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Reitora da Universidade Federal do Amazonas

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais (PPG-CIFA) da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tem avançado no desenvolvimento de
pesquisas científicas capazes de apoiar a formulação de políticas públicas ambientais,
gerando resultados práticos e propiciando o alcance social da produção científica. Com
este ímpeto, o PPG-CIFA tem realizado a convergência de esforços em prol da
formação de recursos humanos especializados na Gestão de Áreas Naturais, com o
envolvimento dos distintos agentes sociais que orientam a conformação das paisagens,
assim como, a integração de instituições de pesquisa e ensino a nível nacional,
organismos governamentais e não-governamentais, buscando suprir as lacunas de
informações sobre a gestão dos recursos naturais na Amazônia.

Prof. Dr. Julio César Rodríguez Tello
Coordenador do PPG-CIFA

Mensagem da SEMMA
O município de Presidente Figueiredo abrange inúmeros atributos naturais, que carecem
de um amplo processo de planejamento e ordenamento ambiental para que se
constituam em destinos turísticos sustentáveis. Com este objetivo, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo (SEMMA), no âmbito de sua
competência, tem efetuado o monitoramento ambiental do turismo praticado nos
atrativos naturais, em cooperação com organismos locais de fomento a atividade
turística, propiciando a adoção de mecanismos de controle ambiental e gerando rotinas
de vigilância e fiscalização. Dessa forma, a política adotada para conservação desses
locais tem avançado na criação e implementação de Unidades de Conservação
Municipais, gerando a consolidação dos ideais voltados ao uso racional dos recursos
naturais e fortalecendo a vocação natural da região para o turismo.

Haroldo Marques Bittar
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo
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Mensagem PPG-CIFA

A Amazônia possui áreas de enorme beleza natural que fascinam e envolvem aqueles
que por elas se apaixonam. A fascinação por seus mistérios e por seu potencial turístico
aguça a ambição por vê-las protegidas e conservadas. Dessa forma, a produção
científica sobre a região, deve ser orientada afim de gerar subsídios técnicos capazes de
promover o desenvolvimento de políticas públicas que propiciem soluções práticas ao
atendimento as suas demandas socioambientais.
Com este ímpeto, pesquisas científicas foram realizadas na Área de Proteção
Ambiental (APA) “Caverna do Maroaga”, localizada no município de Presidente
Figueiredo/AM, contemplando também as unidades de conservação públicas e privadas
existentes em seus limites, com o objetivo de mapear e caracterizar atrativos turísticos
naturais, e diagnosticar a dinâmica de apropriação e uso social por comunitários,
proprietários e visitantes desses locais, contribuindo para suprir a ausência de
informações sobre a unidade de conservação e apresentando um diagnóstico de
oportunidades para abordagem técnica e novas pesquisas, assim como, perspectivas
práticas para atuação governamental e não-governamental.
As pesquisas foram realizadas no período de 2008 a 2010, por meio do Nível
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais (PPGCIFA), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em parceria com a
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Associação de Levantamento Florestal do
Amazonas (ALFA). Como resultados, foram mapeados e diagnosticados 47 atrativos,
sendo 22 em uso turístico e 25 potenciais (áreas que até 2010 ainda não eram
identificadas, não mapeadas e estão sem uso turístico), distintos em 16 atrativos
isolados e 15 complexos naturais. Além disso, na pesquisa foram re-mapeados 10
atrativos do PRIMAZ/CPRM de 1998 e 07 áreas apenas cadastradas pela Prefeitura de
Presidente Figueiredo.
Dessa maneira, com o intuito de divulgar e compartilhar os dados das pesquisas e
apresentar as ações já existentes para proteção e ordenamento desses locais pelas
distintas esferas de governança, foi realizado o Seminário “CONTROLE E GESTÃO
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Apresentação

Turismo de Presidente Figueiredo.
Esse “Encarte Científico” apresenta artigos com as contribuições efetuadas por
profissionais de órgãos governamentais e não-governamentais que atuam diretamente
com o desenvolvimento de pesquisas e gestão ambiental na região, e apresenta
perspectivas para o planejamento e ordenamento ambiental o uso turístico dos locais.
Efetuamos agradecimentos a instituições que tem promovido o avanço das políticas
públicas ambientais no Estado do Amazonas, tais como: o Centro Estadual de Unidades
de Conservação do Amazonas (CEUC), que efetua um amplo programa de apoio ao
desenvolvimento de pesquisas científicas em Unidades de Conservação Estaduais; ao
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), pelo compartilhamento de
experiências e de informações acerca da gestão ambiental; e a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Presidente Figueiredo, pelo apoio e parcerias efetuados em prol da
gestão ambiental local.
A intenção da equipe de organização do evento é prosseguir com as ações visando à
conservação de áreas naturais em Presidente Figueiredo e ao ordenamento da atividade
turística, propiciando a geração de emprego e renda nas comunidades detentoras dessas
potencialidades, com envolvimento e organização dos operadores de turismo,
implementação dos locais, ofertando ao turista uma excelente experiência.

João Rodrigo Leitão dos Reis
Coordenador Executivo do Evento

Mary Grace Mota
Assistente Técnica
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CIFA/UFAM, em parceria com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de
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PARTE I - DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES

Parte I
DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM

ENCARTE CIENTÍFICO

EM

HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Dr. Julio César Rodríguez Tello
Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - Universidade Federal do Amazonas –
UFAM. Campus Universitário, Av. Gen. Rodrigo O. Jordão Ramos, 3000, 69077-000, Manaus-AM,
jucerote@hotmail.com

HISTÓRICO DO PPGCIFA
Nas últimas décadas, processos desenfreados de desenvolvimento econômico têm
sido responsáveis por perdas significativas na diversidade biológica na Amazônia,
resultante da ocupação e destruição de ecossistemas até então intocados pela ação do
homem. Com esta preocupação a comunidade científica da UFAM veio discutindo a
Gestão dos Recursos naturais da Amazônia, que permita não somente o
desenvolvimento social e econômico da região, mas também a preservação da floresta.
Neste sentido, surgiu em 2003 o Programa de Pós-Graduação em Ciências
Florestas e Ambientais (PPG-CIFA) com o objetivo de estudar estes assuntos que
tratam da preservação, conservação e valorização da floresta e dos povos amazônicos
que nela vivem e com a visão estratégica de manejar adequadamente as espécies da
flora, da fauna e ecossistemas, visando a preservação da vida de todos os seres vivos.
É missão do PPG-CIFA propagar a importância que o patrimônio Amazônico
tem representado pelo seu gigantesco potencial científico, econômico e cultural. Ao
mesmo tempo mostrar a importância da capitalização destes recursos relacionando-os
com a disponibilidade de conhecimentos e tecnologias apropriadas, que permitam seu
uso racional.
A população Amazônica vem sofrendo intensas pressões decorrentes das
atividades sócio-econômicas ecológicas e ambientais tratadas de forma inadequada e
irracional. Pois a discussão sobre a utilização dos recursos naturais deveria passar por
entendimentos locais e globais de conservação e uso equilibrado, de tal maneira que os
processos sejam conduzidos a um modelo equilibrado de desenvolvimento sustentado.
Assim, o PPG-CIFA assume um papel fundamental na Universidade Federal do
Amazonas, por buscar a sintonia da pesquisa na Floresta Amazônica sempre levando em
consideração as questões ecológicas, sociais e ambientais na perspectiva da integração
com a comunidade cientifica, população local, nacional, latino-americana e
internacional.
PESPECTIVAS DE EVOLUÇÃO/TENDÊNCIAS
O PPG-CIFA sofreu em sua implantação as conseqüências de um programa
novo, com pouca infra-estrutura, falta de recursos financeiros para pesquisas e a falta de
bolsas. Contudo, em 2006 o programa alcançou notável avanço em relação a 2004 e
2005 graças ao apoio do CNPq, CAPES e FAPEAM. Os quais disponibilizaram bolsas e
auxílio financeiro à pesquisa e infra-estrutura e também devido ao próprio incentivo
institucional e aos benefícios resultantes da cooperação institucional com o INPA e
EMBRAPA convergindo para um programa com maior consolidação.
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AÇÕES DO PPPG-CIFA NA FORMAÇÃO CIENTÍFICA DE RECURSOS

ESTRUTURA DO PROGRAMA
A estrutura pedagógica do PPGCIFA é a seguinte:
Nome do Programa
• Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais – PPGCIFA
Área de Concentração:
• Ciências Florestais e Ambientais– CFA
Linhas de Pesquisa
• Silvicultura de Florestas Tropicais - SFTN
• Manejo e Tecnologia de Recursos Florestais – MTRF
• Conservação da Natureza – CN
Disciplinas
• Núcleo Obrigatório ( 6 créditos)
o Estatística Experimental
o Metodologia de Pesquisas Florestais e Ambientais
o Pesquisa
o Estágio Docente
o Exame de Qualificação
• Núcleo de Domínio Conexo por Linha de Pesquisa
o Silvicultura de Florestas Tropicais Nativas- SFTN
 Fertilidade de Solo e Nutrição de Espécies Florestais
9
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Atualmente procura-se construir parcerias internacionais em nossas pesquisas e
já foi aprovado pela Capes dois Programa de Cooperação Acadêmica – PROCAD, um
com a UFPR e o outro com o INPE.
Existe um convênio assinado entre UFAM-INPA e UFAM-EMBRAPA e muitos
projetos são desenvolvidos entre pesquisadores do PPG-CIFA e estas instituições.
Atualmente estamos em avançado estágio de Conversações com a Universidade de Los
Andes, havendo contatos com a Universidade de Granada e Málaga na Espanha para
convênio na área de ordenamento territorial e meio ambiente.
Como pode-se observar na evolução do PPG-CIFA, principalmente nos dois
últimos anos que o corpo docente cresceu em produção, comparado a anos anteriores e,
ainda, a marcante elevação do financiamento obtido pelos seus docentes, com a
aprovação de vários projetos de pesquisa no CNPq e na FAPEAM.
Os fatores acima relacionados refletem positivamente no fortalecimento e na
evolução da consolidação do curso de mestrado (PPG-CIFA). Existe grande expectativa
na implantação do curso de doutorado por parte dos mestres existentes na região norte,
assim como de alunos latino americanos interessados na temática ambiental Amazônica,
não apenas dos egressos do PPG-CIFA, mas também dos que atuam na região e são
egressos de cursos de outras regiões e também de cursos em áreas afins que existem na
própria região.
Diante dessa demanda, há a necessidade da criação do curso em nível de
doutorado no programa PPG-CIFA. Para tanto, está sendo elaborado o projeto de
doutorado para a submissão à CAPES no presente semestre.

Sistema Agroflorestais
Fruticultura para a Engenharia Florestal
Manejo e Fertilidade de Solos Tropicais
Métodos de Melhoramentos de Plantas
Recuperação de áreas Degradadas
Propagação de Espécies Florestais
Manejo e Tecnologia de Sementes de Espécies Nativas
Silvicultura de Florestas Tropicais

o Manejo e Tecnologia de Recursos Florestais – MTRF
 Mensuração florestal
 Técnicas de inventário aplicadas a florestas
 Dinâmica de florestas tropicais
 Bases ecológicas para o manejo de florestas tropicais
 Técnicas de regressão aplicadas a florestas
 Exploração para a produção sustentável para florestas tropicais
 Técnicas de inventário para biomassa e carbono em florestas
tropicais
 Modelagem e simulação para a prognose em florestas tropicais
 Programação linear aplicada a florestas
 Processamento mecânico da madeira
 Laminação, produção e utilização de compensados
 Preservação da madeira
 Física da madeira
 Engenharia de produtos
 Secagem da madeira
 Qualidade da madeira
 Produtos florestais não madeireiros
 Anatomia da madeira
o Conservação da Natureza – CN.l
 Conservação da Natureza
 Ecologia de Ecossistemas
 Estudo e Avaliação de Impacto Ambiental
 Estudo da Paisagem
 Valoração Ambiental
 Auditoria Ambiental
 Geotecnologia e Suas Aplicações
 Áreas Naturais Protegidas
ALGUMAS METAS DO PROGRAMA
Algumas metas foram definidas para os próximos 4 anos:
• Elaboração do projeto de doutorado até dezembro de 2010 por meio de uma
comissão de docentes formada com este fim.
• Intensificar a elaboração de artigos científicos com a participação de docentes e
discentes do PPGCIFA com os dados das dissertações defendidas.
• Cada docente com os seus orientados deverá produzir um artigo por ano em
inglês a ser enviado para periódicos com qualis A.
10

CONTROLE
GESTÃO
AMBIENTAL
DOS
ATRATIVOS
TURÍSTICOS
NATURAIS
DA
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
CONTROLEEEEGESTÃO
GESTÃOAMBIENTAL
AMBIENTALDOS
DOSATRATIVOS
ATRATIVOSTURÍSTICOS
TURÍSTICOSNATURAIS
NATURAISDA
DAÁREA
ÁREADE
DEPROTEÇÃO
PROTEÇÃO
CONTROLE
AMBIENTAL
(APA)
CAVERNA
DO
MAROAGA,
PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM:
Encarte
Científico
AMBIENTAL(APA)
(APA)CAVERNA
CAVERNADO
DOMAROAGA,
MAROAGA,PRESIDENTE
PRESIDENTEFIGUEIREDO/AM:
FIGUEIREDO/AM:Encarte
EncarteCientífico
Científico
AMBIENTAL










11

CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA) CAVERNA DO MAROAGA, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM: Encarte Científico

• Trabalhar a estratégia de cooperação internacional com instituições americanas
ou européias nos próximos 2 anos.
• Participação do PPGCIFA nos editais da CAPES, CNPq, Fapeam e outros.
• Estimular a produção de livros por grupos de docentes.

REIS, João Rodrigo Leitão dos1; TELLO, Julio César Rodríguez2
1

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - Universidade Federal do Amazonas
– UFAM. Campus Universitário, Av. Gen. Rodrigo O. Jordão Ramos, 3000, 69077-000, Manaus-AM,
jrlreis@gmail.com

2

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - Universidade Federal do Amazonas
– UFAM. Campus Universitário, Av. Gen. Rodrigo O. Jordão Ramos, 3000, 69077-000, Manaus-AM,
jucerote@hotmail.com

Resumo
No artigo é apresentado o nível de conhecimento sobre os atrativos naturais já usados e
potenciais para o turismo na APA Caverna do Maroaga, bem como, os procedimentos
utilizados para mapeamento e gerenciamento ambiental desses atributos. Detectou-se
que apesar da existência de 47 atrativos mapeados e caracterizados na APA, deve ser
realizada a complementação de estudos a fim de efetuar novos registros, com a
finalidade de planejar ou ordenar o uso dos locais. Além da adoção de uma legislação
específica para seu controle, monitoramento e gestão ambiental para o turismo. Dessa
maneira, os atrativos necessitam de estudos de capacidade de suporte, administração de
visitantes, infraestrutura e medidas de gestão apropriadas de acordo com as condições
biofísicas de cada local, a fim de evitar a limitação ou minimização do tempo de uso e a
perda de sua originalidade, propiciando sua conservação e benefícios a UC, aos seus
proprietários e oportunizando uma excelente experiência aos visitantes.
Palavras-Chave: Áreas Naturais, Turismo, Amazônia.

Uso público de áreas naturais
A discussão sobre o uso público de atributos naturais e/ou culturais inseridos em
Unidades de Conservação (UC) na Amazônia é um tema emergente, para o qual se
requer a formulação de políticas e mecanismos administrativos imediatos de
planejamento e monitoramento ambiental, tendo em vista que a administração ou
manejo dos recursos naturais tem por objetivo sua utilização adequada, de modo a
respeitar sua capacidade de reprodução e de carga e seu usufruto de forma sustentável.
Os atributos naturais podem ser entendidos como os recursos ambientais e/ou
culturais existentes nas áreas protegidas e que são seus alvos de conservação. Segundo
Granizo entre outros (2006), os alvos de conservação são entidades, características ou
valores que se quer conservar numa dada área: espécies, ecossistemas ou outros
aspectos importantes da biodiversidade, sejam alvos naturais ou alvos culturais. Desse
modo, um atributo natural e/ou cultural se conforma em um atrativo (Valls, 2006), que
pode a partir do planejamento e administração apropriados se transformar em um
destino turístico (Vignati, 2008).
As áreas quando apresentam atrativos naturais diversificados, próximos ou
contínuos biofisicamente ou na mesma dominialidade fundiária, com feições distintas
no relevo, vegetação e drenagem, conformam um complexo de atrativos, chamando a
12
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Controle e gestão ambiental dos atrativos turísticos naturais da APA Caverna do
Maroaga, Presidente Figueiredo - AM
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atenção de um maior número de usuários para seu usufruto do que os atrativos isolados,
que não possuem conectividade a outros tipos de feições (Reis, 2010a,b e c).
Na proteção de atrativos naturais, as UC são instrumentos da política ambiental
para conservação da biodiversidade e cultura associada, em áreas públicas e/ou privadas
(Morselho, 2001), terrestres e/ou marinhas (Scherl entre outros, 2006), consideradas
uma importante estratégia de controle do território já que estabelecem limites e
dinâmicas de uso e ocupação específicos (Medeiros, 2006).
A instituição e manejo de UC no Brasil seguem as normativas da Lei nº. 9.985,
de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC), assim como, de seus decretos regulamentadores. O Estado do
Amazonas em conformidade com o SNUC instituiu o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação (SEUC), por meio da Lei Complementar nº. 53, de 05 de junho de 2007.
Segundo a Lei Complementar nº. 53, de 05 de junho de 2007, que instituiu o
SEUC-AM, as UC são “espaços territoriais com características naturais relevantes e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e de desenvolvimento sustentável das
comunidades tradicionais, com limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
Observa-se que está implicito na legislação que a criação, implementação e
gestão de áreas protegidas têm como desafio atender a legislação pertinente e ao mesmo
tempo compatibilizar a preservação e proteção ambiental, à promoção do
desenvolvimento socioeconômico regional, por meio do desenvolvimento de ações para
geração de renda, onde se encontra inserida a atividade turística.
Para isso, as UC, que permitem visitação pública, devem estar preparadas para
receber os visitantes, pois um dos objetivos destas áreas é o de propiciar a oportunidade
de conhecer os atributos e os valores ambientais protegidos pela unidade de conservação
que, em alguns casos, são realizados por meio da educação ambiental, interpretação da
natureza e outros meios de recreação (Kataoka, 2004).
De acordo com o estudo "Mantendo a floresta amazônica em pé: uma questão de
valores" (Keeping the Amazon forests standing: a matter of values), encomendado pelo
World Wildlife Fund (WWF) ao Instituto Copérnico da Universidade de Utrecht, com o
objetivo de demonstrar os valores dos serviços fornecidos pelo meio ambiente natural
da Amazônia, a recreação e o ecoturismo podem render, em média, entre R$ 7,80 e R$
15,80 por hectare de floresta em pé no ano (Verweij entre outros, 2009; WWF, 2010).
No entanto, para a eficácia do processo devem ser construídas estratégias
interessadas na compatibilização simultânea da viabilidade econômica, da equidade
social, da autonomia política e da prudência ecológica (Viola entre outros, 1995).
Cabe destacar que o Relatório “The Economics of Ecosystems & Biodiversity TEEB - for local and regional policy makers” (TEEB, 2010), apresenta uma avaliação
dos custos globais da perda de biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas que lhe
estão associados, assim como, os compara com os custos da conservação e uso
sustentáveis da biodiversidade.
Observa-se que é necessário entender o processo de uso público de áreas
naturais. De acordo com Takahashi entre outros (2002), o ecoturismo surgiu nos anos
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oitenta, estando seus conceitos, definições e argumentação teórica pouco consolidada.
No Brasil, as diretrizes foram estabelecidas em 1994. Com as terminologias “visitação e
ecoturismo”, em termos práticos, pode-se dizer que há diferenças sutis, principalmente
no que tange ao planejamento espacial, procedimentos econômicos e objetivos das
atividades. Nesta perspectiva, o termo “Visitação” é normalmente empregado para as
áreas protegidas, atribuindo-se o termo “Ecoturismo” para os demais espaços. No
entanto, há controvérsias sobre essa questão.
No Brasil, grande parte das UC foram criadas para a proteção de um atrativo
natural focal e de outros complementares, cabendo aos administradores dessas áreas a
difícil tarefa de conciliar o uso turístico com a conservação dos recursos naturais e
culturais sem degradar o ambiente (Takahashi, 2004). Os termos uso público e
recreação, quando relacionados às áreas naturais, são utilizados para definir o uso e as
atividades não administrativas praticadas nestes locais. A recreação consiste em
atividades de diversão praticadas durante o tempo livre e é o termo adotado na
linguagem técnica internacional pelos especialistas em lazer (Magro, 2009). Uso
público, termo adotado pelos órgãos oficiais, ligados ao manejo de áreas naturais no
Brasil, pode ser definido como o usufruto feito pelo público, quer seja recreacionista,
pesquisador ou religioso (Magro, 1999).
Com essa visão, as modalidades do turismo em áreas naturais também são
diversificadas e expõem um leque de oportunidade para o uso dessas áreas. Essas
modalidades se sobrepõem e se completam. Quando as modalidades de turismo em
áreas naturais são desenvolvidas sem a devida precaução podem provocar impactos
antrópicos na paisagem que interferem diretamente na condição original dos atrativos
naturais e/ou culturais. No entanto, quando há planejamento, administração e
monitoramento da visitação, esses impactos podem ser minimizados ou mesmo sanados.
Com a preocupação de se evitar a degradação ambiental de áreas naturais e no
que diz respeito à cultura, nos últimos anos, a proporção de Áreas Protegidas (Terras
Indígenas e Unidades de Conservação) aumentou vertiginosamente na Amazônia,
passando de 8,5% em 1990 (Celentano e Veríssimo, 2007) para 42,4% (203.630.331
hectares) em 2009 (ISA, 2009). Destaca-se, por exemplo, que no Amazonas, as
Unidades de Conservação estaduais representam cerca de 12,2% do seu território,
compreendidas em 10 de Proteção Integral e 31 de uso sustentável, somando 41
unidades (Amazonas, 2009).
O foco da pesquisa foi a Área de Proteção Ambiental (APA) estadual “Caverna
do Maroaga”, UC de uso sustentável, localizada no município de Presidente
Figueiredo/AM. Ressalta-se que o município em questão integra o Programa de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), considerado um
pólo do turismo ecológico na região. Atualmente, também é alvo do Programa Turismo
Rural da Agricultura Familiar (TRAF).
Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida para responder a seguinte pergunta:
Quais políticas e medidas de gestão são capazes de promover a identificação, valoração,
proteção e ordenamento de uso público de áreas com atributos naturais com potencial
turístico da APA Caverna do Maroaga?

