O pessoal envolvido na fiscalização, além do próprio supervisor, são os vigias dos flutuantes do Projeto, que 
também têm a atribuição de monitorar alguns aspectos ambientais (como dados sobre clima e nível d'água), e 
os fiscais citados acima. 

Até o momento já foram capacitados e credenciados pelo IBAMA cerca de 20 fiscais que cobrem as áreas dos 
setores Mamirauá e Jarauá. Estas pessoas, uniformizadas pelo Projeto Mamirauá, já estão atuando em suas 
áreas, inclusive apreendendo aparelhos de pesca de invasores. A previsão é de que cerca de 90 a 100 fiscais 
sejam credenciados para atuação em toda a Área Focal num futuro próximo. Das oito bases flutuantes 
propostas, cinco já se encontram instaladas e funcionando, e uma sexta já está construída. 



Entretanto, será também necessária a elaboração de um plano consistente de fiscalização que escolha as áreas 
prioritárias para sua atuação. A existência de diferentes tipos de zonas de manejo e proteção propostas pelo 
sistema de zoneamento, e a ocorrência de distribuições de abundância não-homogêneas dos recursos fnaturais 
no local, fazem com que existam porções da Área Focal com diferentes valores ecológicos e econômicos. Áreas 
de alto valor deverão ser priorizadas na atuação da Supervisão de Fiscalização. 

A localização das bases flutuantes de apoio (tanto à fiscalização quanto à outras atividades do Projeto 
Mamirauá) e das bases de rádio-comunicação, bem como das outras instalações físicas do Projeto, já em 
funcionamento ou planejadas, podem ser observadas no mapa abaixo. 

Mapa 6. Infraestrutura de apoio às atividades da RDSM, já instalada ou a instalar. 

 

Plano de Manejo Mamirauá - Atividades da segunda fase: extensão, 
pesquisa e monitoramento 

A) EXTENSÃO  

A aplicação das práticas de conservação da biodiversidade e dos regulamentos para o uso sustentado da RDSM 
apresentados neste Plano representam um custo para as comunidades locais, das quais já se requer um grande 
esforço na participação ativa no processo de implantação do modelo de conservação proposto. 

Estes custos são parcialmente cobertos pelos benefícios sociais acarretados pelas atividades de educação e 
saúde já desenvolvidas pelos Projeto Mamirauá. Mas estas atividades não serão suficientes para a cobertura 
total destes custos e das perdas advindas das limitações impostas pelas normas de uso restritivas. 

Assim, as atividades já desenvolvidas deverão ser aperfeiçoadas e uma fonte adicional de renda deverá ser 
oferecida. Estas atividades de extensão serão parte estratégica da ação do Projeto Mamirauá, e delas 
dependerá a continuidade da participação das comunidades locais, um dos sustentáculos do modelo aplicado. 

Sob este ponto de vista, as atividades de extensão podem ser divididas em dois principais programas: a 
Extensão Ecológica (dedicada ao aperfeiçoamento das atividades de extensão já aplicadas) e a Extensão 
Econômica (desenvolvendo novas formas de geração sustentada de renda para a população local). 

Extensão Ecológica 

Este sub-programa tratará principalmente de um conjunto de ações sociais integradas que visam, num segundo 
plano, solidificar os fundamentos de preservação da biodiversidade e de entendimento das normas 
estabelecidas cientificamente. Estas ações estarão distribuídas administrativamente em núcleos de atividades. 

Definição dos Núcleos de Atividades e seus Objetivos  



       a)Núcleo de Integração Política: 

Com o objetivo de estimular a participação dos comunitários, e das comunidades através de seus setores, nas 
decisões pertinentes à execução do plano de manejo, estabelecer-se-á um permanente processo democrático 
de acompanhamento e avaliação dos efeitos sociais e econômicos desta execução. Serão fortalecidas as 
lideranças comunitárias capacitando moradores e usuários no gerenciamento das questões relativas à 
fiscalização da RDSM (conflitos, negociações, etc.). Será estimulado o trabalho de participação voluntária no 
tratamento de questões relativas à administração da reserva. 

       b)Núcleo de Atenção à Saúde: 

Objetiva desenvolver ações básicas de saúde através da participação dos comunitários em parceria com 
agências do Estado e de outras organizações da sociedade civil. Atuará em ações preventivas de saúde, em 
especial à saúde materno-infantil. Mobilizará os comunitários através de atividades educativas direcionadas aos 
cuidados com a saúde. Serão introduzidas e disseminadas tecnologias de saneamento apropriadas à várzea, 
como as fossas de fermentação e os sistemas de captação e tratamento de água. Serão capacitados os recursos 
humanos para atuação como agentes comunitários de saúde e parteiras, integrando os saberes e práticas locais 
que tem apresentado bons resultados no tratamento de doenças e de assistência à gestante, aos tratamentos 
profissionais. 
  

       c)Núcleo de Educação Ambiental: 

Buscando atuar em atividades integradas ao ensino formal e informal nas comunidades e nos centros urbanos 
mais próximos, este núcleo pretende promover uma educação sobre o meio ambiente que favoreça a 
disseminação de uma racionalidade ecológica. Também preparará e divulgará material didático-pedagógico 
sobre os objetivos e normas deste plano de manejo. Será feito o acompanhamento do processo de assimilação 
das práticas ecológicas pelos comunitários em geral. 

  

       d)Núcleo de Comunicação Social: 

Pretende registrar e difundir, com finalidade histórica e didática, as atividades do Projeto Mamirauá, 
especialmente aquelas envolvidas na implantação do plano de manejo. Estas atividades facilitarão a integração 
entre os núcleos de ação. Também se dedicará a divulgar as atividades do Projeto em encontros científicos. A 
produção de material audio-visual e a manutenção do programa de rádio serão veículos para divulgar as 
atividades diárias do Projeto na RDSM junto a sua população e a das cidades circunvizinhas. 

       e)Núcleo de Apoio à Produção Econômica 

Camu-camu (Myrciaria dubia), fruto amazônico com alto teor de vitamina C Foto: L C Marigo 

Dirigido ao acompanhamento do impacto na economia domiciliar local da implantação das normas de manejo, e 
à implantação de alternativas econômicas (maiores detalhes sobre a extensão em alternativas econômicas no 
próximo tópico) de novos recursos para o consumo e comercialização. Contará com a introdução de 
gerenciamento contábil da economia doméstica, treinamento e capacitação de agentes de comunidades com o 
objetivo de estimular uma racionalidade econômica. 