Mapeamento de atrativos naturais da APA - o método
O mapeamento in loco de atributos naturais com potencial turístico existentes
na APA Caverna do Maroaga, de acordo com os métodos desenvolvidos por Reis
(2010c), envolve a investigação exploratória (Fig. 02), que engloba os procedimentos da
pesquisa bibliográfica e documental, aliadas a investigação de campo, com aplicação do
questionário de caracterização biofísica/institucional (dados gerais, estado de
conservação, impactos ambientais, acesso, usuários, localização, atributos, infraestrutura etc) às áreas, identificando sua forma de uso e perfil. Na investigação de
campo são realizadas visitas técnicas com o apoio dos guias de turismo locais ou
comunitários-mateiros.
Os atrativos obedecem à seguinte classificação de uso:
a) Os visitados por turistas e que obedecem a alguma normativa de gestão;
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O objetivo do artigo foi diagnosticar o nível de conhecimento existente sobre os
atrativos naturais da APA, assim como, propor subsídios técnicos para identificação e
gestão de atrativos naturais com potencial turístico. Ressalta-se que estudos
direcionados a diagnosticar o estado de conservação e o grau de uso das áreas com
potencial turístico permitem subsidiar a tomada de decisão para o ordenamento e
usufruto desses recursos naturais e/ou culturais existentes no local. Eleger padrões de
uso adequado das áreas com atributos turísticos, demanda a aplicação de subsídios
técnicos ao diagnóstico das oportunidades das mesmas, e por outro lado, o
conhecimento dos agentes públicos e privados que atuam na UC, de seus interesses e
suas práticas de ocupação e as relações sociais que se estabelecem nesse processo.
Observa-se que a execução de ações ligadas à contemplação da paisagem e as
atividades recreativas em áreas naturais com ou sem proteção oficial na APA estadual
Caverna do Maroaga, estão sendo realizadas sem ordenamento turístico, ambiental e
fundiário (Muller e Carvalho, 2003; Sessegolo et al. 2004; Gadelha e Alecrim, 2006;
Reis e Freitas, 2008), pressionado também pela evolução do desflorestamento na
referida unidade de Conservação (Reis entre outros, 2008; Reis, 2010a, b e c) e demais
formas de degradação ambiental.
Desta forma, a APA Caverna do Maroaga é uma das UC no Amazonas que
necessita de ferramentas que viabilizem sua gestão efetiva, a fim de evitar a degradação
ambiental de áreas com potencial turístico que poderão constituir-se em oportunidades
para geração de renda às comunidades nela existentes e fonte de recurso para a gestão
da própria UC.
Destaca-se que Gadelha e Alecrim (2006) ao realizarem estudo sobre o impacto
do turismo e agricultura na APA, detectaram a prática de um turismo não-sustentável,
com infraestrutura insuficiente e que provoca alterações na qualidade ambiental. O que
foi atestado pelas pesquisas desenvolvidas por Reis (2010a,b e c).
Enfatiza-se que a sustentabilidade ambiental da UC está relacionada à
capacidade e a forma de apropriação dos recursos naturais continuarem a existir por um
longo período, mas que para isso ocorra é necessário identificar, caracterizar e propor
formas de uso a esses recursos, através da aplicação de políticas públicas.

de uso.
O mapeamento dos atrativos deve seguir as seguintes etapas:
•
Registro biofísico e fotográfico (banco de imagens);
•
Aquisição de pontos de GPS;
•
Aplicação
de
questionário
de
caracterização
biofísica/institucional;
•
Construção de cartas temáticas de localização ou croquis.
Para os atrativos que não possuem registro no inventário oficial municipal ou
mesmo denominação, deve-se propiciar a:
•
Sugestão de nomes aos atrativos identificados;
•
Reconhecimento do estado atual de uso e caracterização
ambiental das áreas;
•
Para as áreas visitadas turisticamente, deve haver a identificação
dos proprietários ou vigias.
As informações coletadas em campo devem gerar uma base cartográfica digital
(dados vetoriais), no formato shapefile, comumente utilizado, que deverá integrar a base
existente sobre a região de estudo, geralmente na escala de 1:250.000 (UC, áreas
indígenas, rodovias, assentamentos, comunidades, áreas privadas, glebas fundiárias,
desflorestamentos, limites municipais, hidrografia, entre outros). Além do uso de
imagem de imagens de satélite.
APA CAVERNA DO MAROAGA
Estudo de Caso

MÉTODOS – PESQUISA EXPLORATÓRIA
Dados Secundários

Dados Primários
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Fig. 02 – Fluxograma da estratégia metodológica para pesquisa em áreas naturais.
Organização: Reis, João Rodrigo Leitão dos, 2010.
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b) Os que a população local visita (já consolidadas como balneários etc);
c) Os em que população local conhece, porém não as visitam ou não é atributo

Na pesquisa elaborada por Reis (2010c), o questionário de caracterização
biofísica contendo descritores para caracterização e avaliação das áreas, teve como
referências a matriz para avaliação do potencial turístico de comunidades receptoras
elaborada por Almeida (2006; 2007), a metodologia proposta por Lobo (2007) e Lobo e
Asmus (2007) sobre classificação do potencial espeleoturístico, e os métodos de
Inventário da Oferta Turística da Empresa Brasileira de Turismo (1984) e Inventário
Turístico no Meio Rural elaborado por Salles (2003).
O questionário construído não apresentava índices de valoração dos atrativos
naturais quanto a seu nível de atratividade ou identificação seu potencial turístico, mas
permite caracterizá-los biofísica e ambientalmente, com o intuito de avaliar sua situação
atual de usufruto e sua perspectiva de uso futuro para fins da atividade turística e
conservação. Desta forma, não constou no questionário valores ou pesos para cada item
avaliado. Assim, o pesquisador elege o item relacionado à realidade de campo.
Os dados de áreas privadas, glebas fundiárias, desflorestamentos, reservas
privadas, unidades de conservação e empreendimentos licenciados levantados foram
cruzados com a localização dos atrativos identificados, o que permite caracterizar a
situação ambiental e nível de vulnerabilidade, bem como, indicar qual nível de gestão
apropriado para as áreas e o perfil a qual as mesmas se prestariam.
Os novos atrativos mapeados, até então não conhecidos oficialmente,
inventariados (mapeamento, identificação e denominação) por Reis (2010c), eram
conhecidos pela população local, sendo inexistente ou irregular seu uso turístico,
devido:
a)
São áreas que possuem difícil acesso, com localização remota;
b)
Ausência de infra-estrutura de acesso e de ocorrência de ocupação nas
adjacências dos atrativos;
c)
Não conhecidos pela população local, guias de turismo e visitantes.
De forma geral, os atrativos mapeados encontram-se inclusos, grande parte em
áreas privadas, com ou sem uso produtivo ou até mesmo abandonadas, em áreas de
domínio público. Ambas com ou sem ocupação por posseiros. Sua forma de uso
depende de sua localização geográfica, adjacente ou não a núcleos comunitários e as
condições naturais de acesso.
Conhecimento sobre os atrativos de Presidente Figueiredo e da APA Caverna do
Maroaga:
A APA Caverna do Maroaga (Fig. 01) foi instituída na década de 90 pelo
Governo do Estado do Amazonas, definida como patrimônio fundiário estadual para
fins de conservação por meio do Decreto Estadual n° 12.836, de 09/03/1990 e retificado
pelo Decreto Estadual nº 16.354, de 07/12/94 em relação a sua superfície (Amazonas,
17
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Nos trabalhos realizados devem ser utilizados os seguintes materiais e
equipamentos:
• Software ESRI ArcGIS 9.3 - elaboração dos produtos
cartográficos e tratamento dos dados espaciais;
• GPS de navegação GARMIN 3 – aquisição da coordenada
geográfica das áreas identificadas, comunidades e demais aspectos
ambientais relevantes;
• Câmara fotográfica e filmadora - registro das áreas e demais
aspectos necessários à socioambientais.
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2009). Essa UC possui 374.700 ha, cerca de 14% do município de Presidente
Figueiredo onde está inserida. Tem como órgão gestor o Centro Estadual de Unidades
de Conservação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas (CEUC-SDS).
A APA está localizada entre as coordenadas geográficas 01º11’35” a 02°16’02”
de latitude sul e 59º17’24” a 60°25’12” de longitude oeste de Greenwich. Possui como
limites a BR-174 (Oeste), a Reserva Indígena Waimiri-Atroari/Roraima (Norte), o Lago
da Hidrelétrica de Balbina (Leste), o rio Uatumã (Sudeste) e rio Urubu (Sul). Na sua
parte sul é cortada pela rodovia estadual AM-240.
É uma das primeiras áreas protegidas criada a nível estadual, tendo como
objetivo de sua criação além da proteção de belezas cênicas e atributos ambientais
relevantes, a proteção efetiva das cavidades espeleológicas do Município de Presidente
Figueiredo/AM, em especial da caverna do Refúgio do Maroaga.
Ressalta-se que a região da APA Caverna do Maroaga possui uma grande
diversidade de feições em seu relevo (geomorfologia) que proporcionam distintas
alternativas de uso recreativo ou para múltiplo uso dos recursos naturais, com diferentes
arranjos de gerenciamento ambiental-fundiário.
Grande parte das áreas não usadas foram descobertas na ocasião da ocupação e
exploração de madeira nobre na região de Presidente Figueiredo. Segundo Souza e
Nogueira (2009), a exposição do empilhamento estratigráfico que abrange rochas do
Paleoproterozóico ao Fanerozóico (em que as feições geomorfológicas afloram) só foi
possível devido à abertura da BR-174, entre as décadas de 1970 e 1980, propiciando o
surgimento dos primeiros trabalhos de integração das informações geológicas, porém
foi a partir da década de 1990, com a pavimentação da referida rodovia, novas vicinais
foram abertas e expuseram melhor as relações litoestratigráficas e estruturais entre os
diferentes tipos rochosos, favorecendo o aprofundamento nas investigações geológicas
na região.
A origem das cachoeiras de Presidente Figueiredo provavelmente remonta ao
Neógeno, quando a região estava sujeita aos processos de lateritização associados a um
clima úmido em densa cobertura vegetal. Tais condições favoreceram o
desenvolvimento de cavernas nos quartzoarenitos da Formação Nhamundá.
Posteriormente, durante o Quaternário, a região foi afetada por falhas normais NE-SW
que deslocaram perfis lateríticos, rios e igarapés, originando as cachoeiras. Esses
fenômenos climáticos e tectônicos proporcionaram uma intensa dissecação do relevo da
região, indicado pelo recuo das escarpas de falha e pelo desmantelamento de cavernas,
responsável pela configuração morfológica atual da região (Nogueira e Sarges, 2001).
Segundo Coutinho entre outros (1996), as falhas mais expressivas são observadas
nas diversas cachoeiras e ao longo dos afloramentos nas drenagens que cortam a região.
É possível identificar a área de encontro entre as unidades Nhamundá e Alter do Chão,
por meio do contato tectônico (por falhas), que delimitam os grábens observados na
região de Presidente Figueiredo. As falhas possuem orientação preferencial NE-SW.
São falhas geralmente normais, que em alguns casos formam escalonamentos, gerando
os patamares de queda d’água. Os dobramentos não são muito observadas na área, haja
vista que trata-se de uma região com características de sistema rúptil (os falhamentos
são mais constantes). Mesmo assim, observa-se dobramentos subordinados à presença
de falhas que definem as dobras de arrasto (drag-folds). Estas são dobras formadas
devido ao arqueamento das camadas, pela influência de falhamentos adjacentes.
Para Nogueira e Sarges (2001), as cachoeiras da região de Presidente Figueiredo
são desenvolvidas em rochas siliciclásticas das formações Nhamundá (Siluriano
inferior) e Manacapuru (Siluriano superior-Devoniano inferior) e que estudos

Figura 01 - APA Caverna do Maroaga. Fonte: REIS, João Rodrigo Leitão dos, 2011.

Souza e Nogueira (2009), ao elaborarem um roteiro-guia para excursões
geológicas de campo para entendimento das relações litoestratigráficas e estruturais,
selecionaram um conjunto formado por 06 Seções Geológicas inseridas ao longo de
diferentes trechos da rodovia BR-174, utilizando principalmente exposições em cortes
de estrada e frentes de lavra de pedreiras. Dentre as seções está a Seção Geológica C,
em que é apresentada as relações de contato entre as unidades paleozóicas do Grupo
Trombetas (formações Nhamundá, Pitinga, Manacapuru) e os registros de depósitos
cretáceos da Formação Alter do Chão, encaixados em estruturas de abatimento do tipo
graben desenvolvidas sobre a Formação Nhamundá.
Ao longo dessa seção geológica os efeitos da neotectônica
estão registrados através da geração de diferentes estilos de
falhas e fraturas, responsáveis pelo desenvolvimento de
corredeiras, cachoeiras, grutas e cavernas, feições estas que
atraem intensa atividade turístico-ecológica para o Município
de Presidente Figueiredo. A neotectônica também é
responsável pela geração de estruturas de abatimento do tipo
grabens, observados nos quilômetros 103 e 110, os quais
guardam registros da sedimentação Alter do Chão sobre a
Formação Nhamundá, cujos contatos laterais estão encobertos
por latossolos e floresta, porém no contato basal é marcado por
conglomerados polimiticos (Souza e Nogueira, 2009).
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morfológico e estrutural dessas feições indicam que a maioria das quedas de água
originaram-se por neotectônica quaternária e encontram-se instaladas em escarpas de
falhas normais NESW, geralmente com menos de 10m de altura. Ocorrem, ainda, com
menor freqüência, cachoeiras evoluídas a partir de feições pseudocársticas.

Nº
01

Tabela 01 - Atrativos mapeados pelo PRIMAZ na APA
Tipologia do Atrativo
Qtª.
Nº
Nome Popular
Cachoeira
12
01
Berro D’água (A)
02
do Santuário (A)
03
da Porteira (A)
04
da Maroca
20

CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA) CAVERNA DO MAROAGA, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM: Encarte Científico

De acordo com o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas, elaborado
pelo CECAV as regiões compostas por formações areníticas são classificadas como
média, o que favorece os atrativos da APA Caverna do Maroaga de acordo com sua
excepcionalidade a nível regional, englobando rochas da formação Nhamundá do Grupo
Trombetas.
No ano de 2004, com recursos provenientes do Programa de Desenvolvimento
do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), foi elaborado e aprovado o
primeiro plano de manejo espeleológico de um atrativo da APA, trata-se do “Plano de
Manejo Espeleológico e Projetos Específicos de Infra-Estrutura e Sinalização da
Caverna do Maroaga, Presidente Figueiredo/AM” (Amazonastur, 2004). No plano foi
sugerida a criação de uma unidade de proteção integral, preferencialmente municipal, na
região onde está localizada a Caverna do Maroaga, com o objetivo de criar uma infraestrutura turística e evitar a degradação ambiental do atrativo.
No entanto, ao longo de 20 anos, diversos planejamentos foram realizados para
confecção de seu Plano de Gestão. Entretanto, pouca foi à efetividade dessas ações para
viabilizar essa atividade, que somente veio a ser concretizada no ano de 2009 com a
contratação de consultoria para elaboração do aludido documento.
Destaca-se que uma das iniciativas de maior respaldo efetuadas para
atendimento a essa demanda, foi à contratação de consultoria técnica por meio do
“Projeto Corredores Ecológicos – Corredor Central da Amazônia (PCE/CCA)” para
realizar o “Envolvimento e participação dos diferentes atores sociais no processo de
elaboração do Plano de Manejo (gestão) da APA Caverna do Maroaga (IPAAM,
2005)”, entre os anos de 2004 a 2005. O produto dessa atividade é o único relatório
existente que possui informações sobre a socioeconomia, uso dos recursos e dinâmica
socioambiental detalhada para as 30 comunidades da APA, apoiando também a
formação de seu conselho deliberativo.
Por outro lado, evidencia-se a inexistência de estudos acadêmicos sobre a
dinâmica população na região em questão. Assim também, como a inconsistência das
informações de quantitativo populacional existentes nos órgãos locais e a completa
ausência de informações sobre o uso dos recursos naturais e caracterização
socioambiental.
Soma-se a isso, o fato de na literatura científica existirem poucos trabalhos sobre
mapeamento dos atributos turísticos naturais da APA, destacando-se somente os estudos
desenvolvidos pela CPRM (1998) e Reis (2010a,b,c), que também efetuou o e
caracterização ambiental e a realização de diagnóstico da atividade turística na APA
junto aos usuários (comunitários, visitantes e gestores) dos locais.
No relatório intitulado “Levantamento do Potencial Turístico do Município
Presidente Figueiredo/AM”, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil/Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais – SGB/CPRM (CPRM, 1998), no ano de 1998, por meio
do Programa de Integração Mineral em Municípios da Amazônia (PRIMAZ), foram
mapeados pontualmente no município 28 atrativos com turismo latente, sendo 18
atrativos localizados na APA (Tabela 01). Destaca-se que até o ano de 2009, era essa
única base cartográfica acessível sobre esse tema no município.

Cavernas
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05

Cursos d´água (Balneário)
Corredeira

01
03

da Pedra Furada
Santo Amaro
das Orquídeas (C) (UC)
Arco (A)
Lages (A)
Pedra Lascada (A)
Santa Claúdia (A)
Água Viva (A)
Refúgio do Maruaga (B)
do Batismo (D)
do Barreto (A)
Rio das Pedras (A)
Refúgio Ecológico (A)
Sossego da Pantera (A)

LEGENDA: (A) = Possui proprietário; (B) = Pertence à União; (C) = Pertence ao Município; (D) =
Iniciativa Privada e Associações de Classe; (R) = Reserva Privada; (UC) = Unidade de Conservação
municipal; (P) = Área pública.

Entre os anos de 2005 a 2006, foram realizados estudos para confecção do Plano
Diretor do Município de Presidente Figueiredo/AM. Nesse período, foram cadastrados
62 atrativos turísticos naturais no município, sendo 28 atrativos com mapeamento
realizado em 1998 por meio do PRIMAZ (CPRM, 1998), e 34 locais, que apesar de não
possuírem mapeamento e caracterização, foram inseridos nos estudos do plano. Na APA
foram cadastrados 21 atrativos sem mapeamento (Tabela 02). Cabe ressaltar que para
confecção do Mapa de Turismo do Município foram utilizados apenas os dados
coletados em 1998 pelo PRIMAZ, não havendo contribuição com o mapeamento de
novas áreas. Além disso, as reservas privadas federais sobrepostas a APA Caverna do
Maroaga não possuíam polígono, o que dificultou a espacialização e sua caracterização
em relação à UC.

Nº
01

Tabela 02 - Atrativos não mapeados existentes na APA
Tipologia do Atrativo
Qtª.
Nº
Nome Popular
Cachoeira
16
01
Brilhante
02
Maravilha (A)
03
dos Pássaros
04
a Cara da Onça
05
Chica Preta
06
das Pacas
07
da Neblina
08
Jardim
09
do Mutum
10
Salto do IPY (B)
11
do Boto
12
da Morena (C)
13
da Micade (A)
14
das quatro quedas (C) (UC)
15
da Lindóia
21
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03

05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
01
01
02
03

Grutas

03

Formações
(Paredão)

03

rochosas 02

Pedra da Lua Branca (C)
dos Lajes
do Raio (C) (UC)
do Arco/Lago do Amor (A)
do Barreto (A)
Pedra da Lua Branca (C)

LEGENDA: (A) = Possui proprietário; (B) = Pertence à União; (C) = Pertence ao Município; (D) =
Iniciativa Privada e Associações de Classe; (R) = Reserva Privada; (UC) = Unidade de Conservação
municipal; (P) = Área pública.

Dessa maneira, do total de áreas conhecidas na APA Caverna do Maroaga, havia
até 2009 apenas 39 atrativos conhecidos oficialmente, sendo 18 mapeados pelo
PRIMAZ (1998) e 21 cadastrados pela SEMMA/SEMTUR (REIS, 2010 a,b e c).
Houveram o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos (monografias e
dissertações) voltados à análise da influência do turismo em atrativos naturais focais da
APA. Nessa perspectiva, quanto ao diagnóstico ambiental dos atrativos naturais pode-se
citar a pesquisa desenvolvida por Gadelha e Alecrim (2006), que detectaram e
analisaram os impactos ambientais em três atrativos naturais (Cachoeira da Porteira,
Cachoeira do Santuário e Caverna do Maroaga). Soma-se os estudos desenvolvidos por
Reis e Freitas (2008) e Sessegolo et al. (2004), apresentando a caracterização ambiental
e da gestão administrativa da Caverna do Maroaga, e os estudos voltados aos aspectos
geológicos e geomorfológicos da região realizados por Souza e Nogueira (2009);
Coutinho et al. (1996); Nogueira e Sarges (2001); Muller e Carvalho (2003).
Até 2009, apesar dos estudos realizados, não haviam informações consistentes
e detalhadas sobre o processo de posse e uso de atrativos naturais da APA e os
diferentes agentes que nele atuam, com a realização da pesquisa “Gerenciamento
ambiental de atributos naturais da APA Caverna do Maroaga, Presidente
Figueiredo/AM (Reis, 2010 c)” essa lacuna de informação foi preenchida. A pesquisa
diagnosticou as potencialidades ambientais e ecoturísticas da APA, por meio da
realização de 127 entrevistas roteirizadas junto a grupos de usuários (87 comunitários,
10 gestores - 10 atrativos; e 30 visitantes - 02 atrativos). Como resultado foram
identificados junto aos comunitários 63 atrativos, visitados ou não turisticamente. Além
de apresentar a percepção dos grupos pesquisados sobre a situação de uso das áreas,
com a detecção das mudanças ambientais e espaciais pontuais e a forma de usufruto dos
atrativos. Foi efetuado o mapeamento e caracterização in loco de 12 atrativos nas áreas
de uso das Comunidades Boa Esperança, Nova União e Maroaga.
Em 2010 foram elaborados estudos com a finalidade de subsidiar a confecção do
Plano de Gestão da APA. Dentre os estudos foi apresentado o “Diagnóstico dos
atrativos turísticos naturais da APA Caverna do Maroaga” (REIS, 2010a;b), que
mapeou, re-mapeou e caracterizou institucional e ambientalmente, 47 atrativos, sendo
22 em uso pelo turismo e 25 potenciais, sendo realizado:
1. Re-mapeamento de 10 atrativos do PRIMAZ (CPRM, 1998),
sendo 03 atrativos com incremento de novas áreas na conformação de
complexos (Tabela 03) e 07 atrativos isolados (Tabela 04), na atualização da
base de dados dos atrativos do PRIMAZ.
•
Atrativos com incremento de novas áreas na conformação de
complexos = 03 atrativos – 02 complexos.
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•

Atrativos Isolados = 07 áreas.

Tabela 04 - Atrativos isolados - Re-mapeamento atrativos PRIMAZ
Mapeado CPRM-PRIMAZ – 1998 – Re-Mapeados pelo ALFA (REIS, 2010)
Tipologia do Atrativo
Denominação
Usufurto
Da Porteira
Em uso
Da Maroca
Em uso
Das Orquídeas
Em uso
Santa Claúdia
Em uso
Cachoeira
Pedra Furada
Em uso
Corredeira
Sossego da Pantera
Em uso
2. Mapeamento de 07 áreas cadastradas nos estudos do Plano
Diretor (2004-2007), sendo 05 atrativos isolados (Tabela 05), e 02 com
incremento de novas áreas na conformação de complexos (Tabela 06).
•

Atrativos Isolados = 05 áreas.

Tabela 05 - Atrativos isolados - mapeamento de áreas cadastradas oficialmente
Tipologia do Atrativo
Denominação do Atrativo
Usufurto
Cachoeira dos Pássaros
Em uso
Cachoeira das Quatro Quedas
Em uso
Cachoeira
Cachoeira Salto do Ypi
Em uso
Gruta
Gruta do Raio
Em uso
Bloco Continuo de Rocha
Paredão/Muralha do Barreto
Em uso
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Tabela 03 - Complexos - Re-mapeamento atrativos PRIMAZ
Tipologia do Atrativo
Denominação
Usufurto
Complexo Lages - RPPN Instância Rivas
Mapeado CPRM-PRIMAZ – 1998 – Re-Mapeados pelo ALFA (REIS, 2010)
Corredeira
Corredeira das Lages
Potencial
Cachoeira
Cachoeira Pedra Lascada
Em uso
Mapeados pelo ALFA (REIS, 2010)
Bloco Contínuo de Rocha Paredão dos Lages
Potencial
Queda d'Água
1ª Queda
Em uso
Queda d'Água
2ª Queda
Em uso
Cachoeira
3ª Queda
Em uso
Complexo Maroaga
Mapeado CPRM-PRIMAZ – 1998 – Re-Mapeados pelo ALFA (REIS, 2010)
Caverna
Caverna do Maroaga
Em uso
Mapeados pelo ALFA (REIS, 2010)
Cânion Maroaga
Potencial
Bloco Continuo de Rocha
Paredao da Galinha
Potencial
Reprodução de Fauna
Arena/Reproducao do Galo da Serra
Potencial
Queda d'agua
Gruta dos Tres Arcos
Potencial
Cachoeira
Gruta da Judeia
Em uso

Tabela 06 - Complexos - mapeamento de áreas cadastradas oficialmente
Tipologia do Atrativo
Denominação
Usufurto
&&& - Cadastrado pela SEMMA/SEMTUR
Complexo Neblina
Cachoeira
Da Neblina
Em uso
Complexo do Mutum – RPPN Adão e Eva
Cachoeira
Do Mutum
Potencial
3. 30 novos atrativos mapeados/descobertos durante a pesquisa,
sendo 07 em uso e 23 potenciais, com a conformação de 10 complexos
naturais (Tabela 07), e 04 atrativos isolados (Tabela 08).
• 10 complexos = 26 atrativos descobertos e mapeados.
Tabela 07 - Complexos - mapeamento de novas áreas
Denominação
Complexo

Turismo
Não
Não
Não
Não

Sem Den.
Não
Não
Não
Não

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Em Uso
Potencial
Potencial
Potencial

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Potencial
Potencial

Não
Não

Sim
Sim

Potencial
Potencial

Não
Não

Sim
Sim

Não

Sim

Sim

Não

Denominação
Oficial
Paredão dos Lages
1ª Queda
2ª Queda
3ª Queda
Arena/Reprodução do
Reprodução de fauna
Galo da Serra
Bloco Contínuo de Rocha Cânion Maroaga
Bloco Contínuo de Rocha Paredão da Galinha
Gruta
Gruta dos Três Arcos
Gruta
Gruta da Judéia
Queda d'Água
Quedas 1 e 2
Gruta
Gruta dos Aracuãs
Cachoeira
Cachoeira dos Japós
Cachoeira
do
Cachoeira
Jacamim
Bloco Contínuo de Rocha Muralha Gadelhacea
Cachoeira Cabelo da
Cachoeira
Índia
Gruta
Gruta do Ceara
Gruta - Fenda do
Gruta
Ceara
Corredeira
da
Corredeira
Neblina

Não
Não
Não

Sim
Não
Não

Corredeira
Cachoeira
Cachoeira

Perfil
Potencial
Complexo Lages Em Uso
- RPPN Instância Em Uso
Em Uso
Rivas

Complexo
Maroaga

Complexo
Aracuãs

Complexo
do
Ceara
Potencial
Complexo
da
Neblina
Em Uso
Complexo
do
Mutum - RPPN
Adão e Eva
Potencial
Complexo
dos Potencial
Maias
Potencial
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Categorias de Atrativos
Bloco Contínuo de Rocha
Queda d'Água
Queda d'Água
Cachoeira

Corredeira
da
Jaguatirica
Cachoeira do Dedeu
Cachoeira dos Maias
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•
Com incremento de novas áreas na conformação de complexos =
02 atrativos – 02 complexos.

Não

Sim

Complexo
das Potencial
Galerias
do
Mutum
Potencial
Complexo Lages
–2
Em Uso
Complexo Índia
Nua
Potencial

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Bloco Contínuo de Rocha Galerias do Mutum
Corredeiras
das
Corredeira
Galerias
Portal
das
Bloco Contínuo de Rocha Galerias/dos desejos
Cachoeira/Corredeira
Cachoeira
das Lages 2

Não

Sim

Cachoeira

•

Cachoeira Índia Nua

04 atrativos isolados.

Tabela 08 - Atrativos isolados - mapeamento de novas áreas
Perfil
Em Uso
Potencial
Potencial
Potencial

Categorias de
Turismo Sem Den.
Atrativos
Sim
Não
Cachoeira
Não
Não
Cachoeira
Não
Sim
Cascata
Não
Sim
Cachoeira

Denominação Oficial
Cachoeira do Castanhal (da loira)
Cachoeira das Muralhas do Barreto
Cascata do Cupuí
Cachoeira do KM 13 AM 240

A APA Caverna do Maroaga possui em 2010 oficialmente, 55 atrativos com
mapeamento e caracterização (Tabela 09), sendo 08 com informações do
PRIMAZ/CPRM de 1998, e 47 atrativos com informações das pesquisas desenvolvidas
por Reis (2010 a;b).
Tabela 09 – Total de atrativos mapeados na APA Caverna do Maroaga
Tipologia do
Qtª. de
Mapeadas
REIS, 2010
Atrativo
Atrativos PRIMAZ Re-mapeadas Cadastradas NOVAS
(CPRM,
CPRM/
SEMMA
ÁREAS
1998)
PRIMAZ
/SEMTUR
Cachoeiras
28
05
07
05
11
Cavernas
02
01
01
Grutas
06
01
05
Corredeiras
06
01
02
03
Bloco de Rochas
07
01
06
Contínuos
(Paredão/Rochas
Expostas)
Cascata
01
01
Queda D’água
03
03
Reprodução de
01
01
Fauna
Curso D’Água
01
01
(Balneário)
Total
55
08
10
07
30
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Potencial

Tabela 10 – Total de atrativos sem mapeamento
Tipologia do Atrativo
Cadastradas
SEMMA/SEMTUR
Cachoeiras
11
Grutas
02
Bloco de Rochas Contínuos (Paredão/Rochas 01
Expostas)
Total
14
Em 2006, o Serviço Geológico Brasileiro (SGB) lançou o Projeto “Geoparques”,
visando identificar, classificar, catalogar, georreferenciar e divulgar o patrimônio
geológico, com a perspectiva de apresentar propostas para a seleção de geoparques em
nível nacional, com a colaboração da comunidade geocientífica e integrando a rede
(Bacci entre outros, 2009). No entanto, a publicação desses geossítios na lista da
Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), ou mesmo sua
inserção na lista do Patrimônio Mundial Natural da UNESCO, não garante, por si só, a
sua proteção efetiva e restrita (Pereira entre outros, 2008).
Cabe citar que esse projeto está vinculado a execução do Programa
Geoecoturismo do Brasil pelo SGB/CPRM, abrangendo a descrição de monumentos,
feições e parques geológicos, afloramentos, cachoeiras, cavernas, sítios fossilíferos,
patrimônio mineiro (minas desativadas), fontes termais, paisagens, trilhas e outras
curiosidades ecoturísticas (SGB/CPRM, 2010). De acordo com Ruchkys entre outros
(2009), no início da década de 1990, a United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) estimulou os países signatários do Patrimônio
Mundial a identificarem e conservarem sítios de importância geológica, culminando
com a criação, em fevereiro de 2004, de uma rede mundial de geoparques (Global
Unesco Network of Geoparks).
Dessa forma, o município de Presidente Figueiredo foi escolhido para execução
no período de 2009/2010 do Projeto “Geoparques: Cachoeiras do Amazonas” que visa
mapear os atributos naturais geológicos da região. Por outro lado, observa-se a ausência
de interação entre do órgão executor do projeto com demais órgãos para soma de
esforços nas pesquisas que envolvem a região da APA Caverna do Maroaga e do
referido município.
Regulamentação de legislação específica para o controle e gestão ambiental de
atrativos naturais
Observa-se que a “APA” é uma categoria de UC do grupo uso sustentável que
apresenta como característica a sobreposição com áreas de distintos interesses
econômicos, sociais, ambientais e de ocupação humana. Essas áreas podem ser as que
envolvem exploração mineral, meio urbano, assentamentos rurais, propriedades
privadas, UC públicas ou privadas mais restritivas (sem a obrigatoriedade da redelimitação geográfica e reclassificação ou recategorização da APA), áreas de
comunidades e de interesse turístico. Apresenta, portanto como característica, a baixa
restrição de uso dos recursos naturais e alto grau de pressão antrópica, tornando sua
gestão um desafio.
26
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No entanto, ainda necessitam serem mapeados e caracterizados 14 atrativos
existentes na lista oficial da SEMMA/SEMTUR (Tabela 10).
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Nesse sentido, de acordo com Santilli (2005), a Lei nº 6.902/81, que dispõe da
criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e que não foi
expressamente revogada pela Lei do SNUC, continuando parcialmente em vigor,
estabelece, em seu artigo 9º, que em cada APA o poder executivo estabelecerá normas,
limitando ou proibindo a implantação de indústrias potencialmente poluidoras, capazes
de afetar mananciais de água; a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições
ecológicas locais; o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das
terras e/ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; e o exercício de atividades
que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional.
Observa-se que esses pressupostos não estão sendo atendidos durante o período
de instituição e até o momento para o gerenciamento ambiental adequado das áreas com
atrativos naturais para o turismo na APA Caverna do Maroaga.
Haja vista que devido ao longo período em que essa UC ficou sem gestão
administrativa adequada, os atrativos naturais foram sendo apropriados de forma
normativa ou espontânea, e incorporados a um processo de visitação turística
intensificada, sem controle e administração precária, ocasionando impactos ambientais
que comprometem a integridade ecológica dos locais, e, consequentemente, limita seu
tempo de uso, caracterizando o processo ocasionado pelo turismo de massa ou
predatório.
Nos estudos realizados na APA ficou evidente que a evolução do
desflorestamento na UC, degradação das áreas de preservação permanente, poluição
hídrica, a ausência de planejamento e controle ambiental, uso e ocupação inadequada da
terra, são de extrema relevância para se entender a dinâmica de usufruto e
empoderamento de áreas naturais pela iniciativa privada, população local e agentes
públicos (Muller e Carvalho, 2003; Gadelha e Alecrim, 2006; Reis entre outros, 2008;
Reis, 2010a;b;c).
Portanto, se os atributos naturais da APA estão ligados ao desenvolvimento do
turismo, então devem possuir medidas de gestão ambiental capazes de assegurar a
proteção e cumprir os objetivos para os quais a UC foi criada, dependendo da interação
entre o órgão gestor e os agentes locais. Apesar da Lei nº. 11.771, de 17 de setembro de
2008 (Brasil, 2008), que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo expor como um
de seus objetivos “propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais,
promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e
incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a
conservação do meio ambiente natural; e a formação de parcerias interdisciplinares
com as entidades da administração pública federal, visando ao aproveitamento e
ordenamento do patrimônio natural e cultural para fins turísticos”.
A negligência do poder público no ordenamento, regulamentação e
gerenciamento ambiental do uso turístico de atrativos naturais, com ou sem proteção
oficial, é atualmente a principal ameaça à conservação das áreas naturais. Apesar da
existência de legislação ambiental específica, como o SNUC, Código Florestal, de
Cavidades Subterrâneas, entre outras.
Observa-se que possivelmente a solução estivesse inserida dentro de uma
legislação focada na regulamentação do controle e gestão ambiental do uso turístico de
áreas naturais, com ou sem proteção oficial, expondo claramente as tipologias, grupos e
categorias e que se prestam em domínio público ou privado, credenciando formas de
uso e gestão, condicionados ao licenciamento e monitoramento ambiental da atividade.

A pesquisa apresenta um leque de oportunidades para supri as demandas
quanto ao ordenamento de uso turístico de atrativos naturais inseridos em unidades de
conservação na Amazônia, em particular na APA Caverna do Maroaga. Dessa forma,
podem-se destacar os seguintes pontos:
1.
Realização do inventário a todos os atrativos naturais da APA
Caverna do Maroaga, com mapeamento e caracterização biofísica/institucional
Deve-se efetivar o inventariamento de atrativos naturais na APA, paralelo a
complementação de estudos de mapeamento e caracterização a fim de detectar nos
atrativos. Há também a inexistência de informações sobre a qualidade ambiental dos
atributos e a situação atual de usufruto. Essa observação é válida tanto para os atrativos
que recebem visitação turística ou não. Além disso, a detecção dos impactos decorrentes
da visitação e no entorno das áreas é essencial para a formulação de medidas imediatas
para minimizar ou eliminar as fontes de pressão e estresse aos ambientes.
Atualmente a execução do Projeto “Geoparques: Cachoeiras do Amazonas”
pela SGB/CPRM proporciona um importante momento para parcerias institucionais que
propiciem um esforço conjunto de caracterização geológica, institucional e da situação
de usufruto e ambiental dos atrativos. Essa atividade é primordial, principalmente, para
melhoria logística das campanhas de campo, bem como, para elaboração de produtos
cartográficos e documentos (relatórios técnicos) mais consistentes que demonstrem a
relevância das áreas para instituição de geoparques (buscando chancela internacional da
UNESCO) e, em complemento, unidades de conservação restritivas sejam públicas ou
privadas, já que existe em ambos os casos o mesmo interesse, que é a conservação das
áreas.
Dessa forma, existem várias oportunidades para estreitar os objetivos de
conservação e o aumento da capacidade técnica que proporcionará, buscando bons
resultados, seja para a definição do zoneamento da APA ou para a formulação dos
programas de gestão para as áreas.
2.
Elaboração de estudos de viabilidade da oferta/demanda turística
para áreas
A ausência de planejamento e administração adequada para o turismo na
unidade de conservação deixa visível a inércia governamental quanto ao atendimento às
necessidades básicas de infraestrutura e gestão apropriada às condições ambientais dos
locais. Principalmente, a disponibilização de placas de localização, roteirização dos
atrativos, melhoria nas condições de trafegabilidade de estradas e ramais, entre outros.
Soma-se a completa ausência de desenvolvimento das áreas como destinos turísticos,
com seus recursos e produtos definidos e estruturados (principal, periféricos e
complementares), o que influencia na durabilidade de sua sustentabilidade e, por
conseguinte no seu ciclo de vida. Esse aspecto também remete a ausência de uma
política de divulgação dos atrativos e de elaboração de planos de negócio.
3.
Utilização dos recursos provenientes do uso da imagem das áreas
naturais da APA Caverna do Maroaga
As imagens dos atrativos naturais da APA Caverna do Maroaga são bastante
conhecidas e divulgadas na mídia local e regional. No entanto, o uso das imagens em
peças publicitárias e seu uso simbólico pela iniciativa privada não rendem nenhum
benefício financeiro para unidade de conservação ou para as comunidades locais, apesar
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Conclusões e recomendações

4.
Pagamento por serviços ambientais prestados pelas áreas naturais
Assim, como no uso da imagem, categoria APA e as reversas privadas também
são excluídas do aproveitamento econômico de serviços ambientais desenvolvidos pelas
áreas naturais. No entanto, esse fato não impede o desenvolvimento de mecanismos para
incentivo a proteção de áreas naturais inseridas em propriedades privadas, a fim de
inibir o avanço do desflorestamento, favorecer a recuperação de áreas degradadas, evitar
a degradação dos recursos naturais e valorizar e ordenar o uso dos atrativos naturais
e/ou culturais.
Um dos exemplos a serem seguidos é o Projeto-piloto de pagamento por
serviços ambientais para a conservação florestal – ponto focal: município de Apuí. Esse
projeto é desenvolvido nas áreas rurais de Apuí, onde se localiza o Mosaico de
Unidades de Conservação Estaduais do Sul do Amazonas. Projeto este que possui dois
pilares de atuação: um voltado ao aproveitamento do potencial turístico da região
(Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo) e outro é voltado à implantação de um
projeto de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD).
Outra iniciativa é o projeto “Apuí mais Verde” desenvolvido por órgão locais
em parceria com uma ONG, tendo o objetivo de recuperar, por reflorestamento, áreas
degradadas, reservas legais e de áreas de preservação permanente (APP), envolvendo
agricultores e pecuaristas, além de promover o sequestro de carbono. Será efetuado no
âmbito desse projeto, o pagamento anual de R$ 80,00 por hectare, por um período de 25
anos, aos proprietários que se cadastrarem no referido programa. Essas iniciativas
podem orientar o desenvolvimento de novas alternativas e perspectivas de atuação para
o gerenciamento ambiental de áreas naturais na APA Caverna do Maroaga.
5.
Estudos de Capacidade de Carga e planejamento e administração
da visitação turística
Em um parque devidamente implementado há todas as condições favoráveis
para se ter um controle maior sobre o fluxo da visitação e poder contabilizá-lo, mas
como esse procedimento será eficaz em uma APA, onde predomina as áreas privadas e
o direito de propriedade. A alternativa é envolver e convencer os proprietários a
colaborarem ou imporem sansões por meio da reedição da Instrução Normativa que
regulamente o uso público dos atrativos naturais e estabeleça limites para realização de
atividades potencialmente poluidoras, bem como, o registro do número de visitantes. A
formulação de programas que visam ordenamento do uso turístico é essencial,
principalmente a partir da elaboração de estudo de capacidade de carga/suporte e
ferramentas para administração dos visitantes. Atualmente, a regulamentação e
monitoramento das atividades turísticas na APA Caverna do Maroaga, apesar de sua
vocação, são praticamente inexistentes, bem como, a realização de estudos que
procurem averiguar a percepção e preferências dos usuários de áreas naturais.
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de propiciar o conhecimento de alguns atrativos como Caverna do Maroaga, Cachoeira
Santuário, entre outros e associá-los a APA. De acordo com a Lei Complementar nº 53,
de 05 de junho de 2007, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação
no Amazonas, as APA e as reservas privadas (RPPN e RPDS) estão excluídas do
aproveitamento econômico desenvolvido a partir do uso da imagem (art. 50). Dessa
forma, uma alternativa é a seleção e delimitação de áreas para criação de UC públicas
mais restritivas no seu interior pelo mesmo nível hierárquico e de governo, que venha
garantir o uso dessa oportunidade, haja vista o potencial e a dispersão de áreas com
excelente qualidade paisagística.

6.
Pesquisas sobre a percepção e preferências dos visitantes de áreas
naturais
Conforme contatado nessa pesquisa, os visitantes de áreas naturais buscam o
contato íntimo com a natureza, onde o valor simbólico desta é condicionado à
rusticidade dos locais, a vegetação e a presença de condições propícias à recreação. As
áreas naturais da APA, mesmo as inseridas em reservas privadas, carecem de uma
política de gestão ambiental e turística que possibilite sua estruturação e adoção de
medidas administrativas mais consistentes dentro de parâmetros científicos, como, por
exemplo, o manejo de trilhas, zoneamento das áreas de uso, entre outros.
A melhor forma de apoiar a conservação dessas áreas é por meio do
investimento em capacitação profissional e em infraestrutura. Os visitantes apesar de
apresentarem distintos interesses e preferências necessitam de lugares com uma
infraestrutura adequada para estadia e alimentação, bem como, a existência de serviços
disponíveis a lhe garantir maior comodidade e segurança.
7.
Melhorias no gerenciamento das áreas naturais
A adoção de um amplo programa de uso público para essa unidade deve
obrigatoriamente oferecer condições aos atuais proprietários de áreas naturais se
inserirem em todas as fases de discussões e planejamento. Essa política deve ter três
pilares básicos de atuação: a) a regulamentação das atividades de turismo nas áreas
naturais, estabelecendo diretrizes e normas de condutas sujeitas a penalidades; b) a
infraestruturação das áreas de acordo com suas condições biofísicas, provendo a
adequação e estudos de viabilidade paisagística dos equipamentos ao ambiente, placas
de localização, placas de sinalização interna, entre outros; e c) capacitação profissional
em manejo de áreas naturais para o turismo.
8.
Melhorias na gestão da APA Caverna do Maroaga
Observa-se que atualmente a APA Caverna do Maroaga não conta com
escritório próprio na referida unidade, bem como, não possui placas de identificação
e/ou localização, equipamentos, automóveis, entre outros. Estando em uma situação não
apropriada para sua gestão efetiva. Um dos pontos que merecem destaque são o
funcionamento de seu conselho deliberativo e elaboração de plano de gestão. Observase por outro lado, a morosidade na coordenação de ações de regularização fundiária e de
ordenamento da atividade de turismo, que são um dos principais problemas a serem
enfrentados na difícil tarefa de conduzir a gestão de uma APA na Amazônia.
9.

O envolvimento das comunidades no planejamento do turismo na

APA
As comunidades possuem interesse e motivação para atuar de forma ativa em
projetos de ordenamento do uso público de áreas naturais. Assim também em ações de
estruturação do turismo nas comunidades. No entanto, as expectativas e anseios
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Mesmo a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e
parques municipais públicos sobrepostos a APA não são eficazes para proteção efetiva e
ordenamento e regulamentação do uso público nessas áreas. Ressalta-se que a criação
de unidades de conservação públicas ou privadas sobrepostas a essa categoria de UC é
encarada como o principal leque de oportunidades que garante a concretização dos
objetivos de instituição de APA. E esse discurso está presente no âmago de seus
postulados de formulação na proposta de conservar ecossitemas relevantes em domínios
da propriedade privada.

10. As perspectivas de zoneamento da APA e programas de gestão
Diante do atual cenário de uso e ocupação da terra na APA Caverna do
Maroaga, o zoneamento da unidade deve propor zonas restritivas que abarcarão os
locais de dispersão dos atrativos naturais, a maioria inserida no Grupo geomorfológico
Trombetas. O respeito às características litológicas da região e às áreas de propriedade
privada serão parte do desafio ao se experimentar disciplinar o uso dessas áreas naturais
ou mesmo destacar e delimitar áreas propícias a instituição de unidades de conservação
públicas ou privadas mais restritivas.
Dessa forma, os programas de gestão como o de apoio às comunidades, o de
uso público e de manejo do meio ambiente devem está associados, haja vista o passivo
ambiental existente no gerenciamento das áreas naturais.
A grande possibilidade de orientar o desenvolvimento das atividades de
turismo de forma sustentável está na possibilidade de destacar prioridades e apoios para
o desenvolvimento de medidas de controle ambiental, que promovam o licenciamento,
credenciamento e fomento das atividades. Além da obtenção de condições favoráveis
para constituição de áreas com potencial turístico físico e gerencial que se consolidem
em destinos.
Com esse intuito, essa pesquisa gerou subsídios para elaboração futura de um
plano de gestão do ecoturismo ou o plano de uso público. Sendo de suma importância,
também, para proporcionar melhorias e buscar por soluções pontuais, bem como,
destacar a necessidade de se efetivar a formulação e execução de medidas de gestão
apropriadas de acordo com as condições naturais de cada local.
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RESUMO
Este artigo apresenta o panorama da gestão das Reservas Privadas Federais no
Amazonas, com destaque as sobrepostas a Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual
Caverna do Maroaga - Presidente Figueiredo-AM, com foco no processo de
instituição/manejo dessas áreas, no gerenciamento administrativo e nas ações de apoio
dos órgãos ambientais competentes nos âmbitos federal, estadual e municipal. Para o
levantamento de dados foram aplicados 13 questionários, junto aos proprietários das
RPPNs Federais da Região Metropolitana de Manaus e realizada entrevista roterizada
com o órgão competente pela gestão das Reservas – ICMBio, com as Secretarias de
Meio Ambiente dos municípios afetados, Manaus e Presidente Figueiredo e com a
Associação de Proprietários de RPPNs do Bioma Amazônico-ARBIAM, possibilitando
o fornecimento de informações sócio-ambientais ao poder público e associações de
RPPNs, direcionadas à elaboração de diretrizes para a formulação de políticas de apoio
ao fortalecimento e expansão desta categoria no Amazonas. Como resultado,
identificou-se que: a) grande parte das reservas privadas não possui planejamento
básico e, menos ainda, plano de manejo comprometendo a gestão efetiva da
conservação destas unidades, b) a administração/gestão da maioria das reservas é
realizada pelos próprios proprietários, que contam com apoio de caseiros; c) a maioria
das reservas não está disponível para uso público, predominando o uso exclusivamente
para lazer e descanso do proprietário; d) o órgão ambiental competente não vem
cumprindo com suas responsabilidade quanto apoio e fiscalização das RPPNs; e) apesar
das dificuldades enfrentadas pelos proprietários, como falta de incentivos para a
categoria, consideram válida a proteção de suas propriedades e recomendam a proposta
para outros proprietários, porém com o alerta que não há apoio governamental para
gestão.
Palavras-chave: Reserva Particular do Patrimônio Natural. Gestão. Proteção.