Metas da Extensão Ecológica para o período de 1997-2001 

Núcleo de Integração Política 
Treinamento e capacitação de lideranças comunitárias 150 líderes 
Assembléias Setoriais semestrais 90 
Assembléias Gerais anuais 5 
Capacitação de extensionistas 10 
Reuniões de avaliação para a equipe 10 
Treinamento de fiscais 100 fiscais 
Treinamento para trabalho voluntário 10 

 



Núcleo de Atenção à Saúde 
Treinamento de Agentes Comunitários de Saúde 20 
Treinamento de Parteiras 20 
Construção de fossas de fermentação na várzea 200 
Construção de fossas secas na terra-firme 400 
Sistemas de abastecimento d'água adequado à várzea 23 
Semanas de Saúde por setores (ações básicas de saúde) 180 

Material didático-pedagógico sobre ações básicas de saúde 6 manuais 
2000 exemplares cada 

Treinamento de extensionistas 10 
Reuniões de avaliação para a equipe 10 

  

Núcleo de Educação Ambiental 
Treinamento de Professores da Rede de Ensino 200 professores 
Capacitação de lideranças em Educação Ambiental 150 líderes 
Semanas de Educação Ambiental 180 
Treinamento de extencionistas 10 

Material didático sobre o Plano de Manejo 3 manuais 
2000 exemplares cada 

Reuniões de avaliação para a equipe 10 

  

Núcleo de Apoio à Produção Econômica 
Treinamento de assistentes para monitoramento da economia 
familiar 

36 assistentes 
comunitários 

Material didático sobre manejo e alternativas econômicas 3 manuais 
2000 exemplares cada 

Semanas da Produção Econômica 180 
Reuniões de avaliação para a equipe 10 

  

Núcleo de Comunicação Social 
Treinamento de extencionistas 10 
Material audio-visual para apoio dos demais núcleos 50 
Semanas da Divulgação para difusão de experiências 100 
Capacitação de assistentes em produção 
e uso do material audio-visual 60 

Reuniões de avaliação para a equipe 10 

Extensão Econômica 

A promoção da melhoria de condições de vida requer uma modificação nas atividades econômicas 
desenvolvidas na RDSM. Assim serão oferecidas opções de atividades econômicas que, concomitantemente, 
desviarão a pressão de demanda sobre recursos naturais localmente ameaçados, ou a manterão sob controle, e 
aumentarão complementarmente a renda domiciliar dos habitantes locais. Estas opções estarão dirigidas 
preferencialmente aqueles habitantes mais atingidos pelas limitações das normas de uso deste plano de 
manejo, e serão acompanhadas pelo Núcleo de Apoio à Produção Econômica previsto acima. 



As alternativas econômicas devem, entretanto, seguir algumas diretrizes básicas. Todas as atividades 
oferecidas deverão possuir um componente de capacitação de mão-de-obra dos moradores, de forma que a 
atuação destes nas diferentes opções adotadas seja crescente. Espera-se que, no futuro, os próprios 
beneficiários sejam capazes de executar e gerir suas novas atividades da mesma forma que o fazem com suas 
atividades econômicas atuais. 

O processo de extensão em alternativas econômicas deverá ser participativo em todos os níveis em que for 
possível fazê-lo, e não apenas nos componentes de capacitação de pessoal. A participação comunitária ativa, e 
crescente, poderá apontar problemas e soluções em todas os passos da atividade, além de promover um 
envolvimento mais amplo dos habitantes com os propósitos da extensão, da conservação dos recursos, do 
Projeto Mamirauá e da própria RDSM. 

Objetivos  

           1 - Envolver os usuários dos recursos na avaliação, seleção e desenvolvimento de opções econômicas 
prioritárias e na tecnologia de uso dos recursos. 

           2 - Apoiar o desenvolvimento de alternativas econômicas prioritárias em uma ou mais das grandes 
áreas de exploração econômica atuais da RDSM nas áreas de desmadeiramento, sistemas agroflorestais, 
agricultura, pesca e manejo de fauna. 

           3 - Apoiar o desenvolvimento de alternativas econômicas prioritárias na provisão de serviços (suporte 
logístico, ecoturismo e pesquisa), de processamento e de opções de mercado. 

           4 - Quando necessário, apoiar a organização de grupos de usuários de recursos e produtores para 
facilitar treinamento, especialmente em tecnologias de produção e de mercado. 

Definição das Linhas de Atuação  

As opção aqui apresentadas serão avaliadas quanto à sua viabiliadade e serão testadas em campo por 
extencionistas e cooperantes, dentro do conjunto de atividades do Projeto Mamirauá. Serão oferecidas então às 
comunidades interessadas por toda a RDSM, através de uma abordagem de disseminação do tipo "comunitário 
a comunitário". 

Este processo já foi iniciado com o apoio do grupo de sistemas agroflorestais e silvicultura, com a cooperação 
dos pequenos agricultores da reserva. Pequenos esforços localizados em várias diferentes opções serão 
apoiados inicialmente, após terem sido aprovados pelos estudos de viabilidade, e, quando demonstrado seu 
sucesso, será promovida e sua replicação para outras comunidades-alvo. As principais atividades em extensão 
agroflorestal serão: 

           -Identificação e recrutamento de comunitários "especialistas" na atividade agrícola. 

           -Seleção de domicílios e locais demonstrativos e seu estabelecimento formal, para realização dos 
experimentos e apresentações para diddeminação. 

           -Seleção e estabelecimento de pontos demonstrativos dentro das florestas. 

           -Implementação e manutenção de uma base de operações em Vila Alencar. 

           -Desenvolvimento de um viveiro de mudas em Vila Alencar. 

           -Construção de jangadas e plataformas para hortas flutuantes. 

           -Produção e distribuição de sementes. 

           -Seleção de locais para experiências de cultivo em barrancos e praias. 

           -Promoção do plantio, proteção e manejo de espécies madeireiras em roças e quintais. 

           -Estabelecimento de prêmios e outros incentivos entre os comunitários envolvidos nesta atividade de 
extensão. 

           -Regeneração das espécies madeireiras super-exploradas, e enriquecimento da floresta. 



           O Ecoturismo já foi identificado como uma opção estratégica e sua viabilidade econômica, social e 
ecológica será definida mais prioritariamente. A implantação prioritária do Ecoturismo, como opção mais 
urgente, poderá gerar recursos a curto prazo para a implantação de outras opções em alternativas econômicas. 
São elas: 

Pesca 

           1- Comercialização de peixes ornamentais por grupos de comunitários a partir do ano 2001. 

           2- Organização de Cooperativa de Pescadores da RDSM (dependendo do estudo de viabilidade). 

           3- Melhoria do processamento de pirarucus e produção de mantas de melhor qualidade a baixo custo. 

           4- Desenvolvimento da pesca nos rios e canais limítrofes da Área Focal da RDSM. 

Fauna Terrestre 

           1- Apicultura e produção de mel de abelhas. 

           2- Projeto piloto de caça regulamentada de jacarés. 

           3- Comercialização de ovos e filhotes de jacarés-tinga para criadores autorizados. 

           4- Exploração comercial do tracajá e do iaçá. 

Recursos Florestais 

           1- Produção e venda de mudas de espécies frutíferas. 

           2- Produção e venda de mudas de espécies madeireiras. 

           3- Produção e venda de produtos florestais não madeiráveis, como a pãina. 

Agricultura 

           1- Incremento e diversificação da produção agrícola em praias e restingas. 

           2- Fruticultura. 

Prestação de Serviços 

           1- Promoção do artesanato local. 

           2- Serviço de transporte de produtos e escoamento da produção. 

           3- Prestação de serviços às atividades do Projeto Mamirauá. 

A Análise de Viabilidade  

Critérios 

Os membros do Projeto (especialmente os especialistas em recursos e os envolvidos nas atividades de 
participação e estudos sócio-econômicos), junto a outros especialistas convidados e a membros das 
comunidades da RDSM estudarão a viabilidade das opções acima segundo os dez critérios seguintes: 

           1 - Aceitação Social/Interesse dos Usuários 

Envolvimento, motivação, senso de necessidade da população e compatibilidade da atividade com o ambiente 
cognitivo da população. Os usuários reconhecem o sucesso da tecnologia em um curto ou médio prazo? A 
tecnologia nova supre alguma necessidade previamente identificada? A tecnologia é economicamente 
vantajosa? A tecnologia é adequada aos padrões econômicos locais? Pode ser facilmente compreendida? Pode 
ser transmitida facilmente? Exige muita supervisão? 



           2 - Impacto Ecológico 

A atividade deverá ser compatível com as normas de uso sustentado, conservação da biodiversidade e com a 
própria filosofia do Projeto Mamirauá e da RDSM. 

 
As roças de várzea podem ser uma importante alternativa ao uso de outros recursos naturais da reserva 
Foto: L C Marigo 

           3 - Potencial Econômico 

Capacidade de geração de renda, ocupação de mão-de-obra, sustentabilidade econômica e potencial sobrevida 
após a fase de assistência do Projeto. A nova tecnologia altera os fatores que limitam a produção e o ganho 
domiciliar? É livre de riscos? Está voltada para os mercados certos? Este mercado está ao alcance dos 
produtores? Há estabilidade da demanda e dos preços no mercado? 

           4 - Estrutura Organizacional 

Haverá possibilidade de recrutar e capacitar recursos humanos para as atividades de execução, gestão, tomada 
de decisão, fiscalização e gerenciamento? A atividade deverá priorizar opções com o máximo de participação 
local possível. 

           5 - Conhecimento Disponível 

Deve haver conhecimento biológico sobre o recurso natural a ser explorado e conhecimento tecnológico acerca 
dos métodos de produção, processamento, administração e gerenciamento. Deve ser considerada a 
necessidade ou não de pesquisa adicional complementar. 

           6 - Investimento Necessário 

Tamanho de investimento, possíveis formas de financiamento e incentivo, acesso a carteiras de crédito, fluxo 
de caixa/capital de giro, sustentabilidade econômica de longo prazo. Todos estes são critérios de investimento 
que deverão ser avaliados para cada opção oferecida. 

           7 - Segmento da População Envolvido 

Tanto em termos de tamanho quanto de distribuição geográfica, de distribuição nos setores e comunidades, de 
faixas etárias e de gênero. É interessante o envolvimento crescente de membros do sexo feminino em todos os 
níveis de participação comunitária na RDSM, e este aspecto deverá ser estimulado. Em termos gerais, todos os 
habitantes da RDSM são economicamente marginais. 

           8 - Seleção de Locais 

Deverão ser selecionados os sítios onde serão desenvolvidas as atividades, de forma que, ao menos, não sejam 
incompatíveis com o sistema de zoneamento apresentado neste Plano de Manejo. 

           9 - Possibilidade de Monitoramento 

Acompanhamento ao longo do processo de implantação da atividade, definição de indicadores para avaliação ao 
fim do período de assistência e para o acompanhamento posterior a este período. No momento, os indicadores 
para monitoração e avaliação propostos são: 

                      Número e relevância das opções econômicas e tecnológicas realizadas 

                      Número de extencionistas e cooperantes treinados 

                      Avaliação de campo de implementação participativa 

                      Número de replicações das tecnologias selecionadas 

                      Avaliação de impacto ecológico na RDSM 

                      Avaliação de impacto econômico na renda domiciliar 



           10 - Contrapartida Institucional 

Deverá haver possibilidade de articulação com instituições governamentais e não governamentais locais no 
sentido de tomarem parte de algumas atividades dentro do seu campo tradicional (e/ou obrigatório) de 
atuação, visando a ampliação das fontes de apoio e financiamento e à replicação das experiências para outros 
âmbitos externos à RDSM. 