INTRODUÇÃO
O poder público visando minimizar os danos ambientais, e, sobretudo, a
proteção de áreas naturais, instituiu um arcabouço legal voltado à implantação de áreas
protegidas. Dentre as tipologias de áreas protegidas encontram-se as chamadas
Unidades de Conservação (UC), fazendo parte do Sistema Nacional de Proteção ao
Meio Ambiente. As UC públicas
e privadas são controladas pelo órgão federal
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), compondo o
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Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNS) no Amazonas: subsídios
para proteção de atrativos turísticos naturais
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que foi instituído
em 18 de julho de 2000, através da Lei Nº 9.985.
Assim, as UC, tornaram-se importantes para a preservação da natureza, da vida
selvagem e para outros propósitos ligados à nova preocupação “ecológica” que é a
conseqüente ampliação do processo de desenvolvimento econômico em nível mundial,
gerando a destruição e transformação dos ambientes naturais.
Na mesma época do surgimento das áreas protegidas públicas, marcadas pela
criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, surgiu na Inglaterra da
iniciativa privada, o conceito de reserva da natureza (nature reserve), tendo como
objetivo preservar certo grupo de plantas, formando o National Trust, responsável pela
primeira Reserva Particular na Inglaterra – Wicken Fen (MORSELLO, 2001).
No Brasil o estabelecimento de reservas privadas já era previsto desde o antigo
Código Florestal (Decreto n 23.793, de 23/01/1934), intitulada como “Florestas
Protetoras”. Tais "florestas" permaneciam de posse e domínio do proprietário e eram
inalienáveis. Em 1965, com a instituição do novo Código Florestal, a categoria
"florestas protetoras" desapareceu, permanecendo a possibilidade do proprietário de
floresta não preservada, gravá-la com perpetuidade. Isso consistia na assinatura de um
termo perante a autoridade florestal e na averbação à margem da inscrição no Registro
Público.
Mas em 1977, através da Portaria nº 327, as reservas privadas ganham uma nova
denominação, os refúgios particulares de animais nativos - REPANS, porém em 1988,
por meio da Portaria nº 218, estas reservas passaram a se chamar Reservas Particulares
de Fauna e Flora. Entretanto, só em 1990, surgiu a denominação atual de reservas
privadas, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), através do Decreto 98.914,
sendo atualizado em 05 de junho de 1996, pelo Decreto 1992, que é o que está em vigor
no presente.
O estabelecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN),
unidade de conservação de domínio privado, legalmente instituída por ato de poder
público atendendo vontade do proprietário da área, que consta de interesse público e
tem como objetivo conservar e restaurar a diversidade biológica aparece como uma
alternativa para integrar o mosaico da conservação dos recursos naturais brasileiros.
Embora ainda, sejam insuficientes os esforços do governo quanto às garantias de
benefícios efetivos para os proprietários dessas áreas (Costa, 2006), é significativo o
quantitativo de propriedades particulares que abrigam importantes remanescentes da
fauna e flora brasileira.
Nesta perspectiva, encontra-se a Região Metropolitana de Manaus, com
13(treze) RPPNs Federais, destacando-se as sobrepostas na Área de Proteção Ambiental
(APA) Estadual Caverna do Maroaga - Presidente Figueiredo-AM. Essas unidades de
conservação foram criadas por ato voluntário dos seus proprietários, os quais
submeteram parte ou total de suas propriedades ao regime perpétuo de proteção legal,
com anuência do governo federal e objetivo primário de salvaguardar a biodiversidade
local (MELO, 2004). Assim, cerca de 700 ha de florestas do bioma amazônico, foram
adicionados ao SNUC.
Através do efetivo reconhecimento das RPPNs e a implementação da gestão
supracitada, será possível não só conferir maior potencial à efetividade das reservas
privadas da Região Metropolitana de Manaus, mas também promoverá o
desencadeamento de novas iniciativas de criação de RPPNs no Estado.
No Amazonas, o Estado passou a ter a competência legal para instituição de
reservas particulares desde 2007, porém somente em 2010 com a homologação do
Decreto 30.108 de 22 de junho de 2010, foi realizada a regulamentação do processo de
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reconhecimento de reservas privadas a nível estadual. Em nível municipal, Manaus é o
único município do Estado pioneiro na criação desse tipo de reserva. As RPPNs
existentes nos demais municípios foram instituídas pelo Governo Federal.
O Estado do Amazonas possui atualmente 74 Unidades de Conservação públicas
com 37,6 milhões de hectares, correspondendo a 24% do território (SDS, 2009). As
reservas privadas instituídas pelo governo federal sob a forma de RPPN possuem
apenas 968 ha.
Cabe salientar que a implantação de UCs, sejam públicas ou privadas, esbarra na
escassez de recursos econômicos e financeiros, na falta de vontade política, na
deficiência da divulgação e no entendimento do papel que essas áreas exercem para a
conservação da biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida das comunidades
circunvizinhas. Os custos necessários para a ampliação de áreas protegidas reforçam a
importância das reservas privadas no âmbito da conservação dos recursos naturais em
todo o mundo (MORSELO, 2001).
Costa (2006), afirma que no Brasil, os recursos destinados às áreas protegidas
são insuficientes. No período de 2002 a 2005, foram autorizados recursos na ordem de
R$ 260.000.000,00, dos quais apenas R$ 124.000.000,00 foram efetivamente
empenhados. A autora destaca ainda, que para manutenção da conservação e
consolidação das unidades de conservação da superfície protegida no Brasil, seria
necessário um valor estimado de um bilhão de reais, e se for levar em consideração a
necessidade de regularização fundiária de muitas dessas áreas, a demanda é superior.
Existe, portanto, uma defasagem entre a necessidade e a disponibilidade de
recursos suficientes para manter as unidades de conservação brasileiras já criadas, bem
como, para solucionar os problemas fundiários respectivos, tornando menos
desfavorável o cenário para proteção de novas áreas e reforçando a importância das
reservas privadas para a conservação dos recursos naturais brasileiros.
Porém, a falta de uma política mais contundente de incentivo às UC, não é uma
peculiaridade só das áreas públicas, mas principalmente das áreas privadas, como pode
ser observado, na Região Metropolitana de Manaus/ Amazonas, detentora de 13 (treze)
RPPNs Federais.
As RPPNs têm como amparo legal, especialmente, a Lei n° 9.985, que institui o
SNUC e o Decreto 5.746/2006, de 05 de abril de 2006, tratando especificamente das
RPPNs.
O estabelecimento de reservas privadas para os conservacionistas surgiu como
uma estratégia importante para ampliar o tamanho do território conservado e ainda,
definindo um novo conceito na política oficial de UC, a proteção de áreas privadas de
grande relevância ambiental.
Entretanto, segundo Gonçalves (2006), as reservas privadas vêm
proporcionando, no Brasil, aos grandes latifundiários mais uma oportunidade de
legitimarem a iníqua apropriação de terras e, por conseqüência, de águas e de
biodiversidade, na medida em que não mais se questiona o fato de grandes extensões de
terras estarem sendo apropriadas de modo privado e, assim, privando grande parte da
população do acesso aos recursos naturais.
Na Região Metropolitana de Manaus/Amazonas existem ainda alguns entraves
quanto a gestão das RPPNs Federais principalmente pela ausência de ações de
fiscalização e monitoramento ambiental, de apoio técnico para cumprimento dos
objetivos pelas quais as reservas foram criada e sobretudo, pela inexistência de um
programa de apoio a esta categoria no Amazonas, afetado diretamente a efetividade da
gestão dessas unidades.

ANTECEDENTES LEGAIS DA RPPN NO BRASIL
1934 - Lei Florestal: destinava espaços naturais para proteção por iniciativa do
proprietário rural, denominados “Florestas Protetoras”.
1977 - Uma portaria do instituto Brasileiro de Desenvolvimento florestal
(IBDF) determinou o reconhecimento de terras privadas como “Refúgios Particulares de
animais nativos”, para proteger fazendas cujos proprietários não queiram permitir caças
em suas terras.
1988 - A portaria nº 277, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), criou as “Reservas Particulares de fauna e
flora”,que proibia a caça e também amparava aqueles proprietários com interesses
conservacionistas.
1990 – O Decreto Federal nº 98.914, detalhou regras para a conservação da
natureza em terras privadas. Nesse momento, surge o conceito e as principais normas
das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
1996 – O Decreto Federal nº. 1.922: estabeleceu a possibilidade das RPPNs
serem reconhecidas pelos órgãos ambientais estaduais e determinou seu caráter
perpétuo.
2000 – A Lei 9.985/2000 (SNUC) – Estabeleceu a categoria RPPN como
unidade conservação do grupo uso sustentável;
2006 – O Decreto nº. 5.746, de 05 de abril de 2006 – regulamentou a categoria
RPPN;
2007 – O Estado do Amazonas institui a Lei Complementar nº 53/2007 – Lei
do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, inserindo a RPPN no Grupo de
Proteção Integral e a criando a categoria Reserva Particular de Desenvolvimento
Sustentável (RPDS) inserida no grupo de uso sustentável;
2010 – O Estado do amazonas por meio do Decreto nº 30.108, de 22 de julho
de 2010, regulamenta as categorias RPPN e RPDS.

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) UMA
ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) foi criada por meio do
Decreto Federal n° 98.914 em 1990, sendo uma categoria de área protegida instituída
em áreas de domínio privado, por iniciativa de seu proprietário e mediante
reconhecimento do poder público, com caráter de perpetuidade
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Com o intuito de realizar uma análise da quanto a gestão das RPPNs no
Amazonas, foi realizada uma pesquisa, a qual avaliou o estado de gerenciamento e a
adoção dos instrumentos técnicos, científicos, econômico-adminitrativos, jurídicos e de
educação ambiental preconizados na legislação destas unidades, nas práticas de gestão
por parte dos proprietários, do órgão ambiental competente e das associações das
RPPNs.
Logo, este artigo apresenta a caracterização da situação da gestão das RPPNs
Federais do Amazonas, com vistas à conservação ambiental, as reivindicações dos
proprietários destas reservas, possibilitando o fornecimento de informações para
subsidiar a formulação de políticas públicas para fortalecimento e expansão desta
categoria no Estado do Amazonas.
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O Decreto n° 98.914, de 1990, foi revogado pelo Decreto n° 1.922, de 5 de
junho de 1996. O novo decreto conceituou melhor a figura da RPPN e definiu os usos
permitidos, sejam, atividades de cunhos científico, cultural, educacional, recreativo de
lazer, desde que assegurada a proteção dos recursos da reserva, e estabeleceu direitos e
obrigações para os proprietários e para o próprio órgão credenciador(ICMBio). Porém,
apesar dos avanços em tais decretos, as RPPN continuavam não sendo reconhecidas
como UC, mas áreas especialmente protegidas com o aval do poder público e tendo
usos relativamente restritos.
Com a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), as RPPNs foram finalmente reconhecidas como
unidades de conservação. O Brasil tornou-se, assim, o único país da América Latina a
incluir as reservas privadas no seu sistema oficial de áreas protegidas (LEOPOLDINO,
2002). A partir daí, abriam-se novas possibilidades para essas reservas.
A primeira reserva com a denominação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural criada no Brasil fica localizada na Fazenda Lageado, situada no município de
Dois Irmãos do Buriti/MS, reconhecida em 1990.
A crescente adesão de proprietários particulares à iniciativa de criar as RPPN
contribuiu para que a questão fosse organizada e estimulada. Em 1996 o IBAMA
estruturou o Programa RPPN (PEREIRA, 2000), chegando a contar com um setor
específico para sua condução na Diretoria de Ecossistemas (DIREC), a Coordenação de
Conservação de Ecossistemas (DICOE).
Por sua vez, na DICOE, o tema ganhou uma gerência que lidava com todas as
questões das RPPN. No final da década de 90 foram produzidos muitos documentos
sobre as RPPN, culminando, em 1999, com a elaboração do Manual Informativo do
Programa RPPN (BENSUSAN, 1999), o qual foi distribuído para todos os proprietários
de RPPN federais. Nesse manual encontrava-se, inclusive, um informe direcionado à
elaboração do então chamado plano de utilização, na tentativa de sistematização das
informações sobre o conjunto das RPPN.
Entre os principais resultados relativos às RPPN, no IBAMA, citam-se o
Congresso Nacional de RPPN (1996); a criação da Rede Nacional de Áreas Particulares
Protegidas (RENAPP); a criação de um banco de dados sobre essas UC; a realização do
2º Seminário de Técnicos do IBAMA (2001), que teve a participação de proprietários de
RPPN e de ONG, quando foi estimulada a criação de associações de proprietários de
RPPN e a Confederação Nacional de Proprietários de RPPN; a realização do 1º
Seminário de Sustentabilidade e Conservação das RPPN (1999), entre outros seminários
e encontros (PEREIRA, 2000).
Os municípios, Estados e a União podem criar suas unidades de conservação,
tanto de proteção integral como de uso sustentável, baseando-se na representatividade
ecológica da área e não na sua dimensão ou hierarquização federativa. Cabe ao
proprietário escolher o órgão federal ou estadual para a sua criação de sua RPPN.
Atualmente, 16 (dezesseis) Estados Brasileiros possuem legislação para a criação de
RPPNs: Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Alagoas, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
Tocantins, Mato GROSSO, Paraíba e o Amazonas
Na atualidade, o Brasil, possui mais de 949 RPPNs, abrangendo um total
aproximado de 674.122 ha, que protegem áreas representativas de todos os biomas
brasileiros (ICMBio, 2010).
Diante do cenário de dificuldades econômicas e políticas para a criação de
Unidades de Conservação públicas, as RPPNs assumem grande importância, pois
configuram como alternativas de estratégia de conservação in situ da biodiversidade, ao

CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE
INOVADORAS COM O SIMRPPN

RPPN: BASES CONCEITUAIS

E

Após o reconhecimento das RPPN como UC, e no sentido de melhor conduzir
sua normatização, o IBAMA lançou, em fevereiro de 2001, a Portaria nº 16/2001, com
um conjunto de informações, orientando os proprietários particulares interessados no
reconhecimento de suas propriedades, ou parte delas, como RPPN.
Foram definidas várias obrigações em termos de documentação, plantas e mapa
da propriedade e da área pretendida como reserva, além da definição clara dos passos
para tal constituição.
Atualmente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) é o órgão governamental na esfera federal responsável pela criação,
implementação e gestão das UC públicas e gerenciamento e monitoramento das UCs
particulares, o qual com o objetivo de fortalecer as RPPN Federais, desde o inicio de
2010, disponibiliza o Sistema Informatizado de Monitoria de Reservas Particulares do
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possibilitarem o aumento das áreas sob regime de proteção, desonerando o Poder
Público das indenizações e gastos com a gestão das áreas, além de apresentarem outros
fatores que justificam sua criação, tais como:
• Contribuição para uma rápida ampliação das áreas protegidas no país, sem
ônus para o Poder Público;
• Possibilidade de participação da iniciativa privada no esforço nacional de
conservação;
• São aliadas na proteção do entorno de UCs públicas;
• Apresentam índices positivos na relação custo/benefício para a sociedade e o
Poder Público;
• Desoneram o Poder Público de altos custos com indenizações fundiárias e
gestão;
• Contribuem para a proteção dos biomas brasileiros;
• Prestam serviços ambientais como: provisão de água, equilíbrio climático e
conservação de paisagens;
• Protegem espécies endêmicas (cuja ocorrência é restrita a determinada região);
• São importantes ferramentas na formação de Corredores Ecológicos.
Estudos demonstram que em muitas regiões onde restam poucas amostras da
vegetação original, as RPPNs podem ser os últimos fragmentos originais ainda bem
conservados existentes, prestando, por isso, inestimável serviço para a conservação da
biodiversidade de determinadas regiões.
A criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural tem sido uma
estratégia fundamental para a implantação dos Corredores Ecológicos ou Corredores de
Biodiversidade, particularmente em biomas como a Mata Atlântica, onde a maior parte
da vegetação nativa remanescente está em imóveis rurais privados.
Um aspecto relevante em relação aos benefícios para a sociedade é que uma
RPPN, na região em que está localizada, torna-se um excelente exemplo de consciência
e participação do cidadão comum na defesa da natureza. A criação de uma RPPN, por
ser um ato de cidadania, dissemina e promove diversas outras ações de conservação,
inclusive incentivando outros proprietários da região a seguirem o mesmo caminho.
Este efeito tem sido comprovado na prática.
A iniciativa privada de pessoas físicas (proprietários rurais) e jurídicas
(organizações não-governamentais e empresas) na criação de áreas protegidas expressa
a expansão da consciência ambiental e da responsabilidade socioambiental.
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Patrimônio Natural - SIMRPPN, que é um mecanismo on line criado para registro,
pleito de criação de RPPN e também, para o monitoramento ambiental.
O processo de criação obedece alguns critérios, como a área proposta deve
possuir valor para a proteção da biodiversidade, de importantes aspectos paisagísticos
ou ainda características ambientais que justifiquem ações de recuperação capazes de
promover a conservação de ecossistemas frágeis ou ameaçados.
Poderão criar RPPN, somente proprietários de terras, entre eles pessoas físicas,
jurídicas, entidades civis ou religiosas podem requerer o reconhecimento total ou de
parte de suas propriedades como RPPN, e não há limites de tamanho máximo ou
mínimo.
O interessado em criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
deverá acessar o SIMRPPN por meio do site www.icmbio.gov.br/rppn, e preencher o
requerimento on line com uma série de informações. O requerimento gerado no
SIMRPPN deverá ser anexado aos documentos discriminados abaixo e encaminhados á
sede do (ICMBio), em Brasília.
Se o proprietário do imóvel for pessoa física.
I – Cópia autenticada das cédulas de identidade do proprietário; do cônjuge ou
companheiro; do procurador, se for o caso, e do representante legal, quando se tratar de
pessoa jurídica;
- O representante legal do proprietário ou dos proprietários deverá apresentar
procuração para representá-lo (os), por instrumento particular;
II - Certidão negativa de débitos relativos ao imóvel expedida pelo órgão de
administração tributária competente (federal, se for imóvel rural e municipal, se for
imóvel urbano);
III- Certificado atualizado do Cadastro do Imóvel Rural – CCIR;
IV - Título de domínio do imóvel no qual se constituirá a RPPN;
V - Certidão de matricula e registro do imóvel no qual se constituirá a RPPN
indicando a cadeia dominial trintenária ou desde sua origem;
VI – Planta impressa da área total indicando os limites do imóvel e da área
proposta como RPPN, quando parcial, georreferenciado, indicando a base cartográfica
utilizada e as coordenadas dos vértices definidores dos limites, assinados por
profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsável Técnica (ART);
VII – Memorial Descritivo impresso dos limites do imóvel e da área proposta
como RPPN, quando parcial, georreferenciado, indicando a base cartográfica utilizada e
as coordenadas dos vértices definidores dos limites, assinado por profissional
habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Se desejar, podem ser encaminhados os memoriais descritivos emitidos pelo
SIMRPPN, assinados por profissional habilitado, com a devida ART (substituindo o
item VII).
Se o proprietário do imóvel for pessoa jurídica, deverão ser encaminhados
também os documentos listados abaixo:
VIII - Cópia autenticada dos atos constitutivos e suas alterações;
IX - Certidão dos órgãos do Registro de Empresa ou de pessoa jurídica
indicando a data das últimas alterações nos seus atos constitutivos.
O SIMRPPN minimiza problemas simples de localização de propriedades e/ou
alocação de área a ser criada a reserva, além de possibilitar uma avaliação prévia da
documentação pelo próprio requerente, no ato de preenchimento dos formulários do
sistema. Isso, tende a diminuir o tempo, custos da análise/avaliação técnica para a
criação da Reserva e aprimora o processo de reconhecimento pelo ICMBio.

Pela legislação atual, os incentivos legais de apoio as RPPNs estão previstos no
Decreto nº. 1.922, 2006, conforme relacionados abaixo.
- Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR): o
governo propicia a isenção do ITR sobre a área averbada como RPPN. Embora não seja
considerado um incentivo estimulante para quem realmente deseja preservar sua área,
varias consultas foram registradas pelo IBAMA por ocasião da proposta governamental
de um aumento significativo do ITR para áreas não produtivas. Este pode ser um reflexo
de intenções de outra natureza, em que latifundiários buscam subterfúgios para a
isenção do referido imposto.
- Prioridade na análise da concessão de recursos pelo Fundo Nacional do
Meio Ambiente (FNMA): Garante prioridade na análise da concessão de recursos do
FNMA aos projetos destinados á implantação e gestão das RPPN. Como o programa
trata individualmente cada caso, cabe ao proprietário, que invariavelmente tem pouco
acesso á orientação técnicas e informações específicas, buscar este incentivo.
- Prioridade do pedido de concessão de crédito agrícola: Garante a
preferência na análise do pedido de concessão de crédito agrícola junto a instituições de
créditos agrícolas e outras instituições financeiras, quando da apresentação de projetos
que beneficiem propriedades que contiver RPPN no seu perímetro, de tamanho superior
a cinqüenta por cento da área de reserva legal exigida por lei para a região onde se
localiza, com plano de manejo da RPPN aprovado.
- Garantia do direito de propriedade.
- Possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na
proteção, gestão e manejo da RPPN.
Para implementar a viabilidade e aumentar os incentivos aos proprietários rurais
para criarem RPPNs, existem alguns programas e instrumentos econômicos, tais como:
- ICMS Ecológico, denominado como conjunto de procedimentos que tratam do
rateio de recursos financeiros do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS - a que os municípios têm direito constitucional e legal para a utilização de
critérios vinculados à área ambiental. É o repasse do ICMS de um estado, para financiar
a gestão de Unidades de Conservação.
A Constituição Federal abre a possibilidade da criação do ICMS Ecológico pelos
Estados. Cada estado brasileiro pode definir um perfil de distribuição dos recursos do
ICMS a que os municípios têm direito, sendo que ¼ (um quarto) dos recursos
financeiros arrecadados através da cobrança do ICMS deve ser destinado aos
municípios, ficando para os Estados os outros ¾ (três quartos). Assim, sobram 25% para
que os Estados definam livremente através de Leis Complementares os critérios.
Portanto, o ICMS Ecológico faz parte da composição dos percentuais a que os
municípios, que abriguem unidades de conservação ou, sejam diretamente influenciados
por elas, ou aqueles com mananciais de abastecimento público, têm direito a receber do
ICMS arrecadado pelos estados.
Os Estados devem elaborar suas próprias leis sobre a distribuição e os
percentuais do ICMS Ecológico que será repassado aos municípios, que, mediante lei
municipal, podem celebrar convênios, acordos de mútua cooperação e interesse
recíproco com instituições para que estas apliquem aos proprietários de RPPN. É feita
então, uma "Transferência Voluntária Municipal", que é a entrega de valores públicos a
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O modelo SIMRPPN, poderá ser socializado com estados e municípios por meio
de Termos de Adesão e Cooperação entre o ICMBio e os órgãos de meio ambiente
.
INCENTIVOS PREVISTOS

ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS PARA GESTÃO E MANEJOS DE UC: UM
DESTAQUE PARA AS RPPN
As Unidades de Conservação, importantes instrumentos que contribuem para
conservação/preservação da biodiversidade, precisam de forma efetiva, cumprir com os
objetivos pelas quais foram criadas e por isso, a necessidade de gerir e manejar essas
unidades.
No entanto, é fundamental que haja uma compreensão da definição para o termo
manejo e sua relação com as UC. Dentre as literaturas, pode ser atribuir ao termo
manejo a definição a seguir:
Conjunto de ações e atividades necessárias ao alcance dos
objetivos de conservação de áreas protegidas, incluindo as
atividades fins, tais como proteção, recreação, educação,
pesquisa e manejo dos recursos, bem como as atividades de
administração ou gerenciamento (IBAMA & GTZ, 1999).

O termo manejo de UC está consagrado em toda a America Latina, porém para
alguns autores gera algumas confusões, em virtude da relação principalmente à
manipulação dos recursos naturais, como manejo de fauna, manejo florestal, manejo do
solo, ente outros. O gerente de uma UC realiza várias atividades, que transcendem o
manejo dos recursos naturais (FARIA, 2002), sendo o mais apropriado, utilizar o
conceito de gestão de UC. O termo gestão é mais amplo e envolve, também, as
atividades de manejo dos recursos naturais.
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outro ente, que não decorre de determinação constitucional legal. As instituições
conveniadas com as prefeituras para receberem o repasse do ICMS, devem ser de
utilidade pública e sem fins lucrativos.
Alguns estados já possuem leis que regulamentam o ICMS ecológico, como é o
caso do Mato Grosso do Sul e Paraná. Neste último, este mecanismo já está em pleno
funcionamento e o repasse tem sido pelas prefeituras aos proprietários de RPPNs,
através da Associação dos Proprietários de RPPNs do Paraná, mediante metodologia
própria. Esta utilização de recursos públicos com fins de preservação ambiental
representa uma importante iniciativa para a sustentabilidade das unidades de
conservação, especialmente das RPPNs e também um grande incentivo à sua criação,
vez que, desta forma, seus proprietários podem contar com recursos para manutenção e
investimentos na área.
- Servidão florestal ou servidão ambiental, importante instrumento criado pela
Medida Provisória 2.166-67 de 24 de agosto de 2001, artigo 44-A, que possibilita a
compensação de Reserva Legal em imóveis rurais, cujas áreas tenham sido suprimidas
para limites inferiores ao estabelecido no Código Florestal, atendidas as condições do
artigo 44-C. Desta forma, não há como negar a importância da Servidão Florestal, para
assegurar a exploração econômica com equilíbrio ambiental, compensando erros
cometidos no passado e evitando novos desmatamentos.
E é neste contexto que a Servidão Florestal pode servir de incentivo aos
proprietários de áreas particulares protegidas, para que nas áreas averbadas como
RPPNs, sejam criadas e averbadas também as Servidões Florestais através de concessão
onerosa. Desta forma têm-se a perpetuidade da preservação da área, restringindo os
usos.
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Em 1970, o IBDF, com o objetivo de orientar as ações do pessoal empregado
nos parques nacionais, publica o primeiro Roteiro denominado de “Políticas e Diretrizes
dos Parques Nacionais do Brasil, inspirado no documento produzido pelo Serviço
Nacional de Parques nos Estados Unidos:
“Compilation of the Administrative Policies for the National Parks and National
Monuments”. A partir de 1979, com a promulgação do Decreto nº. 84.17, é aprovado o
regulamento dos parques nacionais e a elaboração do plano de manejo como documento
norteador da gestão dos parques, passa a ser oficialmente, exigido.
No entanto, apesar da evolução significativa das áreas protegidas, nas ultimas
décadas, tanto em termos numéricos, quanto de instrumentos político-jurídicos voltados
á sua criação e/ou gestão, boa parte dessas áreas continua a existir apenas “no papel”.
Distantes da sociedade e, praticamente, não incorporando aos processos de
desenvolvimento local e regional.
Para manejo e gestão das RPPNs é fundamental realizar o planejamento,
instrumento que trata de metas futuras da unidade, observando os objetivos e as
atividades permitidas.
O principal objetivo desta categoria é a conservação da biodiversidade, sendo
permitido somente a pesquisa científica e o uso público, no âmbito recreativo, no
turístico e no educacional, estando diretamente ligado à proteção dos recursos,
É importante destacar, que quando da elaboração do planejamento da reserva,
deve-se atentar para as atividades e infraestruturas não permitidas por esta categoria,
sendo vendada a instalação de criadouros comerciais, a exploração econômica com
utilização direta dos recursos naturais, assim como a prática de atividade agrícola,
pesqueira, pecuária, aquícola, florestal e mineral, e outras incompatíveis, sendo
permitida a instalação de viveiros de mudas de espécies nativas dos ecossistemas onde
está inserida a RPPN, quando vinculados a projetos de recuperação ambiental.
Para que as unidades de conservação atinjam seus objetivos ecológicos,
científicos, econômicos, sociais e políticos, as mesmas devem estar embasadas em um
planejamento atualizado e dinâmico (MILANO, 2004)., principalmente ás áreas que
serão abertas para uso público quanto as atividades recreativas a serem disponibilizadas
devem ser bem analisadas. Como destaca Mesquita (1999), somente 23% das reservas
privadas amostradas na América Latina, abertas à visitação, possuem um
monitoramento de impactos do uso. Quase metade dessas áreas utiliza o folder, como
principal meio de divulgação de suas atividades.
Como mostra o SNUC, o documento técnico obrigatório responsável pela
definição do zoneamento, das normas e das atividades previstas na unidade é o Plano de
Manejo. Dentre seus principais objetivos, definidos por Galante et. al. (2002), estão: o
estabelecimento das ações específicas e as diretrizes para o desenvolvimento, a captação
e a aplicação de recursos. O sucesso da categoria RPPN depende do cumprimento dos
objetivos básicos de manejo pré-estabelecidos e de um adequado planejamento com
uma eficiente administração (CAIUT, 2002).
De acordo com Mesquita (1999), 40% das reservas privadas da América Latina
possuem um plano de manejo. No Brasil, entretanto, acredita-se que este percentual seja
bem menor. De acordo com Ferreira et al. (2004), o plano de manejo para RPPN pode
ter diferentes abrangências, levando em consideração somente a área da unidade, o
entorno ou ainda a área da propriedade. O proprietário terá 5 anos para elaborá-lo,
dependendo da situação de cada área e complexidade do documento.
SILVA (2002) destaca que o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) apóia
as RPPNs legalmente instituídas, com o financiamento de projetos para a elaboração,
revisão e/ou implementação de planos de manejo, dentro de uma linha temática

ELABORANDO O PLANO DE MANEJO DAS RPPNs
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) tem a atribuição legal de instrumentalizar as reservas particulares do
patrimônio natural (RPPN). Desta forma, a Diretoria de Ecossistemas (DIREC)
desenvolveu um roteiro visando orientar os proprietários das reservas privadas no
processo de elaboração do plano de manejo.
O roteiro obedece, ao disposto no Decreto nº 4.340/2002, o Regulamento da Lei
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a chamada Lei
do SNUC, que determina em seu Artigo 14 ser função do IBAMA estabelecer roteiro
para elaboração dos planos de manejo das diferentes categorias de UC, sendo que tais
roteiros têm que compreender basicamente:
a) diagnóstico;
b) zoneamento;
c) programas de manejo: programa de conhecimento; programa de uso público;
programas de integração com a área de influencia; programa de manejo do meio
ambiente; programa de operacionalização;
d) Avaliação crítica do plano (revisão das etapas de implementação).
De acordo com Ferreira et al (2004), o Plano de Manejo, pode ter dez grandes
etapas conformo descritas a seguir, podendo ser inseridas outras no processo de
planejamento, dependendo das condições, necessidades ou propriedades para o manejo.
1) Estabelecendo parcerias;
2) Composição da equipe;
3) Levantamento de informações;
4) Planejamento dos trabalhos, cronogramas de atividades e custos.
5) Levantamentos de campo;
6) Tratamento das informações;
7) Desenho do Planejamento,
8) Aprovação pelo órgão ambiental;
9) Divulgação do plano;
10) Implementação do Plano.
Além das etapas sugeridas para elaboração de planos de manejos de RPPNs, o
roteiro orienta a importância do planejamento considerar a existência de três níveis
distintos, que são:
a) área da RPPN propriamente dita;
b) área da propriedade, quando a RPPN está inserida em um imóvel maior, não
sendo a sua totalidade;
c) área do entorno, compreendida áreas que influenciam o funcionamento da
RPPN.
O roteiro sugere ainda, orientações quanto à formatação do plano de manejo,
podendo apresentar a seguinte estrutura:
1) Capa e contracapa
2) Agradecimentos
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específica de gestão de reservas particulares do patrimônio natural. Esses projetos
devem, no mínimo, promover o uso público, incentivar a visitação com interpretação
ambiental e estabelecer mecanismos de integração social, ambiental e econômica com o
entorno. Além disso, os projetos devem buscar parcerias para o desenvolvimento de
pesquisas e a área deve apresentar relevante interesse para a preservação da
biodiversidade.