  

B) PESQUISA E MONITORAMENTO  

A segunda fase do Projeto Mamirauá será centrada na implementação do plano de manejo dos recursos 
estudados previamente. Desta forma, toda pesquisa a ser realizada na reserva deve ser direcionada a fornecer 
algum subsídio à atividade de manejo dos recursos. Procurar-se-á incentivar a pesquisa científica também em 
zonas adjacentes à reserva, a fim de estabelecer interrelações, corredores biológicos, áreas de amortecimento, 
zonas de influência, etc. Também se procurará apoiar pesquisas acadêmicas para completar a descrição e 
avaliação dos recursos da reserva (edáficos, faunísticos, botânicos) e selecionar meios para difundir, a nível 
local, nacional e internacional, os resultados da pesquisa. A pesquisa desenvolvida nesta fase terá um caráter 
interdisciplinar e estará intimamente ligada ao programa de extensão e à supervisão de proteção. Ao longo 
desta fase os efeitos e resultados do manejo serão avaliados e, quando necessárias, as medidas serão 
corrigidas. 

Os objetivos  

São objetivos básicos do programa de pesquisa na 2ª fase do Projeto Mamirauá: 

           1. Conduzir pesquisa científica e monitoramento voltados à melhor tomada de decisões (planejamento, 
manejo de recursos e uso da terra, avaliação ambiental) 

           2. Incrementar o conhecimento (melhorando a ciência de campo -pura e aplicada; identificando 
ameaças ou estresses específicos; expandindo a base de informações sobre a reserva e o banco de dados) 

           3. Contribuir para a difusão e informação do público (educação ambiental; disseminação de informação 
de monitoramento de pesquisa para o público; apreciação da RDSM) 

           4. Viabilizar o desenvolvimento sustentável (promover benefícios sócio-econômicos; contribuir ao 
desenvolvimento de uma ética ou atitude ambiental) 

São as seguintes as linhas de pesquisa propostas até o momento:  

  

           1. Estudos em sócio-economia 

                      a) Economia ecológica participativa 

A produção econômica realizada por moradores e usuários da RDSM tem assegurado a esta população o 
consumo de ítens produzidos diretamente por eles bem como o consumo de artigos industrializados que são 
adquiridos no mercado a partir da venda de produtos extraídos ou cultivados na reserva. As regras 
estabelecidas neste Plano de Manejo para a preservação da biodiversidade, ao atribuírem limites à exporação 
dos recursos naturais, podem alterar a produção familiar e, consequentemente, o consumo de bens de mercado 
e a produção para consumo direto. Com isso, pode ser necessário ou adequar as estratégias de manejo 
implementadas ou introduzir alternativas econômicas para garantir um nível satisfatório, do ponto de vista da 
população, tanto do consumo direto como indireto. Esta mudança torna necessário um monitoramento da 
evolução qualitativa e quantitativa do consumo desta população para avaliar em que medida as novas práticas 
econômicas vão garantir a sobrevivência das famílias e contribuir para a melhoria do bem esar social das 
comunidades. 

O monitoramento econômico deve não só avaliar o impacto das políticas de manejo sobre o consumo doméstico 
como também acompanhar a evolução da pressão de demanda e impacto ecológico da exploração dos recursos 
sobre a biodiversidade. Como a avaliação do nível de adequação do consumo doméstico é uma questão 
subjetiva e primordialmente definida pelos próprios consumidores, é necessário que esta avaliação seja 
participativa. O monitoramento deve portanto envolver pesquisadores das áreas social (para definir 
metodologias e se responsabilizar pela análise dos dados sociológicos), biológica (para definir indicadores de 
impacto da exploração humana) e dos comunitários (estes últimos com uma função tanto de avaliação 
qualitativa dos resultados e definição de demanda de consumo). Os comunitários devem também ser 
introduzidos à uma gerência econômica-ecológica dos recursos naturais que exploram. 



Esta introdução de uma racionalização contábil das atividades econômicas da pequena produção familiar 
através de um monitoramento participativo pode se dar a partir da utilização de uma metodologia específica 
(uso de cadernetas para registro dos orçamentos familiares, estabelecimento de critérios em discussão 
conjunta com os moradores da comunidade para avaliação da produtividade de cada tipo de atividade 
econômica, reuniões para avaliação dos resultados, etc.) de forma a constituir em um dos principais veículos 
para uma educação ambiental madura, que focaliza o aprendizado de métodos de gerenciamento sustentável 
das atividades econômicas das famílias. Nesta atividade deve ser incluído um estudo de valor econômico mais 
claro do trabalho das mulheres e das crianças na produção doméstica. 

Com base nestes estudos, integrados aos estudos sobre a biodiversidade, será possível rever os critérios 
estabelecidos quanto ao zoneamento e regras de manejo. 

As pesquisas nesta área devem estar integradas, com maior ou menor intensidade, às demais pesquisas na 
tentativa de uma abordagem interdisciplinar, e às atividades de extensão que vem sendo desenvolvidas na 
implantação do Plano de Manejo, de forma a assegurar um canal de comunicação entre pesquisadores e 
comunitários. Estes devem ser esclarecidos quanto aos objetivos das pesquisas em relação ao manejo dos 
recursos naturais e às formas de envolvimento da comunidade. Para garantir a integração entre as distintas 
áreas das pesquisas a serem desenvolvidas, serão realizados seminários semestrais agrupando os 
pesquisadores e identificando áreas de dupla atuação e de complementação, podendo assim ser feitas 
correções de rumo nas pesquisas em curso. 

Em relação à introdução de novos produtos, as pesquisas devem ser feitas objetivando uma avaliação das 
possibilidades de mercado, e o monitoramento da aceitação destes novos produtos, tanto para o consumo 
como para a comercialização. Este monitoramento implica também em acompanhar o uso de novas técnicas de 
produção e esquemas de trabalho, e novas formas de comercialização a serem introduzidas. Esta temática de 
pesquisa consiste portanto em estudos de viabilidade econômica, visando alternativas que possibilitem a 
substituição da renda obtida com a comercialização de produtos a serem preservados, como no caso da 
extração da madeira, e o aumento da renda doméstica com a introdução de novos produtos (agroflorestais, 
artesanais, etc.) e de novos mercados. 