COMPETÊNCIAS DOS PROPRIETÁRIOS E DO ÓRGÃO AMBIENTAL –
ICMBIO NA GESTÃO DAS RESERVAS (DECRETO Nº. 5.746, 2006).
Após o reconhecimento das RPPN como UC, e no sentido de melhor conduzir
sua normatização, o ICMBio, definiu várias obrigações em termos de documentação,
plantas e mapa da propriedade e da área pretendida como reserva, além da definição
clara dos passos, para tal constituição, bem como das competências dos proprietários e
do órgão competente para o processo de gestão (Decreto nº. 5.746, 2006).
• Dos proprietários
Dentre as competências dos proprietários das RPPN, destacam-se:
I – assegurar a manutenção dos atributos ambientais da RPPN e sinalizar os seus
limites, advertindo terceiros quanto à proibição de desmatamento, queimadas, caça,
pesca, apanha, captura de animais e quaisquer outros atos que afetam ou possam afetar a
integridade da unidade de conservação;
II – submeter, no âmbito federal, á aprovação do ICMBio o plano de manejo da
unidade de conservação, em consonância com o previsto no art. 15 deste Decreto e;
III – encaminhar, no âmbito federal, anualmente ao ICMBio, e sempre que
solicitado, apresentar relatório da situação da RPPN e das demais atividades
desenvolvidas.
• Do órgão ambiental federal - ICMBIO
Caberá, no âmbito federal, ao ICMBio (Art.25):
I – definir critérios para elaboração do plano de manejo para RPPN;
II – aprovar o plano de manejo da unidade de conservação;
III – manter cadastro atualizado sobre as RPPN, conforme previsto no art. 50 da
Lei n 9.985, de 2000;
IV - vistoriar as RPPN periodicamente e sempre que necessário,;
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CARACTERISTICAS DOS CHEFES DE UNIDADE DE CONCERVAÇÃO:
SÍNTESE DO PERFIL DOS GESTORES DE RPPN
No Brasil, vários são os desafios para que os objetivos pelos quais as UCs
foram criadas, sejam cumpridos, destacando-se o desafio de administrar essas unidade,
fato que tem ocasionado preocupações quanto a importância de se definir o perfil e o
papel do gerenciamento dessas áreas. No entanto, esta não tem sido uma tarefa fácil,
principalmente quando da seleção de um profissional para ocupar o cargo de gerente da
unidade de conservação, uma vez que o perfil requer qualidades que são intrínsecas a
cada ser humano, não sendo qualidades que se adquirem somente com o aprimoramento
do intelecto. (TAKAHASHI,2002).
Portanto, o cumprimento da missão das UC, passam pela compreensão e
capacidade da administração, traduzir em ações práticas os seus objetivos e metas,
utilizando os instrumentos de planejamento e manejo, fato que poderá ser facilitando,
se o profissional selecionado, apresentar a formação acadêmica adequada,
possibilitando uma melhor compreensão dos processos naturais e uma segurança nas
tomadas de decisões, no entanto, sabe-se que somente a formação acadêmica, não
assegura que a unidade será bem gerenciada, sendo importante que o profissional tome
conhecimento sobre gestão de áreas naturais e possua noções de administração e
percepção do entorno da unidade, estando aberto a novos aprendizados e imprevistos.
Outros aspectos importantes quanto o perfil do gerente de UC, são as
características subjetivas, tais como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vontade
disponibilidade
clareza dos objetivo do trabalhos;
capacidade de trabalhar em equipe;
criatividade;
dinamismo
persistência;
bom senso;
isenção de qualquer atividade partidária ou religiosa.

No entanto, a obtenção de resultados satisfatórios, em qualquer organização,
depende de três elementos básicos: liderança, conhecimento técnico e conhecimento
gerencial. A ausência de qualquer um desses elementos compromete a obtenção de bons
resultados. O treinamento de gestores de unidades de conservação enfatizam apenas o
conhecimento técnico, restringindo-se à abordagem de temáticas como educação
ambiental, uso público, fiscalização, plano de manejo, gestão participativa, prevenção e
combate de incêndio etc.
Infelizmente é pouco ensinado a respeito do conhecimento gerencial e da
liderança. O conhecimento gerencial está relacionado ao uso dos métodos e ferramentas
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V – apoiar o proprietário nas ações de fiscalização, proteção e repressão aos
crimes ambientais; e
VI – prestar ao proprietário, sempre que possível e oportuno, orientação técnica
para elaboração do plano de manejo.
O ICMBio, no âmbito federal, poderá credenciar terceiros com a finalidade de
verificar se a área está sendo administrada de acordo com os objetivos estabelecidos
para a unidade de conservação e seu plano de manejo (Parágrafo único, Art, 25).

Quadro 01 – Definição de Princípios e diretrizes - Estratégias de gestão de UC
Diretrizes
Mecanismos
1. Proteção da integridade Delimitação
dos territórios das unidades Regularização fundiária
de conservação
Demarcação
2. Proteção dos Recursos a) Inventário dos recursos naturais existentes;
das UC e de seu entorno
b) Inventário dos Recursos históricos - vestígios
antropológicos, comunidades e atividades tradicionais;
c) caracterização do entorno e suas relações com a área
natural protegida (físicas, sociais e econômicas)
d) identificação de referencias qualitativos e quantitativos
mínimos aceitáveis e desejáveis para a sustentação da
unidade.
3.
Monitoramento
da a) definição de indicadores (variáveis) e índices (valores);
qualidade ambiental das
UC
b) rotina de coleta e processamento de dados (contagens,
medições, análises químicas);
c) rotina de avaliação de definição de medidas corretivas;
d) implementação das medidas (plano de trabalho,
orçamento, aprovação e liberação de recursos, execução e
controle) de forma constante.
4.
Envolvimento
das a) identificação dos principais atores
Comunidades do entorno
b)definição de estratégias para implementar o processo de
gestão participativa;
c) apresentação de relatórios anuais com os resultados,
incluindo dados sobre custos, fontes dos recursos e
discrepâncias entre o executado e o previsto
5. Fiscalização
a) Otimização dos recursos humanos e matérias
disponíveis
b) Melhorar comunicação nas diversas esferas de governo
c) Estabelecer parcerias para ações conjuntas nas diversas
esferas (federal, estadual e municipal)
d) Atrelar a Educação ambiental as atividades de
fiscalização;
Fonte: Orth, Debetir (2007)
Outra estratégia para uma gestão efetiva, passa pelo desenho dos sistemas de
suporte do processo de gestão (Quadro 02).
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de gerenciamento para manter e melhorar os resultados da UC. O elemento liderança é a
força básica por trás de uma organização, sendo um dos mais debatidos na literatura
gerencial na atualidade. CAVALCANTI (2005) definir liderança como a capacidade de
influenciar pessoas ou grupos.
As unidades de conservação, pela complexidade, seja pelos desafios e públicas
como recursos ineficientes, falta de autonomia, precisam de lideranças com visão de
futuro, criatividade, capacidade de comando e superação das dificuldades que se
delineam.
Para uma gestão efetiva, o chefe de unidade de conservação, deve iniciar o
planejamento observando as estratégias e alguns princípios, recomendados por
CAVALVANTI (2005) (Quadro 01).

Para finalizar o planejamento é importante observar as orientações quanto
princípios e deveres que a gestão da UC deverá obedecer (Quadro 03).
Quadro 03 - Estratégias de gestão de UC I
Princípio
Deveres
a) atender as imposições legais federal, estadual e
municipal, tanto em termos ambientais e urbanos;
b) atender aos interesses presentes e futuros, tanto da
1. A gestão da UC deve:
sociedade local, regional e nacional;
c) integra-se a gestão territorial municipal, regida pelo
Estatuto das Cidades;
d) ser priorizada como atividade estratégica para o
desenvolvimento regional, incluindo o potencial turístico e
manutenção da qualidade de vida local.
a) ser vistas como um sistema de mosaicos, interligados por
corredores ecológicos pela proximidade locacional e
complementaridade funcional;
2. As Unidades de b) ter seus planos de manejo definidos em conjunto, de
Conservação devem
forma integrada e complementar;
c) ter seus gestores compartilhando conhecimentos,
atividades e recursos; e
d) ser tratadas como ecossistemas complexos e muito
valiosos para o desenvolvimento sustentável local em
primeira instancia, mas também para o regional e o global.
Fonte: Orth, Debetir (2007)
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Quadro 02 - Sistemas de suporte para processo de gestão
Grupo/Composição
Competências
DECISOR
a) Define Planos anuais de trabalho, rotina
- Governo Federal
de acompanhamento e referências de
- Executor Técnico
avaliação dos resultados;
b) Aprova as propostas e relatórios do
Grupo Executores;
c) disponibiliza os recursos;
d) Aprova a prestação de contas elaborado
pelo Grupo Executor; e
c) Divulga os resultados.
EXECUTOR
a) Implanta e mantém o suporte
- Setores da administração pública informacional
municipal e estadual
b) Elabora estudos técnicos (propostas)
c) Executa obras e ações (fiscalização e
educação ambiental)
d) Elabora prestação de constas (relatórios)
COLABORADOR
a) Ajuda nas atividades do Grupo Executor;
- Escolas
b) Ajuda na disponibilização de recursos; e
- ONG`s
e
- Empresas
c) Integra o suporte científico.
- Cidadãos
Fonte: Orth, Debetir (2007)

PROPRIETÁRIOS

DE

RPPN

NA

O padrão atual de gestão tem contribuído para o insucesso da implementação das
propostas e objetivos das unidades de conservação. Mas com relação às áreas privadas
protegidas o fator gestão constitui um diferencial ainda maior: envolvem proprietários,
segmentos os mais variados da sociedade, ocupação e usos conflitantes (BRITO, 2000).
O autor afirma que mesmo sendo recomendado um mínimo de intervenção
estatal na gestão das RPPNs, o Brasil deveria outorgar e garantir de fato benefícios mais
substanciosos que oportunizassem aos seus proprietários, a adoção de instrumentos
técnicos-juridicos, financeiros e administrativos no processo de gestão de suas reservas
(Britto, 2000).
Diante do desafio da gestão ou manejo das RPPNs, a organização dos
proprietários, desde a instituição das primeiras RPPN no Brasil, foi além de uma
necessidade, uma estratégia para fortalecimento e apoio na gestão e manejo da
categoria.
Paraná e Rio de Janeiro foram os primeiros estados brasileiros a contarem com
associação, sendo instituídas em 1997, porém, foi a partir de 2000 que os proprietários
de RPPN dos demais estados começaram a se organizar. Hoje existem 16 (dezesseis)
associações de proprietários no Brasil, de acordo com Quadro 04.
Quadro 04 - Quantitativo de Associações e ano de criação
1. Associação Patrimônio Natural (RJ)

1997

2. RPPN Paraná (PR)

1998

3. Associação de Proprietários de RPPN do Bioma Amazônico (AM, PA,
RR, RO, AC)

1998

4. Preserva (BA, SE)

2000

5. Federação das Reservas Privadas do Estado de São Paulo (SP)

2001

6. Associação das Reservas Privadas de Minas Gerais (MG)

2001

7. Associação de Proprietários de RPPN do Goiás e DF (GO, DF)

2002

8. Macambira (AL, PB, RN)

2003

9. Associação Pernambucana do Patrimônio Natural (PE)

2003

10. Associação Capixaba do Patrimônio Natural (ES)

2003

11. Associação Asa Branca (CE, PI, MA)

2003

12. REPAMS (MS)

2003

13. RPPN Catarinense (SC)

2005

14. Charrua (RS)

2006

15. RPPN MT (MT)

2007

16. Associação de Proprietários de RPPN de Tocantins (TO)

2008

Fonte: o autor (2010).
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O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO DE
GESTÃO/MANEJO DA CATEGORIA.

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) NO ESTADO
DO AMAZONAS
A criação de instrumentos técnicos-juridicos no território brasileiro, por Estados
e Municípios que priorizam a conservação/preservação da biodiversidade através do
estabelecimento de unidades de conservação públicas e privadas, como estratégia de
garantia da manutenção de áreas naturais, tem se expandido. Dentro deste contexto o
Estado do Amazonas em consonância com a Política Nacional do Sistema de Unidades
de Conservação – SEUC, instituiu o Sistema Estadual de Unidade de Conservação –
SEUC. O Estado do Amazonas, atualmente apresenta cerca 41 UCs públicas estaduais,
dentre elas destaca-se a Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, que
abrange RPPN’s em seus limites (Figura 01).
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Essas associações já estão organizadas em uma Confederação Nacional de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Os proprietários têm conseguido fazer-se
ouvir, abrindo uma nova era para as reservas particulares do Brasil.
Os objetivos das associações são:
I – apoiar a criação das RPPN;
II – identificar as dificuldades e procurar saná-las;
III – difundir e divulgar as RPPN
IV – criar mecanismos de auxilio a administração e a conservação dessas áreas;
V – criar fóruns de discussão e uma entidade que lute pela melhoria e
aperfeiçoamento legal das RPPN;
VI - manter banco de dados com listagens e informações relevantes que possam
melhorar a troca de informações e o procedimento de implantação das reservas.

São cerca de 21(vinte e um) UCs privadas no Estado do Amazonas, sendo 14
(quartoze) federais (13 (treze) situadas na Região Metropolitana de Manaus e 1 (uma)
em Barcelos). Manaus dispunha desde 2005, de legislação específica para
reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) municipal, a Lei
N. 886, de 14 de Outubro de 2005, tendo já estabelecido 07(sete) reservas. Quadro 1.
Quadro 1 – RPPNs do Estado do Amazonas (Federais e Municipais)
Área
Esfera
Ano de
Proprietário
Município Nome da RPPN
(há)
Criação
Manaus RPPN Soka Gakkai
52,06 Municipa 2008
Associação Brasil –
l
SGI
Manaus
RPPN Bela Vista
27,35 Federal
1995
Waldir Sarkis
Manaus RPPN Laço de Amor
8, 00
Federal
2000
Rodolfo Antônio Funes
Manaus
RPPN Reserva Honda 16,40 Municipal 2006
Moto Honda da
Amazônia Ltda
Manaus RPP Buritis
5,50
Municipa 2007
Francisco de Paula
l
Empresa T. Loureiro
Manaus
Reserva Águas do
35,10 Municipa 2008
Corretora: Sr. Augusto
Gigante
l
Loureiro
76,90 Municipa 2008
Norikatsu Miyamoto
Manaus Reserva Norikatsu
Miyamoto
l
Manaus Reserva Bons Amigos 31,97 Municipa 2008
Sr. Marcos
l
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Figura 01 – APA Caverna do Maroaga e as RPPN’s.

RPPN Sócrates Bonfim 23,00

Presidente RPPN Sítio Morada do 43,55
Figueiredo Sol

Municipa 2009
l
Federal
1996

Selma Bonfim e
Arnaldo
Marilena Silva Borges

Presidente RPPN Estância Rivas
Figueiredo

100,00 Federal

1997

Almir Farias Rivas

Presidente RPPN Reserva Quatro
Figueiredo Elementos

25,00

Federal

1998

Aluízio Valério de
Miranda

Presidente RPPN Sítio Bela Vista
Figueiredo

63,00

Federal

1998

Aluízio Valéria de
Miranda

Presidente RPPN Santuário
Figueiredo

60,00

Federal

1998

José Adalberto Marinho
da Silva

Presidente RPPN Adão e Eva
100,00 Federal
Figueiredo
Presidente RPPN Morada do Sol e 7,00
Federal
Figueiredo da Lua
67,50 Federal
Presidente RPPN Fazenda Batel
Figueiredo

1998

Sheila Bartolutti
Ravedutti
Lucelysi Silva Borges

2001

Presidente RPPN Reserva Sol
Figueiredo Nascente

20,00

Federal

2001

Amazonas
Empreendimentos
Urbanos
Marilena Silva Borges

Presidente RPPN Fazenda doa
Figueiredo Arqueiros

25,00

Federal

2001

Marilena Silva Borges

Barcelos

280,90 Federal

2009

Fernando Tibúrcio Peña

RPPN Ilhas Alexandre
Rodrigues Ferreira

Total
21 RPPN
Fonte: CEUC/SDS- 2010

1,349,1

-

2001

-

-

O Governo do Amazonas observando o envolvimento da sociedade civil nos
processos de conservação dos recursos naturais e seu fortalecimento com o
reconhecimento pelo SNUC em 2000, das reservas particulares do patrimônio natural
(RPPN), desde 2007 vem trabalhando através do Grupo Técnico - GT RPPN para
configurar no cenário de instituições públicas que atuam no reconhecimento e
orientação ás reservas privadas.
Assim, em consonância com a Política Nacional para o estabelecimento de UC
particulares, homologou a criação desta categoria no Estado, por meio do Decreto N.
30108, de 22 de julho de 2010, que regulamenta os artigos 14 e 22 da Lei
Complementar n. 53, de 5 de junho de 2007.
Outro aspecto importante do Decreto, e que é previsto no Sistema Estadual de
Unidade de Conservação do Amazonas, é o estabelecimento além das RPPNs, da
Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável – RPDS, uma nova categoria,
idealizada pelo Estado, possibilitando o reconhecimento de reservas particulares de
Proteção Integral e/ou de Uso Sustentável, conforme Quadro 2.
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Manaus

RPPN
RPDS
Categoria: Unidade de Conservação de
Categoria: Unidade de Conservação de Uso
Proteção de Proteção Integral: arts. 80, VI, e Sustentável: arts. 15, VII, e 22, da Lei
14, da Lei Complementar 53/07, e art. 2°, do Complementar 53/07, e art. 3°, do Decreto
Decreto 30.108/10.
30.108/10.
Objetivos: art. 3° do Dec. 30.108110,
Objetivos: art. 2° do Dec. 30.108/10,
Criação e reconhecimento: pelo poder
público estadual: arts. 0 a 8°, do Dec.
Criação e reconhecimento: pelo poder público
30.108110.
estadual:
arts. 9° a 13, do Dec. 30.108110.
Domínio: área de propriedade de pessoa
Domínio: área de propriedade de pessoa física
física ou jurídica, individual ou coletivo: art. ou jurídica, individual ou coletivo: art. 9°do Dec.
4° do Dec. 30.108/10.
30.108110.
Atividades permitidas: proteção, defesa e Atividades permitidas: proteção, defesa e
preservação da unidade e, se necessário para preservação da unidade e, se necessário para a
a integridade desta, o seu entorno; pesquisa integridade desta, o seu entorno; pesquisa
científica, turismo sustentável, educação, científica, turismo sustentável, educação,
capacitação e treinamento; lazer e recreação; capacitação e treinamento; lazer e recreação;
restauração de ambientes degradados, dentro restauração de
ambientes degradados,
e fora dos limites da reserva; instalação de dentro e fora dos limites da reserva; utilização
viveiros de espécies nativas, coleta e sustentável de recursos florestais
não
armazenamento de sementes; soltura de madeireiros; utilização sustentável de produtos e
animais silvestres; e
subprodutos da fauna;uso
de madeiras para
Criadouros científicos: arts. 26, 29, 38 e
fins não comerciais; instalação de viveiros de
39 do Decreto 30.108/10.
mudas de espécies nativas com fins comerciais;
instalação de criadouros comerciais de espécies
nativas; soltura de animais silvestres; e
criadouros científicos: arts. 30, 31, 32, 33, 38 e
39 do Decreto 30.108/ 10.
Atividades proibidas: a exploração direta Atividades proibidas:
exploração
dos
recursos
naturais; criadouros
Madeireira e mineraria; instalação de
comerciais; atividades agrícolas, granjeiras, monoculturas: arts. 3°, parágrafo único, e 11, §
pesqueiras, pecuárias, aquícolas, florestais e 3° do Decreto 30. 108/10.
minerais; e a exploração comercial de
sementes e mudas em viveiros: arts. 2°,
parágrafo único, 27, 28 e 29 do Decreto
30.108110.
Gestão: diretamente pelo proprietário ou
Gestão: diretamente pelo proprietário ou
por
terceiros,
mediante delegação ou por
terceiros,
mediante delegação ou
parceria: art. 34 do Dec. 30.108110.
parceria: art. 34 do Dec. 30.108/10.
Fiscalização: instituições públicas
Fiscalização: instituições públicas
competentes, com livre acesso: arts. 34, competentes, com livre acesso: art. 34,
parágrafo único, e 40 do Dec. 30,108110.
parágrafo único, e 40 do Dec. 30.108110.
Obrigações do proprietário: art. 35 do
Obrigações do proprietário: art. 35 do
Dec. 30.108110.
Dec. 30.108/10.
Plano de
gestão:
obrigatório, a Plano de
gestão:
obrigatório, a ser
ser elaborado no prazo de cinco anos após a elaborado no prazo de cinco anos após a sua
sua criação: art. 36 do Dec. 30.108/10.
criação: art. 36 do Dec. 30.108/10.
Fonte: Dr. Júlio Cezar Lima Brandão/2010.
60

CONTROLE
E GESTÃO
AMBIENTAL
DOS DOS
ATRATIVOS
TURÍSTICOS
NATURAIS
DA ÁREADA
DEÁREA
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
CONTROLE
E GESTÃO
AMBIENTAL
ATRATIVOS
TURÍSTICOS
NATURAIS
DE PROTEÇÃO
(APA) CAVERNA
DODO
MAROAGA,
PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM:
Encarte Científico
AMBIENTAL (APA)
CAVERNA
MAROAGA,
PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM:
Encarte Científico

Quadro 2 - Comparativo entre a RPPN e RPDS.