                      b) Monitoramento dos indicadores de qualidade de vida 

A reprodução social das famílias em Mamirauá, sob o quadro atual, não acompanha os padrões modernos do 
bem estar social. Alta taxa de mortalidade infantil, baixa escolaridade, situação sanitária inadequada, produção 
econômica realizada com grande esforço físico, grande instabilidade na obtenção de renda doméstica em função 
da forte influência da sazonalidade do ambiente, são indicadores de uma baixa qualidade de vida dessa 
população. As medidas que estão previstas neste Plano de Manejo, através dos programas de Extensão, na 
intensão de promover a melhoria das condições de vida da população, requerem um monitoramento para que 
sejam estabelecidos indicadores qualitativos e quantitativos confiáveis para uma avaliação criteriosa deste 
processo de mudança. Devem ser registradas neste sentido as diversas formas de resposta que vêm sendo 
apresentadas às intervensões do modo de vida desta população. De forma a viabilizar esra avaliação planeja-se 
a realização de levantamentos periódicos de dados tomando-se por base sobre os seguintes indicadores sociais: 

           1-Indicadores das Condições de Saúde. Índices específicos de morbimortalidade, em especial da 
mortalidade infantil e da mortalidade materna, saúde reprodutiva, saúde mental, condições de trabalho, 
longevidade, condições de nutrição infantil, hábitos alimentares, condições sanitárias, acesso a formas de 
utilização dos serviços de saúde. 

           2-Indicadores das Condições Educacionais. Índices específicos de escolaridade, infraestrutura de 
atendimento escolar, formas de participação e integração comunitária aos programas de educação ambiental. 

           3-Indicadores das Condições Econômicas. Equipamentos de trabalho, índices específicos de 
produtividade, renda real e monetária, valor da cesta básica, formas de produção e comercialização, relação 
com o mercado, padrão de consumo e de investimento. 

           4-Indicadores das Condições Habitacionais. Condições de moradia, mobiliário, infraestrutura de 
saneamento, equipamentos disponíveis para a produção doméstica. 

           5-Indicadores Demográficos. Distribuição etária e espacial da população, composição e reprodução dos 
grupos domésticos, fecundidade e planejamento familiar, movimentos migratórios. 

           6-Indicadores de Convivência Social. Atividades de lazer, formas de participação nas atividades 
comunitárias, integração entre as comunidades do setor e de outros setores, ocorrência de conflitos sociais, 
práticas de violência e exclusão social. 

                      c) Participação político-ecológica 

A partir dos estudos para a preparação do Plano de Manejo, tem-se atuado, através de programas de extensão, 
nas áreas de saúde, educação ambiental e de fortalecimento das atividades políticas respeitando os limites da 



atuação da sociedade civil em relação às obrigações do Estado e promovendo o sentido da cidadania à uma 
população que teve este papel tradicionalmente negado. 

A implantação e gestão deste Plano de Manejo conduz necessariamente a um processo de mudanças de 
mentalidades, valores e atitudes políticas nas comunidades a partir da divulgação de uma racionalidade 
ecológica num conjunto de ações integradas (pesquisas e atividades de extensão) e de participação 
comunitária. 

A avaliação e acompanhamento deste processo deve ser feita através de pesquisas acadêmicas, inclusive com a 
participação de pesquisadores externos ao programa, de forma a enriquecer o planejamento das atividades de 
extensão. 

As pesquisas nesta linha reportam-se aos efeitos sociais e políticos das atividades de extensão que estão 
vinculadas à gestão do Plano de Manejo: que conflitos se reproduzem a partir do confronto entre as práticas 
tradicionais e a introdução de novos produtos e novas tecnologias, em que medida os investimentos na 
produção econômica contribuem para uma maior fixação das famílias nas áreas de várzea, como as medidas de 
controle sanitário e epidemiológico estão contribuindo para um maior crescimento vegetativo da população, 
como as relações de parentesco vem atuando para disciplinar as migrações de retorno que podem aumentar 
face às novas oportunidades que se apresentam com a criação da RDSM, assim como sobre a definição de 
áreas de assentamento e de áreas de uso consensual para as atividades econômicas, como as novas lideranças 
comunitárias vem se construindo sob o princípio da racionalidade ecológica. 

           2. Estudos sobre os recursos para fins de manejo 

                      a) Estudo das tendências populacionais de espécies-recurso, indicadoras ou ameaçadas 

Recursos pesqueiros: 

           - Manutenção do sistema de monitoramento de desembarque de pescado em Tefé e Alvarães. 

           - Comparação das populações ícticas em lagos de áreas de preservação e de uso sustentado. 

           - Monitoramento anual dos estoques de acará disco. 

           - Avaliação da sustentabilidade de outros peixes ornamentais, constando de duas fases: a) estudo da 
ecologia das espécies residentes, suas densidades populacionais, movimentos sazonais, biologia alimentar e 
respostas ao ciclo anual de enchente; b) estudo de potencialidade desses peixes na indústria ornamental. 

Pirarucus 

           - Continuidade do monitoramento do comprimento, sexo, estadio gonadal e número de pirarucus 
abatidos mensalmente na área focal da Estação. 

Tambaquis 

           - Expansão do sistema de marcação-recaptura de tambaquis para outras áreas e continuidade do 
monitoramento dos animais marcados, incentivando a devolução de marcas pelos comunitários. 

           - Monitoramento do estado das pausadas e da populações de tambaqui nas pausadas. 

Peixes-boi 

           - Estudo da dinâmica populacional do peixe-boi, incluindo dados de biomassa (derivados de estimativas 
populacionais), índice de sobrevivência (baseado na estrutura de idade dos animais abatidos) e produtividade 
reprodutiva (pela análise de órgãos reprodutivos de fêmeas abatidas). 

           - Continuidade do monitoramento de tamanhos, sexos e quantidade de peixes-boi abatidos 
mensalmente na Estação. 

           - Marcação-recaptura e radio-telemetria de peixes-boi, para determinar padrões de migração sazonal e 
habitats críticos. 

           - Estudos com peixes-boi semi-cativos: a) experimento sobre seu papel na reciclagem de nutrientes; b) 
fisiologia reprodutiva de peixes-boi através de hormônios detectados em fezes de animais cativos e silvestres. 



 
As pesquisas sobre os mais importantes recursos naturais não devem ser interrompidas Foto: L C Marigo 

Jacarés 

           - Marcação e recaptura de jacarés para estimar taxas de mortalidade, dispersão e crescimento. 

           - Radiotelemetria de jacarés para estudar movimentação sazonal, determinar habitats preferenciais e 
estimar área mínima de uso pelos jacarés. 