Figura 02 - Proposta de Fluxograma para Reconhecimento de reservas privadas pelo
governo do estado do Amazonas.
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No entanto, a instituição das UCs particulares no Amazonas, de fato, ainda não
está ocorrendo, pois segundo o Órgão Ambiental competente, a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - SDS, por meio do Centro Estadual de
Unidades de Conservação(CEUC) para instituição destas unidades, está construído um
procedimento administrativo, que visa potencializar ações para criação, ampliação e
implementação efetiva da categoria .
Segundo a SDS, em cumprimento ao prazo de 120 dias, previsto no Decreto n.
30108, a contar da sua data de publicação, será efetivado o atendimento ao público
interessado em criar reservas privadas, a partir do dia 22 de novembro de 2010. Neste
sentido o Grupo Técnico - GT de RPPNs no Amazonas vem promovendo várias ações,
como seminários, reuniões e cursos para dá celeridade á consolidação dos
procedimentos administrativos, que possibilitarão o reconhecimento de UCs particulares
no Estado.
Conforme os últimos resultados do GT RPPN, foi definido e elaborado proposta
de fluxograma para os procedimentos de reconhecimento das reservas pelo Governo do
Amazonas, como pode ser observado na Figura 01.

1. A gestão ambiental das RPPNs Federais da Região Metropolitana de
Manaus-Amazonas não é subsidiada com os instrumentos técnicos de gestão;
2. O gerenciamento da maioria das RPPNs é realizado pelo próprio
proprietário com auxilio do seu caseiro;
3. A educação ambiental apesar de ser uma importante ferramenta para a
sensibilização ambiental não vem sendo utilizada pela maioria das reservas;
4. A fiscalização da RPPN é um ponto básico para garantir a preservação
da área e esse objetivo não vem sendo atingido na maioria das reservas pelo fato de não
contarem com apoio do ICMBio;
5. O desenvolvimento das atividades básicas para a proteção e conservação
das reservas vem sendo comprometido pela ausência de infra-estrutura.
6. As trilhas, a casa do proprietário e casa do caseiro foram as infraestruturas mais freqüentes encontradas nas reservas;
7. A deficiência de pessoal dissolve-se entre as propriedades melhor
estruturadas, as quais já trabalham com as atividades turísticas;
8. A maior parte das reservas, mesmo as que não estão disponíveis para uso
público, tem grande interesse em investir em atividades econômicas.
RECOMENDAÇÕES
1. Estabelecer uma política pública direcionada as RPPNs, para possibilitar
condições mínimas de atingir os objetivos dessa categoria;
2. Desenvolver um Programa Estadual de apoio e estruturação das
Reservas privadas do Estado do Amazonas;
3. Realizar estudos relacionados a efetividade da gestão das RPPNs;
4. Elaborar uma agenda de ações para fortalecimento das RPPNs;
5. Estabelecer parcerias com o ICMBio, Órgãos ambientais do Estado do
Amazonas e proprietários das reservas para uma ação emergencial de fiscalização e
monitoramento da região do entorno.
6. Desenvolver um manual relacionado às competências a atribuições dos
proprietários e órgão credenciador das RPPN, possibilitando maior conhecimento sobre
os procedimentos de gestão das reservas;
7. Desenvolver trabalhos de divulgação dos princípios básicos das UCs,
entre os proprietários de RPPN, as instituições de ensino e a sociedade em geral, para
tê-los como aliados no processo de conservação.
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Nome da

Nome

RESERVA

Popular

Município

Área

Área Total

RPPN

(ha)

Proprietário

Responsável

Localização

Coordenada

Portaria

Geográfica

(ha)
Estância

Corredeira

Pres.

Rivas/

das Lajes

Figueiredo

Sítio Bela

Sítio do Sr.

Pres.

Vista

Aluízio

Figueiredo

Fazenda

Cachoeira

Pres.

Betel

da Onça

Figueiredo

100,01

100,01

Almir Farias

Almir Farias

BR-174, km 115,

02 00´902´´ S

Rivas

Rivas

Margem direita.

60 01´560´´ W

Aluízio Valério de

Aluízio Valério

BR-174, km 111

02 00´´ 90,2´´ S

Miranda

de Miranda

Amazonas

Arnoldo Gomes

BR-174, Gleba

Empreendimento

da Costa

01, Lote 21

José Adalberto

José Adalberto

BR 174.KM

N=97 73,0 00

Marinho da Silva

Marinho da

108.Margem

E=17 42 00

(Marinho)

Silva (Marinho)

esquerda.

Lucelisy Silva

Lucelisy Silva

BR 174, KM 113,

N=97 80,0 00

Borges

Borges

Margem direita.

E=83 10 00

66/97-N

Fazenda
Rivas
63,43

67,5

66,4383

100 há

07/98-N

60 01´´ 56,0´´W
-

17/2001

s Urbanos
Santuário

Cachoeira
do

Pres.

60

71, 1862

Figueiredo

Santuário
Morada do
Sol e da Lua

Sitio
Morada do

Pres.
Figueiredo

7 ha

17,6 há

Sol e da

Sítio Nascente

Lua

do Sol.
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Dados Gerais das RPPNs Federais da Região Metropolitana de Manaus-AM

-

Arqueiros

Pres.

25,00

100,92

BR 174, KM

1º59’38” S

Figueiredo

113.Margem

60º01’34” W

Lote 37

Direita

74/2001

Uatumã1

Quatro

-

Elementos

Pres.

25,00

95,37

Figueiredo

Sol

-

Nascente

Pres.

20,00

Marilene Silva

Lucelyse Silva

60º01´60,8´´ S

Borges

Borges

60º01’57,9” W

85, 45

BR 174, KM 130.

Figueiredo

71/2001

-

75/2001

-

88/96-N

Margem direita.
Lote 100. Imóvel
Uatumã.

Morada do

-

Sol

Pres.

43,55

43,55

BR 174. KM 113.

Figueiredo

Laço de

-

Manaus

Margem Direita

8,00

23, 84

Amor

Rodolfo Antônio

Rodolfo

BR-174, km 13

020°52´13.8´´S

Funes

Antônio Funes

(R. novo, Sitio

60°02´01,6´´W

22/2000

Sant. Antonio
Adão e Eva

Cachoeira

Pres.

do Mutum

Figueiredo

Bela Vista

-

Manaus

100

27,3546

300

58,3546

Sheila Bartolutti

Sheila Bartolutti

KM 57. AM 240.

01 59´38,5´´ S

Ravedutti

Ravedutti

Marg. esquerda.

59 35´14,6

Waldir Sarkis

Waldir Sarkis

Igarapé Tarumã-

(Waldir)

-

44/98

72/95-N

Açu, Gleba 01,
Lote 72.

Nazaré das

Reserva da

Charlles

Av. Dês..Anísio

3º06’52,2” S

Lajes e

Soka

Linkiyasu

Jobim, 980, km

59º54’23,4” W

Lajes

Gakkai

Osawa da Silva

11-Aleixo..

Manaus

52, 06

282,84

Associação Brasil
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49/95-N
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Reserva dos

CARACTERIZAÇÃO, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DAS RPPNS FEDERAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
RPPNs
Bela Vista

Gestão/
Adm
Esposa do
proprietário e
01 caseiro

- 02 casas em
madeira:
proprietário e
caseiro;
-01 barragem
tilápias
(desativadas)

Proprietário e
caseiro

Atrativos
Animais
silvestres

Trilhas,
nascentes,
igarapés,
animais
silvestres
(pacas, cutias,
veados),
jacarés,
macacos,
pássaros
(jacus, picapaus, tucanos,
etc.) e ofídios
(surucucus,
jararacas,
corais, etc.).

Uso da RPPN/
Atividades
Descanso e
lazer da
proprietária

Proteção/
Vigilância
Fiscalização
e vigilância
realizadas
pelo caseiro

Instrumento
s de Gestão
Não possui
quaisquer
instrumentos

- Descanso e
lazer do
proprietário.
Eventualmente
autoriza visita
de estudantes
com fins de
pesquisa (fauna
e flora)

- ICMBio
realizou
Fiscalização
no período
de criação da
reserva.
-Fiscalização
e vigilância
realizadas
pelo caseiro.

- Plano de
manejo não
licenciado
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Problemas

Percepção

Perspectivas

- Ausência de
impactos diretos,
uma vez que não há
quaisquer atividades
na reserva, desde o
falecimento do
proprietário.
- Queimadas e
desflorestamento da
região
- Erosão e lixiviação
do solo - decorrente
manutenção linhão
da Amazonas
Energia.
- Assoreamento dos
Igarapés
da reserva e
poluição sonora
(trânsito veículos que
extraem areia da
vicinal);
- Contaminação dos
igarapés - resíduos
oriundos da fabrica
de Farinha de Osso;
Presença de
espécies invasoras

- A criação da
reserva agregou
valor à
propriedade
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Programa de
apoio financeiro
para a
manutenção da
reserva.

- Criação da
reserva só
trouxe
problemas.
-Não
recomenda a
criação da
RPPN, pois
independente
de sua
propriedade se
reserva ou não
teria a mesma
postura de
preservar/
conservar.

- Cumprimento
das
responsabilidade
s pelo ICMBio;
- Resgate da
confiança no
governo e na
categoria.
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Laço de
Amor

Infraestrutura
Casas do
proprietário
(falecido) e do
caseiro

Cont.
RPPNs
Nazaré
das
Lajes e
Lajes

Gestão/
ADM
Associação
Brasil Soka
Gakkai
Internacional
(SGI) –
mantém 03
(três)
funcionários
fixos e
01(uma)
empresa de
vigilância
com 15
pessoas –
serviços
gerais.

Atrativos
-Vista
privilegiada do
encontro das
águas (Rio
Negro e
Solimões);
-Sitio
arqueológico
Daisaku Ikeda
reconhecida
pelo IPHAN;
-Inscrições
rupestres;
- Bancos de
sementes com
espécies
florestais do
bioma
amazônico;
- Unidades
demonstrativa
s de áreas
recuperadas c/
espécies
florestais de
valor
comercial da
Amazônia.

Uso da RPPN/
Atividades
- Projetos:
enriquecimento
florestal – áreas
degradadas;
-Escola
Itinerante de MA
–Oportuniza
alunos rede
ensino
municipal
conhecer os
princípios da
EA-SEMMA;
- Reintegração
de grupos de
Sauins de
Coleira;
- Eventos como
exposição,
conferências,
mostras dos
projetos
pesquisas
desenvolvidos,
simpósios,
seminários e
confraternizaçõe
s da SGI;
-Doações de
mudas–Projeto
Arborização de
Manaus;
- Pesquisas
(avaliação
microclimática
em ambientes
de florestas
secundárias.

Proteção/
Vigilância
Empresa de
vigilância
contratada
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Instrumento
s de Gestão
Educação
ambiental
(AM)

Problemas

Percepção

Perspectivas

- Ações antrópicas
decorrentes da
expansão urbana e
da instalação de
empresas do Distrito
Industrial
(terras da Suframa)
-Fragmentação dos
corpos hídricos;
- Entrada clandestina
de moradores das
ocupações do
entorno.

- É válida a
criação da
reserva, pois
impõe respeito;
- Apesar dos
incentivos
propostos e
responsabilidad
es do governo
não funcionário
na prática
recomendaria p/
outros
proprietários a
criação de
RPPN.

- Que o ICMBio
cumpra com
suas
responsabilidade
s principalmente
quanto ao apoio
técnico para
elaboração dos
planos de
manejos e uso
público da
reserva;
- Ação
emergencial de
fiscalização na
região do
entorno.
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Infraestrutura
- Guarita
- Centro
Projetos e
estudos
ambientais do
AM-CEPEAM,
(recepção,
administração,
laboratório,
banco de
sementes
amazônicas,
banheiros,
mirante, com
vistas para o
encontro Rio
Negro e
Solimões).
- Alojamento
- Quadra de
esportes

Infraestrutura

Gestão/
Adm

Atrativos

Uso da RPPN/
Atividades

Proteção/
Vigilância

Instrumento
s de Gestão

Problemas

Percepção

Perspectivas

Betel
(Onça)

Restaurante e
auditório,
capela de
oração,
chapéu de
palha (apoio
banhistas),
mirante, casa
do caseiro,
Orquidário,
alojamento,
sistema de
trilhas(10
trilhas),
lixeiras,
estacionament
o casa do
proprietário
com 8 laminas
d’água –
criação de
matrinxã

Gerente mais
02(dois)
funcionários
fixos (caseiro/
serviços
gerais).

Cachoeira da
Onça, paredões
em argila,
grutas,
corredeiras,
orquídeas,
sistema de
trilhas, Rio
Urubui,
Igarapés,
Prainha,
espécies
florestais,
animais
silvestres,
pássaros e
aves raras
como gala da
serra (espécie
endêmica de
regiões c/
ocorrência de
grutas e
cavernas, fonte
de água
mineral.

- Visitação
turística com
fins de lazer,
pesquisa e
conhecimento
(terça á
domingo, R$
5,00/pessoa,
criança até 12
anos é isenta);
- Pesquisa:
identificação de
espécies
florestais/trilhas
botânicas(INPA/
Fundação Rede
Amazônica);
Geodiversidade
da Fazenda
Bete (CPRN);
- Projetos
Orquidário;
-Arborização da
Betel – áreas
desflorestadas;
- Monitoramento
da Matrinxâ no
Rio Urubui e
Igarapé da
Onça)IDAM/
SEPROR)

- Caseiro
realiza a
vigilância da
área.
- Quando há
ocorrências
mais graves
recorrem ao
IPAAM.

Ausência de
planos de
manejos e
uso público,
porem
possuem
vários
estudos
sobre a área
que facilitará
a elaboração
dos planos
referidos.

-Ações antrópicos
decorrentes da
expansão urbana de
Presidente
Figueiredo.
- Queimadas/
desflorestamento da
região do entrono (
propriedades
vizinhas)proprietário esta
pleiteando a compra
de um terreno
vizinho.
- Dificuldade
quanto destinação
dos resíduos – não
há coleta pública.

-A
transformação
da propriedade
em RPPN foi
fundamental
para minimizar
os impactos
que a área
vinha sofrendo,
principalmente a
cachoeira.
- Recomenda a
idéia de criação
de RPPN.

- Participação do
ICMBio para
cumprimento dos
objetivos da
reserva, através
de técnico.
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Cont.
RPPNs

Cont.
RPPNs
Santuário

Gestão/
Adm.
Além do
gerente mais
9
funcionários
fixos
(caseiro/
serviços
gerais,
recepcionista
, condutores)

Proprietário e
caseiro

Atrativos
Conjunto de
cachoeiras
denominado
“Santuário”,
grutas,
animais
silvestres
como pacas.

Corredeiras,
nascentes,
rochas
expostas,
animais
silvestres,
aves com
ocorrência do
galo da serra e
mamíferos
como
ariranhas.

Uso da RPPN/
Atividades
Hospedagem,
serviço de
alimentos e
bebidas,
visitação
turística com
fins de lazer,
entretenimento
e descanso.

Proteção/
Vigilância
- Gerente
juntamente
com os
funcionários
realiza a
vigilância da
área.
- Quando há
ocorrência
na área
recorrem a
Secretaria de
Meio
Ambiente de
Presidente
Figueiredo

Instrumento
s de Gestão
Ausência de
Planos de
manejos e
uso público
e atividades
de educação
ambiental

- Descanso e
lazer
- Eventualmente
recebe visitação
com fins de
pesquisa de
estudantes
universitários
nas áreas de
fauna e flora e
solo

A vigilância é
realizada
pelo caseiro.

Ausência de
planos de
uso e manejo
e atividades
de educação
ambiental.
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Problemas

Percepção

Perspectivas

- Prática de
queimadas na região
do entrono,
ocasionando fumaça,
afastando os
usuários da reserva.
- Dificuldades
quanto destinação
final do resíduos –
não há coleta pública
na zona rural do
Município.

- A reserva
agregou valor
ambiental a sua
propriedade;
- Recomenda a
outros
proprietários de
áreas
particulares,
principalmente
com potencial
turístico a
criação de
RPPN.

- Reativação da
Associação dos
Proprietários de
RPPNs do
Bioma
Amazônico para
fortalecimento
das reservas já
existentes;
- Desenvolvido
um programa
estadual de
apoio (fomento)
as reservas

Fragmentação
florestal e ações
antrópicas
decorrentes da
região do entorno
(assentamento
federal)

- Foi válida a
criação da
reserva, apesar
de não ter
recebido
qualquer
incentivos
- Recomenda a
criação de
RPPN

Cumprimento por
parte do ICMBio
quanto a
responsabilidade
junto as
reservas.
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Estância
Rivas
(Cachoeira
das Lajes)

Infraestrutura
Guarita/
piscina,
42 chalés,
lanche/bar, 02
banheiros ,
passarelas
suspensas,
cachoeiras,
restaurantes
terceirizado,
residência do
gerente, poços
artesianos,
cultivo de
hortifrute e
lagos p/
criação de
peixes e
quelônios.
2 casas
(caseiro e
proprietário

Infraestrutura
3 casa sendo
duas do
proprietário e
uma do
caseiro
- 3 há fora da
reserva

Gestão/
Adm.
Proprietário e
caseiro

Adão e
Eva (
Cachoeira
do Muntun)

02 casas,
caseiro e
proprietário

Proprietário e
caseiro

Reserva
dos
Arqueiros

Ausência de
infra-estrutura
no interior
reserva,
apenas cerca
de proteção.

Proprietário e
caseiro

Atrativos
Formações
areníticas
variadas,
formando
tunes e grutas,
quedas
d’águas,
pássaros
propícios para
observação,
inclusive galo
da serra e a
cachoeira
denominada
Cachoeira do
Arco e
corredeiras.
Cachoeira,
igarapés, aves
endêmicas
(galo da
serra),
vestígios
paleontológico
nascente e
flora.

Flora 9floresta
primaria de
terra firme),
animais
silvestres,
corredeiras,
grutas e
nascentes

Uso da RPPN/
Atividades
Descanso e
lazer do
proprietário
- Eventualmente
autoriza visita
de estudantes
com fins de
pesquisas
(fauna e flora)

Proteção/
Vigilância
A vigilância é
realizada
pelo caseiro.

Instrumento
s de Gestão
Ausência de
planos de
uso e manejo
e atividades
de educação
ambiental

Problemas

Descanso e
lazer, sendo
restrito o acesso
para uso
público,
dependendo da
autorização do
proprietário
- Agropecuária e
agricultura fora
da área da
reserva.
Fechada para
uso público,
sendo visitada
eventualmente
pelo
responsável.

Vigilância
realizada
pelo caseiro.

Ausência de
planos de
uso e
manejo, e
atividades
de educação
ambiental.

Clareiras
(cana-de-açúcar)

A criação da
RPPN facilita a
proteção da
cachoeira
existente,
apesar da
ausência de
incentivos.

Desenvolvimento
De programas
para o incentivo
do turismo nas
RPPNs.

Vigilância
realizada
pelo caseiro
da RPPN Sol
e da Lua.

Ausência de
instrumentos
como: planos
de manejo,
uso de mapa
da reserva.

Responsável
desconhece
ocorrência de
problemas
ambientais.

- Proteção em
caráter perpétuo
justiça a criação
da RPPN
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Não tem
perspectiva de
ações para a
reserva pela falta
de incentivos.
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-

Percepção
A criação de
RPPN não é
válida,
funcionando
apenas no papel
- Não
recomenda a
criação de
RPPN.

Perspectivas

-
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Cont.
RPPNs
Bela Vista
(Cachoeira
dos Arcos)

Infraestrutura
Ausência de
infra-estrutura
no interior da
reserva,
apenas cerca
de proteção

Gestão/
Atrativos
Adm.
Proprietário e Fauna,
caseiro
animais
terrestres são
abundantes,
destacando-se
a paca, anta,
dentre outros.
Além de aves
e cobras.

Uso da RPPN/
Atividades
Fechada para
uso público,
sendo visitada
eventualmente
pelo
responsável.

Proteção/
Vigilância
Vigilância
realizada
pelo caseiro
da RPPN Sol
e da Lua.

Instrumento
s de Gestão
Ausência de
instrumentos
como: planos
de manejo,
uso de mapa
georreferenci
ado da
reserva.

Problemas

Percepção

Perspectivas

Responsável
desconhece
ocorrência de
problemas
ambientais.

- Proteção em
caráter perpétuo
justiça a criação
da RPPN
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Não tem
perspectiva de
ações para a
reserva pela falta
de incentivos.

Morada do
Sol e da
Lua

Ausência de
infra-estrutura
no interior da
reserva,
apenas cerca
de proteção

Proprietário e Cachoeiras,
caseiro
corredeiras,
paredões,
animais
silvestres e
aves como o
galo da serra

Fechada para
uso público,
sendo visitada
eventualmente
pelo
responsável.

Vigilância
realizada
pelo caseiro.

Responsável
desconhece
ocorrência de
problemas
ambientais.

- Proteção em
caráter perpétuo
justiça a criação
da RPPN
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Desenvolvimento
de programas
específicos para
apoio as RPPNs;
- Reativação da
ARBIAM

Morada do
Sol

Ausência de
infra-estrutura
no interior da
reserva,
apenas cerca
de proteção

Proprietário e Grutas,
caseiro
cachoeiras,
formações
rochosas e
espécies
florestais
seculares
(piquiá,
Angelim, etc...)

Fechada para
uso público,
sendo visitada
eventualmente
pelo
responsável.

Vigilância
realizada
pelo caseiro
da RPPN Sol
e da Lua.

Ausência de
instrumentos
como: planos
de manejo,
uso de mapa
georreferenci
ado da
reserva.
Ausência de
instrumentos
como: planos
de manejo,
uso de mapa
georreferenci
ado da
reserva.

Responsável
desconhece
ocorrência de
problemas
ambientais.

- Proteção em
caráter perpétuo
justiça a criação
da RPPN
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Não tem
perspectiva de
ações para a
reserva pela falta
de incentivos.

Quatro
Elementos

Ausência de
infra-estrutura
no interior da
reserva,
apenas cerca
de proteção e
placa da
identificação
da RPPN

Proprietário e
caseiro

Fechada para
uso público,
sendo visitada
eventualmente
pelo
responsável.

Vigilância
realizada
pelo caseiro
da RPPN Sol
e da Lua.

Ausência de
instrumentos
como: planos
de manejo,
uso de mapa
georreferenci
ado da
reserva.

Responsável
desconhece
ocorrência de
problemas
ambientais.

- Proteção em
caráter perpétuo
justiça a criação
da RPPN
- Recomenda a
criação de
RPPN.

Não tem
perspectiva de
ações para a
reserva pela falta
de incentivos.

- Cachoeira,
corredeiras e
animais
silvestres
(paca, tatu,
porco do mato
e macacos) e
aves como
pica-pau.
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Cont.
RPPNs
Sol
Nascente

ANEXO 04 - RELAÇÃO ORGÃOS GONVERNAMENTAIS X RPPNS FEDERAIS DA RMM, PERCEPÇÕES E PESPECTIVAS
Órgão Gestor

Postura

Forças

Fraquezas

Oportunidade

Ameaças

Perspectivas de ações

ICMBio/Coord. AM/RO

Não há atuação da

Instrumentos modernos

Falta de prática

* Fontes de

Atividades

ICMBio - AM/RO adotará uma

Coordenação Regional

para processo de

na elaboração de

financiamentos

antrópicas no

nova postura quanto as RPPNs

c/ as reservas, visto que

criação de RPPNs

projetos para

disponíveis, inclusive com entorno das

de sua competência a partir de

não dispõe de recursos

(Ex: SIMRPPN)

capacitação de

linhas especificas para

2011, seguindo a orientação

recursos.

UCs;

materiais e humanos.