           - Monitoramento dos números de jacarés por censos noturnos. 

           - Monitoramento do abate dos jacarés. 

Recursos Florestais madeiráveis e não madeiráveis 

           - Determinação de diâmetros mínimos para a extração, por espécie. 

           -Incremento da amostragem de abundância e distribuição das espécies madeireiras para testar os 
fatores importantes para cada espécie e assim melhor definir as estratégias de uso sustentado. 

           - Ampliação da amostragem de juvenís, com o objetivo de separar os efeitos da inundação dos impactos 
decorrentes da extração. 

           - Monitoramento da população de samaúma/mungubarana como espécies indicadoras (através de 
censos aéreos). 

           - Monitoramento do tamanho, número e espécies de madeiras extraídas. 

           - Monitoramento de áreas desmatadas e mudanças na cobertura vegetal através de imagens aéreas ou 
de satélite. 

           - Monitoramento do uso dado aos elementos da flora. 

Caça 

           - Monitoramento de densidades de aves e mamíferos florestais (em duas visitas anuais), 
correlacionando-as com nível d'água. 

           - Monitoramento da pressão sobre a fauna, rendimento de caça e pesca, percepção sobre tendências da 
fauna nas comunidades, a fim de definir padrões de sustentabilidade, expandindo a partir da amostra de 3 
comunidades já realizada. 

 Quelônios 

           - Estudos para obter informação básica sobre status atual e aspectos de biologia importantes para o 
manejo de 3 espécies de Podocnemis: P. expansa (funcionalmente extinta na área), P. unifilis (rara) e P. 
sextuberculata (relativamente abundante e largamente consumida). 

           - Estudo das populações do sistema Jarauá baseado em marcação-recaptura e radiotelemetria. 

           - Estudo da ecologia da nidificação das 3 espécies na RDSM e principais praias de desova no Japurá e 
Solimões. 

           - Levantamento dos níveis de venda de P. sextuberculata e P. unifilis em Tefé e Alvarães e o nível de 
consumo nas comunidades da RDSM. 

           - Ecologia reprodutiva e dieta de P. unifilis e P. sextuberculata baseado na análise de animais mortos 
para comércio. 

  

Aves 



           - Comportamento das populações de aves aquáticas, grupo de importância dentro da Convenção 
RAMSAR. 

           - Registro e caracterização dos passarais, especialmente durante o período de reprodução. 

           - Continuidade de Censo Neotropical de Aves Aquáticas (em fevereiro e julho de cada ano). 

 
Estudos de viabilidade 

           -Viabilidade ecológica e econômica de recursos selecionados como potenciais alternativas econômicas 
(e.g., ecoturismo, comercialização de jacarés, plantas medicinais, palmas, painas, artesanato). 

  
Compilação de dados do sistemas de fiscalização 

           -Membros do programa de proteção, apoiados diretamente pelos fiscais ambientais, devem coletar e 
sistematizar os seguinte indicadores: ocorrência de infrações às regras de caça; ocorrência de caçadas com 
finalidade comercial; ocorrência de pesca com finalidade comercial; ocorrência de infrações às regras de pesca. 

Efeitos do turismo sobre o ambiente e as populações (quando for implementado ecoturismo) 

- Avaliar periodicamente os efeitos do uso de visitantes sobre a vegetação, a fauna e as instalações. 

- Determinar a capacidade de carga das áreas de uso. 

- Obter e analisar dados, mediante questionários e registros diários de visitação sobre as características 
dos visitantes da reserva, incluindo sua idade, lugar de origem, meio de transporte, profissão, preferências, 
tempo de estadia, gastos de viagem etc. 

Saúde animal 

- Busca informações sobre reservatórios de benfermidade da vida silvestres. Completando estudos com 
coleta e manipulação, avaliação das espécies atualmente estudadas com exame físico e coleta de amostras 
para exposição a doenças infecciosas, agentes tóxicos, estado nutricional e parâmetros básicos de saúde 
normais para determinar estado básico dos animais silvestres (especialmente, mas não restrito a peixes-boi, 
botos, jacarés, peixes) – ferramenta para avaliar vários fatores de estresse que possam surgir e permitir meios 
de consertar / mitigar situação. Inclui efeitos de friagem sobre a fauna. 

b) Agroecologia, sistema de plantio e vilvicultura: 

 Assistir agricultores que queiram fazer a transição à uma agricultura sustentável que seja também 
economicamente viável e a revitalizar as comunidades rurais; e testar e melhorar técnicas desenvolvidas 
localmente e fornecer alternativas adequadas de produção e manejo: 

 - Experimentos de produção incrementada de madeira de crescimento rápido e bananas em terrenos 
de pousio. 

 - Reintrodução de cultivos em bancos de areia e silte (arroz, feijão, melancia, amendoim e outros 
cultivos anuais). 

 - Estudos e controle de pestes e doenças em campos, pousios, hortas e florestas manejadas, 
especificamente o môco da banana e a ação dos macacos (prego) sobre os bananais. 

 - Estudos da produtividade florestal e regeneração natural. 

 -Estudos ecológicos quantitativos sobre os impactos do manejo florestal (crescimento de árvores e 
produção de frutos após retirada de lianas e indivíduos selecionados do dossel). 

 -Acompanhamento da produção e manejo: Práticas de agricultura, agro-floresteria e manejo florestal 
especialmente em resposta a inundações, repiquetes e anos sem inundação – para atender e prever prováveis 
impactos de padrões de manejo cambiantes sobre o ambiente, habitats de vida silvestre e recursos naturais da 
RDSM. 

 -Monitoramento do crescimento e vivência de mudas em pousios, hortas e plots florestais. 



 -Expansão da caracterização do solos a outra áreas da reserva, e.g. Barroso. 

 -Caracterização pedológico de bancos de areia e lama. 

 -Levantamento e estudos dos mercados e de mercadologia. 

3. Estudos em pesquisa básica 

 -Comparação da fenologia e dispersão de sementes na várzea e terra-firme. Testar hipóteses/modelar 
dispersão de sementes pela água (raro na maioria das florestas tropicais, mas aparentemente comum na 
várzea) comparando populações dessas espécies na várzea e terra-firme, e espécies encontrada 
exclusivamente na várzea com co-genéricas somente na terra-firme. 