RPPNs

nacional, em que o apoio é

das reservas Regionais
Desconhece quaisquer

Existência de Legislação Falta de

Linhas de financiamentos;

Atividades

Estabelecimento de parceria

problemas relacionados

especifica para

regularização

Existências de

antrópicas no

com a SDS/CEUC/IPAAM -

as reservas;

categoria;

fundiária de

instrumentos econômicos

entorno das

ação integrada de

alguns

como ICMS Ecológico,

reservas

fiscalização/monitoramento

interessados, pois podendo ser

ambiental e apoio técnico as

possuem só

RPPNs

posse,
dificultando a
expansão da
categoria no
Estado
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implementado no Estado.
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dado pelas UC mais próximas

CEUC/SDS

Não atua junto as

Legislação especifica e

Falta organização

Reativação da Associação Possíveis

Desenvolvimento e lançamento

reservas federais, por

diferenciado em nível de

efetiva dos

de RPPNs do Bioma

interessados

em 2011 do Programa Estadual

não ser de competência

Brasil para instituição de

proprietários das

Amazônico

não

de Apoio as Reservas

do Estado.

categorias de UCs

reservas

comprometidos

particulares (fomento, controle

particulares

existentes

com a causa

ambiental, apoio técnico)

Associação de

Desconhecimento Expansão das reservas

Estabelecimento de parceria

proprietários de RPPNs

da categoria por

com ICMBio para implantação

devidamente constituída

partes de

do SIMRPPNs Amazonas,

proprietários de

facilitando o reconhecimentos e

áreas particulares

monitoramento da categoria

particulares no Estado

Previsão legal de criação

Desenvolvimento de Manual de

de Programa Estadual

vistoria técnica para

de apoio as RPPNs,

reconhecimento de reservas

independe-te de ser

particulares

federal, estadual e
municipal.
Possibilidade de criação

Firmação de Termo de

de Reservas Particulares

Cooperação institucional

(RPDS/RPPN) Estaduais

(SDS/CEUC/IPAAM/INCRA/ITE
AM/ADS/) para facilitar
reconhecimento das reservas.
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ambiental

SEMMA/Manaus

Desconhece as RPPNs,

Existência de

Falta de

Áreas potenciais para

Falta de

Estabelecer novas parcerias

com exceção da Nazaré

Instrumento legal

organização por

realizar pesquisas e

interesse dos

com as demais RPPNs

das Lajes, que também

p/instituição de RPPNs

parte dos

atividades de Educação

proprietários

Municipais para ampliar os

foi reconhecida como

municipal Lei. 886-

proprietários,

Ambiental

para

projetos de educação

RPPN Municipal

14/10/2005 ) e de

dificultando a

implementação

ambiental;

incentivo que isenta as

relação com o

efetiva das

RPPNs de IPTU( Lei

órgão.

RPPNs.

43)
Parceria em alguns

Iniciativa de proprietários Possível

Interesse dos proprietários Fragmentação

Realização de uma vistoria nas

projetos: EA, Soltura de

na proteção de áreas

desconhecimento

no processo de

da região do

RPPNs do município, afim de

animais, produção de

naturais de sua

por parte dos

conservação ambiental

entorno das

obtenção da situação ambiental

mudas para

propriedade.

proprietários

RPPNs

destas unidades e

reflorestamento - RPPN

quanto benefícios

municipais.

Licenciamento de planos de

Nazaré das Lajes

existentes para

manejo de duas reservas que

UCs.

estão em fase de elaboração

Não há atividades de

Possibilidade de

Ausência de

Áreas potenciais para

Falta de uma

Não tem previsão de ações de

fiscalização junto as

financiamentos

estudo que

realizar pesquisas e

política

fomento uma vez que não

Reservas.

destinados para UCs

indique áreas

atividades de Educação

estadual de

possuem um programa de

potencias e

Ambiental

apoio as

incentivo financeiro, apenas de

RPPN`s.

isenção do IPTU.

relevantes, do
ponto de vista
ambiental, para
criação de RPPNs
em Manaus.
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1091-12/2006,Cap.X,

SEMMA/Presidente Figueiredo

Ausência de programa

Existência de RPPNs

Falta de

Interesse da Prefeitura

Ausência de

Iniciar um trabalho junto as

municipal de apoio as

consolidadas do ponto

manifestação dos

Municipal através da

planejamento

reservas.

áreas protegidas;

de vista da proteção

proprietários

SEMMA em iniciar um

para uso

quanto a

trabalho para apoio as

público com

necessidade de

reservas

fins turísticos;
Construções

fato confirmado

sem

em reunião

licenciamento;

realizada em

Desflorestamen

setembro/201

to da mata ciliar

pela secretaria

das cabeceiras

com proprietários

dos igarapés e

das reservas do

nascentes;

município, tendo
participando
somente um
proprietário.
Associação de Proprietários

Associação desativada.

Associação legalmente

Falta de apoio na

Aproveitamento das

de RPPN do Bioma Amazônico Quando estava em

constituída; Interesse de

prática dos

reservas para a realização ICMBio;

o apoio do Estado; Eleição de

(AM, PA, RR, RO, AC) -

funcionamento

alguns proprietários em

órgãos

de pesquisas e atividades

Incentivos

uma nova diretoria da ARBIAM;

ARBIAM

participavam

reativar a Associação;

competentes em

de educação ambiental

propostos pelo

Participação do processo de

efetivamente 05

Potencias turísticos

todas as esferas –

governos não

construção Programa Estadual

(proprietários - reservas

existentes nas reservas.

federal, estadual

atendem na

de apoio as RPPNs.

Laço de Amor,

e municipal;

prática;

Santuário, Sítio Rivas,

Ausência de

Ausência de

Reserva do Sol e da Lua

instrumentos

estratégia

e proprietária das 04

como Planos de

logística quanto

reservas da Sra.

manejo e uso

monitoramento

Marilene Borges

público

ambiental
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apoio as reservas,

Parte I I
AÇÕES EFETIVAS E PERSPECTIVAS

ENCARTE CIENTÍFICO

LIMA, Rute Ferreira
Departamento de Populações Tradicionais - Centro Estadual de Unidades de Conservação – Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – SDS. Av. Mário Ypiranga,
3280. Parque Dez, 69.050-030, Manaus/AM, rutejus@gmail.com

A proteção ao patrimônio turístico natural por meio de legislação ambiental
específica é bem recente, em virtude desta proteção está colacionada na Lei 9.605 de
1998 que trata dos crimes ambientais e Lei 9.985 de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. Esses instrumentos legais de proteção
ao meio ambiental contemplam em seu bojo proteger o patrimônio turístico e natural,
visando garantir a efetivação dos preceitos constitucionais de proteção ao meio
ambiental, bem como os bens que o compõe.
A expressão "Patrimônio Turístico" surgiu no Brasil não por força de lei, mas
por citação, como parte do processo de planejamento turístico estabelecido pela a
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, no ano de 1976, por meio do
Informativo 01 de 29 de abril do mesmo ano. Onde se percebe a vontade de se instituir
proteção jurídica ao patrimônio turístico, com sua adequada utilização, visto que o uso
desordenado provoca inevitável degradação.
Ocorre que o processo de planejamento das áreas de interesse turístico esbarrou
na ausência de normas legais, indispensáveis à sua concretização.
O marco legal protetivo do patrimônio turístico é a Lei 6.513 de 20 de
dezembro de 1977 que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de interesse turístico,
com o intuito de fomentar o turismo ecológico.
Neste diapasão a Constituição Federal de 1988 reservou igual proteção ao
patrimônio turístico, ao conferir a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
competência comum para protegerem os bens de valor histórico e cultural, monumentos
e paisagens naturais notáveis, considerados importantes componentes do patrimônio
turístico.
Destaca-se ainda a década de 1990, em que foram propostos e implantados
planos e programas, que traçavam estratégias e diretrizes básicas voltadas ao turismo
mais responsável com o meio ambiente e o uso dos recursos naturais, culturais e
históricos. A exemplo o Programa Nacional de Municipalização do Turismo que
objetivava conscientizar a sociedade sobre a importância do turismo como instrumento
de crescimento econômico, geração de empregos, melhoria da qualidade de vida da
população e preservação de seu patrimônio natural e cultural.
Após a promulgação da Carta Constitucional de 1988, que capitulou a proteção
do meio ambiental, incluindo nesta o patrimônio turístico, outras legislações foram
elaboradas visando o fomento do turismo sustentável e ecológico compatíveis com a
nova realidade de uso sustentável do patrimônio natural e a conservação do meio
ambiente.
Neste avanço legislativo de fomento a prática turística conjugada com proteção
ambiental vale pontuar a Lei 8.181 de 28 de março de 1991 – Dispõe sobre a Política
Nacional do Turismo, que no artigo 3°, inciso IX dispõe que é de competência da
Embratur “estimular as iniciativas destinadas a preservar o ambiente natural e a
fisionomia social e cultural dos locais turísticos e das populações afetadas pelo seu
desenvolvimento, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes”.
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O ALCANCE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NA PROTEÇÃO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil de 1988;
Lei nº. 6.513 de 20 de dezembro de 1977 que dispõe sobre a criação de áreas especiais
e de interesse turístico, consulta realizada no site do Planalto Central
www.planalto.gov.br
Lei nº. 8.181 de 28 de março de 1991 – Dispõe sobre a Política Nacional do Turismo,
consulta realizada no site do Planalto Central www.planalto.gov.br;
Decreto Federal nº 448 de 1992 que regulamenta a Política Nacional de Turismo,
consulta realizada no site do Planalto Central www.planalto.gov.br
Lei nº. 11.771 de 17 de setembro de 2008 que redefine a Política Nacional de Turismo,
consulta realizada no site do Planalto Central www.planalto.gov.br; e
Plano Nacional de Turismo, consulta ao site do Ministério do Turismo
www.turismo.gov.br, consulta realizada em 13 de janeiro de 2010.
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E conforme o Decreto regulamentador da norma supracitada, Decreto 448 de
1992 a Política Nacional de Turismo deve ter como balizas a prática do turismo como
forma de promover a valorização e a preservação do meio ambiente, patrimônio natural
e cultural do país e a valorização do homem, como destinatário final do
desenvolvimento turístico e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No mesmo sentindo e mais recente, foi editada a Lei 11.771 de 17 de setembro
de 2008 que redefine a Política Nacional de Turismo, sendo mais abrangente no trato do
turismo sustentável e na preservação e conservação do patrimônio ambiental.
A mencionada Lei 11.771/2008 estabelece a criação de áreas naturais
protegidas para estimular o turismo, com incentivo à educação ambiental, o
tombamento e desapropriação de bens móveis e imóveis, monumentos naturais, sítios
ou paisagens cuja conservação seja de interesse público, dado seu valor cultural e de
potencial turístico, a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do patrimônio
cultural de interesse turístico, entre outros dispositivos para proteger, fomentar e
garantir uso sustentável dos recursos naturais pela atividade turística.
Nesse contexto observa-se a evolução normativa pertinente ao tema
relacionado ao turismo, e que por mais recente que seja, considerou os aspectos naturais
e regionais como bens a serem protegidos e como componentes importantes de fomento
ao turismo, com uma visão mais voltada para os modelos sustentáveis de utilização do
patrimônio ambiental.

OLIVEIRA, Milvânia Maria Vieira de
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo.
mmvobio@hotmail.com

INTRODUÇÃO
Em todo o mundo o turismo tem uma intima relação com a disponibilidade dos
recursos naturais, se caracterizando como uma relação de dependência, pois é a riqueza
de diversidade e a beleza cênica de um ambiente que o torna um atrativo natural.
Entendemos o turismo como uma atividade econômica, política, cultural e
social, com impactos ambientais significativos. Onde, desde os primórdios a relação
entre "Turismo - Ambiente" é bastante conturbada, partindo principalmente dos
conceitos de ambiente, sustentabilidade e ecoturismo. Onde, para alguns, esta atividade
está ligada diretamente com o meio ambiente e é apontada como um dos principais
depreciadores do ambiente explorado. Para outros, pode agir de uma maneira eficaz
para a proteção do meio ambiente. Durante muito tempo o turismo foi considerado uma
atividade econômica limpa, não poluente, geradora de grande gama de oportunidade
(DIAS, 2007).
Podemos diferenciar varias formas de impactos ambientais produzidos pelo
turismo, sejam os provocados pelas infra-estruturas que dão apoio direto a essa
atividade como, hotéis, restaurantes, clubes, bares, praças, e outros onde há modificação
e alteração dos ambientes. E ainda a inexistência de estudos que possibilitem a
identificação da melhor prática turística a ser implementada para o ambiente
correspondente, sendo que tais impactos estão intimamente ligados à vulnerabilidade do
meio e depende da fragilidade dos ecossistemas que compõem esse meio. Além disso,
poder surgir de um incorreto manejo dos resíduos gerados na atividade, nas cicatrizes
geradas pelo incorreto crescimento de infra-estrutura nas áreas naturais e pelo volume
de visitantes que afetam os ecossistemas do município (MILESKI, 2006).
No geral, embora pouco estudado o que se observa no Município de Presidente
Figueiredo no que tange os impactos ambientais decorrentes da exploração
desordenada, são impactos sobre a fauna – onde se observa o aumento no número das
espécies mais tolerante a presença do homem e uma diminuição aos mais sensíveis;
sobre o solo - provocando sua compactação e a redução da capacidade de retenção de
água, alterando assim a capacidade de sustentar a vida vegetal e animal do ambiente,
seguido pela erosão; sobre a vegetação - os impactos causados levaram a extinção local
de plantas causado pela compactação do solo, e a erosão que deixa de maneira exposta
às raízes das plantas comprometendo sua sustentação e tornando-as vulneráveis a
contaminação de suas raízes por pragas, além das alterações que ocorrem no ambiente.
Tais pontos acima citados são preocupantes, pois comprometem a integridade
ecológica de áreas escolhidas para prática do ecoturismo, e os impactos criados pelo
crescente número de visitação geram distúrbios que afetam o ecossistema explorado
para sua prática, interferindo diretamente na paisagem, alterando os ritmos da fauna e
flora, gerando a redução da biodiversidade ecológica, biológica, geológica e cultural da
região.
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POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS PARA O GERENCIAMENTO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Unidades de Conservação caracterizam-se como espaços territoriais e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção (Lei do SNUC) n° 9.985. Sua criação, implementação e gestão
caracteriza-se como uma das ferramentas mais consistentes para o processo de
conservação e preservação dos espaços naturais.
A cidade de Presidente Figueiredo, numa concepção integrada de planejamento
e gestão ambiental faz uso desta ferramenta tão eficiente para garantir a conservação de
seus espaços, criou dois parques municipais - unidades de proteção integral, uma área
de relevante interesse ecológico das aves e uma Área de Proteção Ambiental APA
Urubuí - unidades de uso sustentável. Além dessas unidades o município de Presidente
Figueiredo tem em seu território uma APA Estadual chamada Área de Proteção
Ambiental Caverna do Maruaga, uma Reserva Biológica Rebio Uatumã, e a Reserva
Indígena Waimiri Atroari. A existência destas unidades no território municipal contribui
de forma significativa para manutenção dos ecossistemas locais.
A Lei n° 6.902 de 27/04/1981 instituiu as APA’s ao tempo em que as Florestas
Nacionais, as Reservas da Fauna, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as
Reservas Extrativistas a partir da Lei 9.985 de 18/07/2000, foram consideradas como
Unidades de Conservação de Uso Sustentável.
Os Territórios das APA’s são de uso sustentável, formadas por terras públicas e
privadas, permitindo, assim a presença humana sem desapropriações. Estas UC’s são,
portanto, as mais expostas às pressões e impactos resultantes das ações sócio-espaciais.
As normas e restrições de uso e ocupação das APA’s, respeitando seus
objetivos, são estabelecidas pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (Lei do SNUC) n° 9.985.
Esta Lei é de grande importância para as APA’s, pois se constitui como um
instrumento jurídico para regulamentação do manejo de tais, possibilitando a
participação da sociedade neste processo.
Área de Proteção Ambiental Caverna do Maruaga – APA
Criada pelo Decreto nº 12.836, de 09/03/1990, e retificada pelo Decreto nº
16.364, de 07/12/1994, à Área de Proteção Ambiental de Presidente Figueiredo Caverna
do Maruaga, possui uma área aproximada de 3.747Km2 . Essa Unidade abriga um dos
maiores atrativos turísticos do Município a “Caverna do Maruaga”, embora a atual
gestão restrinja o uso da área, não é suficiente para garantir a efetiva proteção do
conjunto de cavidades existentes.
Porém abrigam várias espécies representantes da floresta conservada e de áreas
degradadas, várias espécies da fauna e considerável apelo cênico para a visitação,
espécies raras e endêmicas, de alto potencial para pesquisa, educação ambiental e
ecoturismo, além de elevado interesse para a conservação. Seu nome foi dado em
homenagem a um chefe indígena Waimiri-Atroari, que segundo a lenda, teria ali se
refugiado fugindo da perseguição dos brancos.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Foi criada através do Projeto de Lei nº 328 de 20/03/1997, como instrumento
de Política Nacional do Meio Ambiente e adequando para o ordenamento ecológicoeconômico desta porção do município. A Prefeitura de Presidente Figueiredo foi
designada na própria Lei como entidade administrativa da APA, cabendo-lhe exercer a
supervisão, fiscalização e gerenciamento das atividades a serem realizadas na área,
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A APA abrange uma área com
várias cachoeiras grutas e uma rica diversidade biológica.
Apresenta características únicas e trata-se de uma Unidade de Conservação
pequena em termos amazônicos e foi criada com a finalidade de preservação da bacia
hidrográfica do rio Urubuí, curso d’água que banha a cidade de Presidente Figueiredo, a
preservação de amostras do ecossistema da Floresta Ombrófila e o reconhecimento da
importância da diversidade biológica, que com o impacto da ocupação humana fazem-se
sentir na perda de habitats naturais e no desaparecimento de espécies e variabilidade
genética (MILESK, 2000).
Parque Natural Municipal Galo da Serra
Unidade de Conservação criada pelo Decreto nº 099 de 10 de Maio de 2002
com a finalidade de proteger a paisagem, fauna, flora e as belezas panorâmicas naturais
com objetivos educacionais, científicos, turísticos e recreativos. Registra-se a presença
de uma gruta e também uma fonte de água cristalina. Possui diversidade de pássaros,
inclusive o Galo da Serra (Rupicula rupicula) que utiliza as fendas na gruta do parque
para construir o ninho e se reproduzir.
Parque Natural Municipal Cachoeira das Orquídeas
A unidade foi criada pelo Decreto nº 100 de 26 de abril de 2002 como um meio
de proteger a paisagem, a fauna, a flora e as belezas panorâmicas naturais da área com
objetivos educacionais, científicas, turísticas e recreativas e ainda com objetivo de
garantir a existência de áreas verdes dentro da cidade, proporcionando melhoria na
qualidade de vida da população.
A área de 817ha é formada por floresta primária de terra firme sobre solo
arenoso e vegetação de campinarana sobre solo arenoso, com rica diversidade de
Bromeliaceae e Orquidaceae. Apresenta igarapés, corredeiras, grutas e cachoeiras,
inclusive a cachoeira das Orquídeas. Possui Plano de Manejo dentro das normas do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (OMENA, 2006).
Reserva Biológica do Uatumã – REBIO
A Reserva foi criada pelo Decreto Federal 99.277 de 06 de junho de 1990, a
REBIO, localiza-se a margem esquerda do reservatório da UHE Balbina, com uma área
de mais de 560.000 mil hectares de ecossistemas amazônicos, está sob responsabilidade
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esta é a maior reserva
biológica com predominância de floresta tropical densa do Brasil. O objetivo da REBIO
é a proteção total da natureza e dos recursos naturais, ou seja, da floresta, da água, das
plantas e dos animais silvestres, incluindo os peixes e outros animais que vivem na
água. Na REBIO só podem ser realizados trabalhos de pesquisa e educação ambiental
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Área de Proteção Ambiental Urubuí – APA

Área de Relevante Interesse Ecológico das Aves – ARIE
Diante da constatação da existência de Lagartos, cobras, jacarés e grandes aves
como: garças, socó-boi, tucanos, araras, aracuãs, papagaios, periquitos, beija-flores e até
maçaricos migratórios, esta SEMMA propões a criação da Unidade como mecanismo de
conservação deste ecossistema. Essas espécies utilizam a área para se alimentar,
construir o ninho e se reproduzir. Em determinadas épocas do ano, no amanhecer e no
entardecer, afluem grandes bandos dessas aves em busca de alimento.
A unidade foi criada pelo Decreto nº 668 de 11 de maio de 2006, localizado na
área urbana do município a Árie das Aves protegerá um ecossistema de banhado e mata
de buritizais, bem como as espécies nativas da fauna e da flora regional. Registra-se
ainda a ocorrência de várias espécies de bromélias, orquídeas e outras plantas
ornamentais.
Além da conservação dessa importante biota, a ARIE das Aves trará benefícios
sociais e melhoria da qualidade de vida no município, ao mesmo tempo em que dará
suporte ás atividades de pesquisas cientificas, práticas de ações em educação ambiental,
produção de mudas, lazer e recreação da população.
ARCABOUÇO LEGAL MUNICIPAL
Outra ferramenta importantíssima para gestão ambiental dos atrativos turísticos
no Município de Presidente Figueiredo é a criação de legislações ambientais específicas
que atendam as peculiaridades do município. Dentre elas citamos o Código Ambiental
do Município Lei n° 464 de junho de 2003 que direciona a gestão ambiental no
município. Citamos ainda outro importante instrumento que é o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado Lei n° 562, de 09 de Outubro de 2006, que estabelece
diretrizes para o desenvolvimento urbano e ambiental de Presidente Figueiredo e dá
outras providências relativas ao planejamento e à gestão do território do Município.
Dentre outras que formam o arcabouço legal do município possibilitando o
gerenciamento eficaz dos recursos naturais aqui existentes. Podemos citar ainda:
•
Lei Municipal nº 432, de 22 de Fevereiro de 2002.
Institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências.
•
Lei Municipal n° 567, de 27 de Dezembro de 2006.
Institui as normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Presidente
Figueiredo, Estado do Amazonas, e dá outras providências.
•
Lei Municipal nº 565, de 17 de Novembro de 2006.
Regulamenta sobre a nomeação e descreve os limites dos compartimentos
urbanos e demais logradouros públicos da área urbana da sede e do Distrito de Balbina,
conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do
Município de Presidente Figueiredo.
•
Lei Municipal nº 444, de 13 de Setembro de 2002.
Institui o Código Sanitário do Município de Presidente Figueiredo.
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autorizados pela Administração o que contribui para o processo de conservação da
presente área e dos ecossistemas circundantes.
A unidade em questão foi criada com a intenção não apenas de compensar os
impactos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidroelétrica de Balbina, como
também, para preservar amostras da imensa diversidade biológica presente na floresta
tropical úmida do Amazonas, atendendo assim aos anseios e recomendações das
comunidades ambientais e científicas e de toda a sociedade.
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•
Lei Municipal nº 542, de 20 de Outubro de 2005
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, e dá
outras providências.
•
Lei Municipal nº 563, de 09 de Outubro de 2006.
Regulamenta o perímetro urbano e de expansão urbana na sede do município
de Presidente Figueiredo e do distrito de balbina, descreve os limites da cidade e define
os núcleos urbanos dispersos conforme as diretrizes do plano diretor participativo de
presidente Figueiredo.
•
Art. 8º da Lei Municipal nº 464/03, de 09 de Junho de 2003,
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Ambiental COMUCA, e dá outras providências.
•
Lei Municipal nº 423, de 16 de Outubro de 2001.
Dispõe sobre a Exploração de Recursos Pesqueiros e Estabelece medidas de
proteção e controle da ictiofauna e dá outras providências.
•
Decreto Municipal nº 609, de 24 de outubro de 2005
Dispõe sobre o Regimento Interno do Fundo Municipal de Meio Ambiente –
FMMA.
•
Decreto Municipal nº 610, de 08 de novembro de 2005
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Controle
Ambiental - COMUCA, e dá outras providências.
•
Decreto nº 213, de 15 de abril de 2003.
Regulamenta a lei nº 423, de 16 de Outubro de 2001, sobre a exploração de
recursos da pesca artesanal pesca esportiva e aqüicultura e dá outras providências.
•
Lei Municipal nº 553, de 29 de dezembro de 2005.
Dispõe sobre o novo Código Tributário do Município de Presidente Figueiredo
e dá outras providências.
•
Lei Municipal nº 431, de 22 de Fevereiro de 2002.
Institui novo Código de Obras para Edificações no Município de Presidente
Figueiredo e dá outras providências.
Dentre as legislações acima citada destacamos o Art. 8º da Lei Municipal nº
464/03, de 09 de Junho de 2003, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Controle Ambiental – COMUCA. Tal conselho é de fundamental importância para o
direcionamento das ações de gerenciamento dos recursos naturais no município.
O Conselho Municipal de Controle Ambiental – COMUCA é o órgão superior
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMUMA, caracteriza-se como órgão
colegiado autônomo possui caráter consultivo, deliberativo e normativo da política
municipal de meio ambiente.
Seu pleno funcionamento torna democrático e participativo a formulação de
políticas públicas ambientais que no ato de sua implementação, proporcionam a
satisfação da sociedade envolvida no processo de construção e garantem a conservação
dos espaços naturais aqui existentes.
Dessa forma, contribuir de forma significativa para implementação de políticas
que possibilitem o uso racional dos atrativos turísticos do município, proporcionando o
equilíbrio entre o homem e o espaço físico de forma harmoniosa e garantindo a
conservação dos recursos naturais para as gerações vindouras.