 -Produtividade primária de ambientes terrestres (principais habitats dos ecossistemas de várzea, 
igapó e terra-firme) e consumidores primários. 

 -Estudos limnológicos (físico-química, produção primária e secundária). 

 -Caracterização dos lagos ao longo da RDSM em temos de produtividade. 

 -Flutuação sazonais na composição e densidade de espécies em capins flutuantes em respostas ás 
variações do nível d’água. 

 -Comparação da diversidade de peixes em capins flutuantes com as comunidades de corpos d’água de 
terra-firme, incluindo possíveis relações migratórias. 

 -Estudo piloto sobre as distâncias genéticas entre as populações de espécies selecionadas de peixes 
elétricos gimnotiformes em sistemas de várzea e terra-firme. 

 -Estudos (2 anos) da dinâmica do fito e zooplâncton em lagos rasos e profundos com influxos 
diferentes de água do rio, auxiliando a compreensão da natureza parcelada da várzea. 

-Estudos de biomassa e movimentos sazonais de comunidades de peixes de rio, incluindo uso de 
sonar, permitindo avaliação da produtividade da várzea. 

-Estudos sobre a importância do perifíton nas comunidades de peixes das florestas alagadas de 
várzea. 

-Estudos palinológicos de perfis de diatomáceas e pólen de lagos de várzea, fornecendo 
esclarecimentos sobre a idade e história recente de algumas das versas partes da reserva. 

-Estudos de grupos ainda não abordados, e.g. mamíferos não-voadores, felídeos. 

-Estudo das estratégias reprodutivas e outro aspectos de ecologia comportamental de pirarucus. 

-Imagens de satélites a serem fornecidas pela agência espacial do Japão (NASDA) oferecem o 
potencial de mapear a várzea sobre ampla área: usar série temporal de imagens para mapear variação espaço-
temporal de habitats de várzea na RDSM; junto com resultados de estudos locais, estimar as distribuições 
geográficas de recursos naturais chave e padrão geográfico de exploração de recursos por populações humanas 
locais; e ralação do recursos (limnologia, botos, peixes-bois, peixes, jacarés, com o regime de enchente e 
vazante. Escala maior: mapear completa distribuição dos habitats alagados nos extremos da água e relacioná-
los com distribuição de várias espécies de árvore comercialmente importantes e jacarés. 

Alta prioridade deve ser dada ao monitoramento básico de espécies, recursos, tendências ambientais 
através de aspectos selecionados (indicadores) das ciências naturais e sociais: índices de desenvolvimento rural 
e características ecológicas chave. O acompanhamento das mudanças / situações a longo prazo é a melhor 
forma de observar e interpretar as tendências, modificando as que podem ser causadas pelo homem. As 
informações produzidas permitirão a atualização do banco de dados e mapas, e criação de índices. Os principais 
métodos a serem empregados serão: 

a) Entrevistas realizadas pela equipe de extensionistas e pesquisadores, para fornecer indicadores de 
temas ambientais e sócio-econômicos com pressões sobre a fauna e flora, demografia, saúde, 
produção e educação. 
 

b) Acompanhamento de aspectos do ambiente e da vida social em comunidades selecionadas como 
representativas, realizado com a colaboração das comunidades, por moradores treinados como 



monitores. Fornecer indicadores de flora e fauna, bem como indicadores de produção de renda. A 
aplicação do método por residentes permite que sejam cobertos período representativos do ciclo 
anual, com custo relativamente baixo. Será necessário capacitar pessoal local no apoio às atividade de 
monitoramento. Sugere-se o aproveitamento de monitores atualmente em atuação nos subprogramas 
peixe-boi e pirarucu, analisando os pontos estratégicos pra coleta de dados. Estes monitores 
passariam a receber um salário e coletariam informações acerca de todos os recursos (peixe-boi, 
pirarucu, madeira, etc). 
 
 

c) Atualização do cadastro dos residentes (inclui dados demográficos e de migração, assim como o uso 
de recurso naturais e ocupação dos moradores). 
 

d) Cadernetas familiares em que os próprios moradores declaram dados de produção e consumo. 
 

e) Sensoreamento remoto e mapeamento: realizado pela equipe de banco de dados, envolvendo 
trabalhos de laboratório e de campo, com participação de comunidades locais. Fornece indicadores de 
cobertura vegetal e alterações (violações ás regras de manejo), e população e migração, 
especialmente quando combinado a entrevistas e cadastramento. 
 

Recursos Necessários 

1. Organização do programa 
 

a) Pessoal 

Umas das chaves para o sucesso do programa a longo prazo assenta-se sobre a continuidade dos 
trabalhos e da equipe. Dada a dificuldade de fixação de pessoal na Amazônia, recomenda-se estabelecer uma 
estratégia de captação de recursos humanos da alta qualidade, através de (mas não restrito a) palestras em 
universidades e busca ativa de candidatos, divulgação das posições em revistas cisntíficas de grande 
divulgação, jornais, ou painéis nas universidades. Sugere-se o oferecimento de cerca de 10 bolsas para 
estudantes a nível de mestrado e doutorado para desenvolverem suas pesquisas na área protegida em assunto 
de interesse da reserva, com o acordo de residirem na própria área, nas bases flutuantes do Projeto. Isto 
propiciaria o desenvolvimento de estudos em ares de necessidade, a ocupação de flutuantes e maior presença e 
constância do Projeto junto às comunidade. Por outro lado, sugere-se estímulos a que membros atuais do 
Projeto recebam maior capacitação (pós-graduação ou especialização), pra o quê seria elaborada uma escala de 
sida dos integrantes a fim de não comprometer a comunidade das atividades. 

b) Base Física, Equipamentos e Material 

O Projeto Mamirauá conta atualmente com um pequeno laboratório em sua sede em Tefé composto 
por instalações e instrumental básico (microscópio, lupas e alguns equipamentos específicos a alguns projetos 
como micrótomo de congelação). A médio prazo, espera-se equipar laboratórios (e.g. estufas, herbários) em 
salas climatizadas, especialmente desenhadas para funções a serem desenvolvidas. Será importante também 
manter e expandir as coleções da biblioteca e informatizar o material bibliográfico. O acervo do Projeto 
Mamirauá, formado por coleções de referências e objetos de estudos, deverá ser implementado e manejado 
adaquadamente. 

2. Desenvolvimento do programa 
 

a) Coordenação com programas relacionados 

Os pesquisadores deverão trabalhar em estreito relacionamento com profissionais de outros setores, 
especialmente dos programas de extensão (divulgação / interpretação / uso público) e proteção. 

b) Participação e centros de pesquisa e de educação superior 

Relação com outras instituições de pesquisa e manejo de terra podem representar valiosa assistência 
técnica, política, econômica. Esta rede também oferece a oportunidade de melhorar compreensão do público e 
melhor controle de qualidade. O fortalecimento das conexões institucionais com ONGs locais, nacionais e 
internacionais, agencias publicas e organizações de pesquisa e extensão acarretará a construção de melhor 
capacidade institucional local d estimulará o treinamento interdisciplinar. Estas conexões podem ser obtidas 
através de administração de convênios ( no caso de especialistas residentes na região) e contratos (consultores 
externos), devendo sofrer revisão anual e avaliação ao final do contrato. 

 Dentro de seu papel de contribuir para manter a sociedade, deve-se explorar a função da Reserva 
como laboratório de pesquisa e como monitor dos sistemas naturais, podendo tornar-se uma extensão de 
campo a um programa universitário. Isto significa criar ralações de trabalho com universidades locais (futura 
Universidade da Micro-Região de Tefé) ou realizar / renovar acordos especiais com instituições de pesquisa 
(MPEG, WCS, INPA). 



3. Controle da qualidade do programa 
 

a) Avaliação do nível de pesquisa 

O programa deve submeter o projeto de pesquisa para aprovação pela coordenação geral do Projeto, 
que se certifique de que o projeto se enquadra dentro dos objetivos da reserva, e pode recomendar 
modificações de forma a direcioná-lo às necessidade de manejo, ou complementar outra pesquisas. Os projetos 
a serem apoiados devem oferecer respostas ás necessidades de gestão e dos gestores, sendo o critério básico 
de apoio a pesquisa pela Reserva uma ralação direta com um objetivo de manejo. Pesquisas cujo resultado final 
seja teórico e distanciado das preocupações vigentes deverão receber apoio de fontes externas. Espera-se dos 
pesquisadores que possam oferecer recomendações viáveis e específicas aos gestores acerca das condições 
atuais, eficiência das estratégias atuais de manejo, predições de conseqüências futuras e sugestões sobre como 
mitigar os efeitos destas conseqüências. Todas as recomendações devem levar em conta aspectos sócio-
econômicos e realidades políticas do manejo. Considerando que a própria pesquisa tem o potencial de 
prejudicar recursos da Reserva (amostrar espécimes em demasia, inferir desnecessariamente com as 
comunidades locais) o pesquisador poderá oferecer áreas ou técnicas alternativas que possam ser empregadas 
ou negociadas de forma a levar a cabo a pesquisa com o mínimo prejuízo. 

b) Diretrizes para o pesquisador: 

Em função da característica única do Projeto Mamirauá de manutenção das populações ribeirinhas 
dentro da área preservada e envolvida no processo, existe uma preocupação extra no trato com os moradores 
locais da região, evitando-se atuar negativamente sobre sua integridade cultural. Durante as interações, é 
muito importante a observação de um protocolo, segundo o qual deve ser mantido respeito pelo interlocutor e 
onde o mesmo deve ser abordado em termos que não criem situações desagradáveis. Os pesquisadores deve 
usar ao máximo de técnicas não-intrusivas e evitar atuar negativamente junto as comunidades. 

Cabe ao pesquisador obter as pressões junto ao IBAMA para coletas que envolverem manipulação de 
material. Nestes casos, a cópia da licença e duplicata para a coleção do Projeto deverão ser entregues á 
coordenadora de pesquisas. Na medida do possível, o pesquisador deverá empregar recursos materiais e 
humanos locais, visando um retorno financeiro às comunidades locais, e indiretamente contribuindo para o 
aumento do apoio público à conservação. 

c) Avaliação e revisão: 

O pesquisador deve documentar todo o trabalho desenvolvido na reserva, preparando ao longo do 
estudo, relatórios de suas atividades e de informações úteis ao manejo. Ao final do estudo, o pesquisador deve 
apresentar um relatório final, detalhando o desenvolver e os resultados do projeto, e salientando a relevância 
de sua contribuição para a conservação da RDSM. A Sociedade deverá receber cópias de todos os trabalhos 
científicos contendo informações derivadas durante a pesquisa. Uma cópia do banco de dados relativos á 
pesquisa de ser incorporado ao banco de dados do Projeto Mamirauá. Em conjunto com o setor de divulgação, 
o pesquisador deverá produzir material para disseminação dos resultados entre os comunitários e os público em 
geral. 

C) SUSTETABILIDADE FINANCEIRA DAS OPERAÇÕES A LONGO PRAZO 

As ativadas que serão desenvolvidas a partir deste Plano de Manejo deverão ser, de alguma forma, 
auto-sustentáveis. O componente de extensão em alternativas econômicas está mais direcionado ao 
incremento sustentado das atividade econômicas da população humana local do que ao sustento das operações 
de gerenciamento, pesquisa e monitoramento, extensão ecológica e fiscalização. Devem existir fórmulas que 
permitam que a RDSM seja auto-sustentada, não apenas garantindo a necessária independência de ação, mas 
também, e principalmente, a continuidade das atividades que garantam a proteção da biodiversidade e a 
utilização racional dos recursos da várzea. 

Até o momento, são as seguintes as propostas de geração de fundos para auto-sustentabilidade da 
RDSM: 

1- Intensificação da venda de produtos da marca Mamirauá, com postais, pequenos brindes, cadernos, 
camisetas, publicações etc. 
 

2- Incremento de envolvimento governamental no processo de implementação e manutenção do manejo 
da RDSM. 
 
 

3- Estabelecimento de um fundo fiduciário para pagamento de fiscais e de outro prestadores de serviços 
básicos. 
 

4- Implantação do Ecoturismos e de outras alternativas econômicas na áreas da reserva. 
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