Empresa de Meio Ambiente do Brasil - EMAB. Levantamento sócio-econômico e base
legal do município de Presidente Figueiredo – diagnóstico ambiental do município.
Vol. II. 1998.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 1 ed. –
2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007.
MILESKI, Edson; OLIVEIRA, Ronne F. Viera; TORRES, Manoel H. Coutinho
(Coord.). Plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Presidente
Figueiredo: Cenário Analítico. Vol. II. Amazonas: SEMMA, 2006.
OMENA, Reynier. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Cachoeira das
Orquídeas. Amazonas:SEMMA, 2006.
MMA/PROECOTUR. Plano de desenvolvimento do pólo de ecoturismo do estado do
Amazonas – diagnóstico e estratégias municipais para o desenvolvimento do pólo de
ecoturismo do estado do Amazonas, município de Presidente Figueiredo. Volume II /
Tomo 10. Amazonas, 2002.
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Introdução
A construção da Usina Hidrelétrica de Balbina (UHE Balbina) causou a
inundação de aproximadamente 300 mil ha de floresta por conta do barramento do rio
Uatumã, em Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Durante o enchimento do
reservatório na década de 80, surgiram aproximadamente 3.300 ilhas de diversos
tamanhos, todas consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), espalhadas
numa paisagem dominada pelo que restou da floresta inundada, ou seja, as árvores
mortas, formando uma paisagem localmente conhecida como “cacaia”. O lago artificial
de Balbina rapidamente se tornou conhecido pela pesca do tucunaré (Cichlas sp.), mas
após anos de intensa e descontrolada exploração, a pesca comercial entrou em colapso
por conta da diminuição no estoque pesqueiro. Dados de desembarque realizados em
anos anteriores mostram que a captura da espécie vem diminuindo ano após ano, sendo
corroborados por relatos de pescadores locais. Em 1993, a produção pesqueira média foi
de 706 t, enquanto que para 2010, embora não haja dados oficiais de desembarque,
estima-se que não ultrapasse 50 t em Balbina. Apesar da produtividade irrisória se
comparado com a década de 90, o lago de Balbina ainda é o principal fornecedor de
tucunaré para o mercado consumidor de Manaus e todo o esforço pesqueiro está
direcionado a esta espécie. Atualmente existem duas principais comunidades pesqueiras
atuando no lago, uma em cada extremidade, em locais onde a ocupação humana é mais
concentrada: A vila de Balbina, e as comunidades localizadas na região conhecida como
“Rumo Certo”.
As dificuldades para a pesca aumentaram ainda mais, quando a área do
reservatório onde a presença humana é permitida por lei sofreu uma significativa
diminuição. O Decreto Presidencial no 99.277 de 06 de julho de 1990 criou a Reserva
Biológica do Uatumã (Rebio Uatumã), o que transformou em área protegida 940.000
ha, inviabilizando a ocupação humana desordenada na margem norte do reservatório.
Posteriormente a Instrução Normativa 12/2005-IBAMA proibiu a pesca e presença
humana na porção do lago localizada na margem esquerda do antigo leito do rio
Uatumã. Isso restringiu a área permitida à pesca e visitação apenas à margem direita do
antigo curso do rio Uatumã, e a ocupação humana ficou restrita às ilhas desta parte do
lago, e à margem sul do reservatório, que faz parte da APA Caverna do Maroaga (Mapa
01).
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O PAPEL DA RESERVA BIOLÓGICA DO UATUMÃ E DO ICMBIO NO
CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DA UHE
BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AM

Mapa 02: A linha amarela corresponde ao antigo leito do rio Uatumã, e toda região entre o rio e a Rebio
corresponde à da zona interditada pela IN IBAMA 12/2005. Fonte: Plano de Proteção da Rebio
Uatumã/ICMBio.

Deste modo, com o declínio da pesca comercial a vocação turística do lago de
Balbina foi se tornando cada vez mais óbvia, uma vez que ele representa um enorme
potencial para a pesca amadora e para o turismo ecológico. Infelizmente, a falta de
ordenamento na ocupação das margens do reservatório, e a invasão de inúmeras ilhas na
margem direita do antigo leito do rio Uatumã, causaram também um total descontrole
da atividade turística.
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Mapa 01: Município de Presidente Figueiredo, lago de Balbina, e os limites da Rebio Uatumã (cinza) e
da APA Caverna do Maroaga (verde). Fonte: Arquivos da Rebio Uatumã/ICMBio.
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Considerando o lago da UHE Balbina e suas ilhas como um dos principais
atrativos turísticos de Presidente Figueiredo, e também as oportunidades que esta
atividade pode trazer à população que reside nas ilhas e nas comunidades às margens do
reservatório, é urgente que se invista no ordenamento e controle da atividade turística no
lago, assim como na capacitação dos prestadores de serviço. Além disso, o
desenvolvimento do ecoturismo no lago pode ser uma excelente alternativa para os
pescadores comerciais, uma vez que o lucro obtido com a pesca comercial do tucunaré
cada vez diminui. O papel do ICMBio na proteção deste importante atrativo turístico se
dá através das ações desenvolvidas pela Reserva Biológica do Uatumã e seus parceiros.
Uma vez que a Rebio Uatumã é uma Unidade de Conservação (UC) vizinha da
Terra Indígena Waimiri-Atroari e tem a maior parte dos seus limites em áreas de difícil
acesso, o lago de Balbina, com seus 80 km de extensão em seu maior comprimento, é o
principal objeto de atenção do Programa de Proteção da Rebio Uatumã. O acesso à área
interditada se dá por todo o antigo leito do rio, e esta vulnerabilidade é agravada pelo
labirinto de ilhas. Desde 2000 a Rebio Uatumã vem executando atividades de
monitoramento e controle ambiental no Lago de Balbina em parceria com a Associação
Comunidade Waimiri-Atroari (ACWA). A efetiva implantação da Reserva Biológica do
Uatumã com apoio financeiro dos recursos provenientes da compensação ambiental
oriunda da Eletrobrás S/A, permitiu a aquisição da infra-estrutura e equipamentos
necessários para a operacionalização da UC, incluindo as atividades de controle dos
principais acessos à Rebio. Com a publicação do Plano de Manejo da Rebio Uatumã
(Eletronorte, 1997), e a implantação do Programa de Proteção, iniciou-se o trabalho de
planejamento e execução das atividades de monitoramento e fiscalização no lago de
Balbina. A Rebio passou também a atuar estrategicamente no ordenamento local da
atividade pesqueira, através do Programa de Redução de Pressões, se envolvendo nas
discussões do Acordo de Pesca do lago de Balbina, e do Comitê Municipal de Pesca e
Aqüicultura. Além disso, os educadores ambientais da Rebio realizaram Diagnósticos
Sócio-Econômicos (DRP) nestas comunidades, de modo a elencar suas principais
demandas. O Conselho Consultivo da Rebio Uatumã, formado em 2008, também se
tornou um importante fórum de discussão no município, principalmente após a
iniciativa de realizar suas reuniões integradas com as do Conselho Deliberativo da APA
Maroaga, numa importante parceria com o CEUC/SDS.
As atividades rotineiras de vigilância da Rebio Uatumã ocorrem em todo o lago
de Balbina, sobretudo na área onde a pesca não é permitida. Seis dias por semana, duas
a três equipes patrulham os limites da área interditada do lago, as ilhas do reservatório, e
monitoram a atividade pesqueira. A vigilância na Rebio Uatumã é realizada por agentes
ambientais da ACWA que trabalham nas bases avançadas da Rebio. Os índios WaimiriAtroari são parceiros estratégicos na gestão da Rebio, pois além de suas terras serem
adjacentes à UC, eles consideram a Reserva Biológica e a área interditada do lago um
manancial importante dos recursos utilizados por eles em seu território. Uma
característica marcante deste serviço de vigilância é sua inspiração no princípio da Não
Violência. Deste modo a Rebio Uatumã é uma das raras Unidades de Conservação em
que a vigilância é não-armada, e fundamentada no respeito e no diálogo. Quando são
planejadas operações específicas de fiscalização, por conta de denúncias ou do próprio
resultado do monitoramento, ou quando se faz necessária uma ação mais contundente,
as atividades de proteção contam também com a presença dos agentes de fiscalização do
ICMBio e os demais parceiros nas atividades fiscalizatórias, em especial o IBAMA, a
Polícia Federal e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas. Em algumas
oportunidades, são utilizados sobrevôos para aumentar a eficiência dos trabalhos de
monitoramento e proteção. Os sobrevôos ocorrem concomitantemente à vigilância
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embarcada, permitindo uma varredura maior das áreas protegidas. Em outras ocasiões,
os sobrevôos monitoram queimadas e desmatamentos ilegais nas Ilhas e na Zona de
Amortecimento da UC, incluindo áreas da APA Caverna do Maroaga onde podemos
encontrar outros atrativos turísticos, como grutas e cachoeiras, abundantes na região.
Deste modo, o órgão gestor (CEUC) pode ser alertado com brevidade, o que pode
ajudar a mitigar os danos causados por queimadas descontroladas.
As atividades de vigilância geram uma quantidade considerável de dados, o
que tornou necessário a implantação de um banco de dados. Uma vez que os dados
foram tabulados e armazenados no banco de dados, buscamos identificar os melhores
indicadores de resultados e estabelecer metas de modo a acompanhar os resultados do
Programa de Proteção. Uma das ações desenvolvidas com os dados disponíveis foi a
utilização de ferramentas SIG (ArcGis, Google Earth) para georreferenciar as infrações
cometidas na Rebio Uatumã e seu entorno no período compreendido entre os anos de
2004 e 2009 (mapa 03). O gráfico 1 mostra o total de infrações ambientais constatadas
pelo ICMBio apenas no lago de Balbina nos últimos 3 anos. O gráfico 2 apresenta uma
análise das infrações cometidas no lago e nas ilhas, para o período de 2005 a 2010.

Gráfico 01: Autos de Infração lavrados pelo ICMBio no lago da UHE Balbina nos três últimos anos.
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Mapa 03: Infrações cometidas na Rebio Uatumã e sua Zona de Amortecimento entre os anos de 2005 e
2009. Fonte: Plano de Proteção da Rebio Uatumã.

Entre as infrações constatadas no lago de Balbina e no interior da Rebio
Uatumã, a pesca irregular, a caça, e a degradação de APPs são as infrações mais
constatadas. Historicamente, infrações relacionadas à pesca sempre foram as mais
comuns. Em 2006, das 45 infrações constatadas no lago, 38 foram relacionados à pesca
ilegal. A diminuição do estoque pesqueiro, e a degradação dos igarapés e margens da
margem sul do reservatório força os pescadores profissionais a se aventurar na área
interditada, onde ficam sujeitos aos enquadramentos previstos na lei de crimes
ambientais. Entretanto, pode-se notar pelos gráficos que a proporcionalmente, a
quantidade de Autos de Infração (AI) relacionados à pesca diminuíram comparados à
caça e degradação de APPs. A invasão desordenada das ilhas da margem direita do lago
continua sem controle, o que aumenta a degradação de APPs no lago, além de gerar
ainda mais pressão pelos recursos da UC, principalmente pescado e caça. O aumento no
número de infrações relacionadas à caça é também fruto de uma triste atividade que
vem se tornando comum, principalmente na região do “Rumo Certo”: o turismo de caça,
ou seja, barqueiros que levam turistas (a maioria moradores de Manaus com alto poder
aquisitivo) para expedições de caça, a maioria delas dentro da área interditada.
Infelizmente, muitas pousadas e hotéis de selva que exploram pacotes turísticos adotam
esta prática criminosa, o que já foi constatado por nossas equipes de fiscalização, que já
encontrou animais mortos em algumas pousadas localizadas no lago (aliás, todas
operando em situação irregular).
O georreferenciamento das infrações ambientais constatadas se mostrou uma
das mais importantes ferramentas para o planejamento das ações de proteção ambiental
no lago de Balbina, aumentando a eficiência desta atividade ao otimizar esforço e
recurso, além de fornecer dados essenciais à outras atividades da Rebio Uatumã no seu
entorno. A organização de um banco de dados foi fundamental para manejar as
informações resultantes das ações do Programa de Proteção, além de facilitar o uso e
aplicação das análises georreferenciadas. O fato de todas as equipes de vigilância contar
com um GPS ligado durante toda a ronda, registrando plenamente trajetos e horários,
ajuda a quantificar o esforço de fiscalização. A efetiva implantação de um Plano de
Proteção no lago de Balbina tem proporcionado uma cobertura ampla e constante do
acesso à área interditada do reservatório, e conseqüentemente, um grande número de
infrações ambientais verificadas. Aproximadamente 90% dos Ais lavrados a partir de
2005 estão georreferenciados, e todos já estão cadastrados no banco de dados da UC. A
meta é que até final de 2011, tenhamos 100% deles nestas condições. Para que isso
possa ocorrer, a UC tem buscado viabilizar capacitações da equipe, e conta hoje com
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Gráfico 02: Total de AIs lavrados no lago de Balbina no período entre 2006 e 2010.
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todos os funcionários aptos a operar GPS e softwares correlatos (como o GPS
TrackMaker), além de contar com uma estação de SIG em sua sede.
No entanto, enquanto não forem apresentadas alternativas de geração de renda
para as populações residentes nas margens e ilhas do reservatório da UHE Balbina,
podemos esperar uma alta ocorrência das infrações ambientais na área, com alto índice
de reincidência por parte dos autores, inclusive. A falta de ordenamento territorial na
APA Caverna do Maroaga e nas ilhas do reservatório localizadas fora da área
interditada é um desafio a ser superado no sentido de se tentar transformar o lago de
Balbina numa grande atração turística. O funcionamento irregular de muitas “pousadas”
e “operadoras” de turismo no lago de Balbina, contribui para piorar este quadro. Além
disso, é fundamental investir na capacitação de todos envolvidos na cadeia de prestação
de serviço - dos guias aos donos de pousadas e restaurantes - pois a qualidade no
atendimento é uma das coisas que o turista mais leva em consideração na hora de
decidir se retorna ou não a determinado destino. Embora o ecoturismo seja uma das
melhores alternativas para a conservação da natureza, ele deve ser feito com
responsabilidade e atenção com relação às normas ambientais, e se faz necessário que os
órgãos responsáveis pelo fomento a esta atividade atuem de perto no seu controle e
ordenamento. É fundamental também a atuação dos conselhos municipais de meio
ambiente (COMUCA) e turismo (COMTUR) estabelecendo diretrizes para a atividade
turística, assim como buscando recursos e infra-estrutura adequada para os atrativos
turísticos do município de Presidente Figueiredo.
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Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA. Travessa 2 de Agosto, 161. Flores,
69050-672, Manaus/AM, mgracemota@gmail.com

O Conselho Deliberativo da Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do
Maroaga foi instituído por meio da Portaria/SDS/GS nº. 114/2009, D.O.E. 09-06-2009.
Em 2010 foram formados Grupos de Trabalho (GT) com objetivo de apoiar a
elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação (UC), assim como, planejar
e deliberar sobre temas relevantes à gestão da APA. Um dos temas de maior interesse e
objetivo de criação da UC, é o uso turístico dos atrativos naturais.
Dessa maneira, o Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) está
consolidando o Grupo de Trabalho em Turismo da APA, pois controle e gestão
ambiental dos atrativos naturais da UC são pontos fundamentais para a implementação
da Unidade, assim como a união das instituições em prol da proteção e conservação
efetiva desse locais .
Ao longo de 2010 foram realizadas reuniões que propiciaram interação entre
instituições governamentais e não-governamentais que atuam na gestão turística dos
atrativos naturais. , nas esfera:
Municipal :
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo - SEMMA;
Secretaria Municipal de Turismo de Presidente Figueiredo - SEMTUR;
Estadual:
Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC
Secretaria Executiva Adjunta de Compensações e Serviços Ambientais –
SEACA/SDS
Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM;
Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR
Federal:
Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM
Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
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IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
CAVERNA DO MAROAGA, PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

Nas reuniões foram debatidos os resultados do “Diagnóstico dos atrativos turísticos
naturais da APA Caverna do Maroaga” (REIS, 2010), bem como, deliberadas ações
para a complementação das informações existentes. De forma geral, no município de
Presidente Figueiredo, até o ano 2009, eram conhecidos apenas 62 atrativos, todos com
turismo, sendo que, 28 áreas mapeadas em 1998 pela CPRM/PRIMAZ e 34 áreas,
somente cadastradas pela Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) e Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). Na APA Caverna do Maroaga, em 2009, o
número de registros oficiais de atrativos, era de apenas 39 atrativos conhecidos
oficialmente, sendo que, 18 mapeados pelo PRIMAZ (1998) e 21 cadastrados pela
SEMMA/SEMTUR.
“Com a execução da Consultoria pela Associação de Levantamento Florestal do
Amazonas (ALFA), apenas na abrangência da APA Caverna do Maroaga, foram
mapeadas, re-mapeadas e caracterizadas institucional e ambientalmente, 47 atrativos,
sendo 22 em uso e 25 potenciais” (REIS, 2010). Realizando-se:
1) Re-mapeamento de 10 atrativos da CPRM/PRIMAZ (1998), sendo 03 atrativos
com incremento de novas áreas na conformação de complexos e 07 atrativos isolados;
2) Mapeamento de 07 áreas cadastradas pela SEMMA/SEMTUR (2004-2007), sendo
05 atrativos isolados e 02 com incremento de novas áreas na conformação de
complexos; e
3) mapeamento de 30 novos atrativos durante o campo, sendo 07 em uso e 23
potenciais, com a conformação de 10 complexo naturais (conjunto de feições em um
mesma área fundiária), e 04 atrativos isolados. Desse modo, a APA Caverna do
Maroaga possui em 2011 oficialmente, 55 atrativos com mapeamento, sendo 08 com
informações do PRIMAZ/CPRM de 1998, e 47 atrativos com informações da
consultoria ALFA - REIS, 2010 (10 áreas re-mapeadas – PRIMAZ/CPRM, 07
mapeadas, antes apenas cadastradas pela SEMMA/SEMTUR, e 30 novas áreas
descobertas). Dos atrativos cadastrados pela SEMMA apenas 14 atrativos estão a
mapear.
Nas discussões do GT foram sugeridas ações futuras para ampliar o diagnóstico
turístico, envolvendo agentes privados e empresários do setor turístico e para 2011, o
GT de Turismo da APA Caverna do Maroaga, deve:
- Conduzir ações para implementação do Programa de Uso Público e das regras
adotadas para a Zona Especial de Interesse Ecoturístico da APA;
- Oficializar os participantes do GT, dado a importância da publicação e oficialização
do grupo que discutirá a aplicação do Programa de Uso Público do Plano de Gestão da
APA, o que implica nas medidas de gestão voltadas ao usufruto dos atrativos naturais da
UC;
- Sugerir a formatação do quadro de membros do Conselho da APA, incluindo
representação do Projeto de Assentamento Rural (PA) Uatumã, Associação dos
Proprietários de Atrativos em uso turístico (a ser formado), Operadores de Turismo e
instituições de pesquisa e ensino;
- A elaboração do Plano de Uso Público da APA, a ser consolidado no trabalho de
cooperação institucional mútua e focado na elaboração de um Plano de Gestão
Ambiental do Turismo, para todo o município de Presidente Figueiredo, pois o mesmo
apresenta atrativos dispersos e cobertos por unidades de conservação públicas e
privadas e outros sem proteção oficial mais restritiva;
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Não-Governamental
Associação de Levantamento Florestal do Amazonas – ALFA
Associação de Guias de Turismo de Presidente Figueiredo - AGUIAS

As discussões originaram planilhas de planejamento para a tomada de decisão sobre a
gestão ambiental e turística de atrativos naturais, abaixo discriminadas.
REGRAS DE USO DAS ÁREAS
Nº Demanda
Como resolver
Responsável
01 Readequação (áreas já utilizadas para o turismo) e
planejamento (áreas novas com potencial)
- medidas para gestão da área;
- regras para os proprietários;
- código de conduta para os visitantes;
- estudos de capacidade de suporte (definição de
áreas de uso - zoneamento)
02 Licenciamento ambiental para o uso da área na
atividade de turismo
03 Promover deve ser o controle do fluxo e
administração dos visitantes
04 Para as áreas que possuem titulo, mas foram
invadidas-usadas por posseiros, como ordenar o uso
05 Como regulamentar o uso da imagem dos atrativos
(financeiramente)
06 Como limitar ou coibir que as áreas sejam adquiridas Tipos de áreas:
e usadas de forma irregular
-Áreas potenciais (sem
uso, sem dono, sem título,
propicias a invasão e
degradação);
-Áreas já utilizadas para
turismo (com ou sem
título, proprietário e, ou
posseiro, invasor)
07 Normas de segurança ao visitante – zoneamento de
áreas de riscos, salva-vidas, indicação de acesso,
placas de sinalização, horários de uso,
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- A complementação de estudos sobre turismo na APA deve ser realizada, enfocando
a necessidade do levantamento de informações do setor empresarial, urbano e rural, de
todos os proprietários de atrativos da APA, e assim, se efetuar um diagnóstico integrado
da situação dos operadores em uso e potenciais, identificando as demandas e
dificuldades e as percepções dos gargalos do desenvolvimento do setor turístico. Para os
visitantes deve-se ampliar a pesquisa buscando saber sobre sua experiência ao visitar
aos atrativos;
- Execução de discussões in loco (Presidente Figueiredo/AM), tendo a função de
fórum de debates envolvendo representações dos operadores de turismo do município.
- Execução da análise integrada dos operadores em uso e potenciais;
- Integração às discussões o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN;
-Criação do GT Geoparques da APA Caverna do Maroaga;
-Focar duas frentes de organização; Ordenamento para os atrativos naturais em uso e
Planejamento de uso para os atrativos em potencial, priorizando aqueles em operação;

02 Como seria o
desenho de
capacitação para
aproveitamento
dos atrativos.

Visitantes
Cartilhas
CEUC por meio
informativas do GT de
e CD
turismo Estadual
(informações (Conselho da
sobre a
APA; SEMMA;
legislação
COMUCA;
ambiental);
SEMED;
AMAZONASTur;
UEA; SEMTUR;
mídia local;
Associação de
Guias de
Presidente
Figueiredo e
instituições afins)
Legislação e
Interpretação Associação de
CEUC por meio
obrigação em
Guias de P. F.;
do GT de turismo Ambiental/
conservar os
contemplação com apoio do
Estadual
recursos; noções
(Conselho da APA; da paisagem CETAM.
básicas de gestão e SEMMA;
turismo;
COMUCA;
aproveitamento dos AMAZONASTur;
recursos (ofertas e SEBRAE;
demandas) e
SEMTUR;
empreendedorismo. Associação
comercial;
Associação de
Guias de P.F.
CPRM.

PARCERIAS, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO, FOMENTO
01 Quais apoios financeiros existem Parcerias com instituições
Ministério do
Turismo; Ministério
das Cidades;
Ministério da
agricultura;
Petrobras; Bradesco;
coca-cola;
Mineração Taboca;
02 Quais apoios necessários para
Projetos de editais de financiamento
UFAM; UEA;
estudos de diagnósticos da área
de pesquisa e implementação para
IDESAM; INPA;
(capacidade de suporte,
turismo.
ALFA; CPRM;
zoneamento – áreas de uso, etc.);
UFPR; SEMTUR;
Associação de Guias
de P.F.
03 Apoio à construção de uma base Dados do projeto ALFA (Reis, 2010), SEMMA; CEUC;
cartográfica de áreas prioritárias
CPRM (Projeto Geoparques, primaz, UFAM; INPA;
para criação de UC municipais e geodiversidade), Plano de Gestão da
CPRM; SEMTUR.
96

CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA) CAVERNA DO MAROAGA, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM: Encarte Científico

01 -Como levar a
informação sobre
o uso correto dos
atrativos
-Como efetuar o
fomento
para
criação nas áreas
de
reservas
privadas e UC’s
municipais

SENSIBILIZAÇÃO
Proprietários
-Oficinas
de CEUC por meio
capacitação;
do GT de turismo
Estadual
-Divulgação
do (Conselho da APA;
processo de criação SEMMA;
de RPPN e RPDS
COMUCA;
IPAAM; SEMED;
AMAZONASTur;
UEA; SEMTUR;
mídia
local
e
instituições afins)

04 Como fazer Roteirização dos
atrativos na APA e nos Locais

05 Infraestrutura: sinalização para o
atrativo, placas de identificação,
esgoto, estrutura de apoio –
adequação ao local

06 Como determinar taxas de
visitação para as áreas?
07 È possível consolidar uma
política de pagamento por
serviços ambientais junto aos
proprietários
08 Como efetuar um programa e
construção de manejo de trilhas?
09 Determinação de pontos com
qualidade paisagística nos
atrativos (Pontos de Observação);

APA, áreas prioritárias Galo da serra
(Sohn, 2009).
Identificação dos atrativos (relatório
ALFA, CPRM) e compilação das
informações.
Normas para a construção de
infraestrutura e determinação de tipos
de infraestrutura; compilar a
legislação ambiental; saneamento de
atrativos (definir locais para
banheiro);
Será definida por meio

Associação de Guias
de P.F.; SEMMA;
SEMTUR;
AMAZONASTUR
IPAAM; SEMMA;
SEMTUR; CEUC;
AMAZONASTUR;

COMTUR;

INDICADORES E MONITORAMENTO
Como efetuar o cadastro e
01 monitoramento ambiental das áreas?
O que fazer para corrigir os impactos já
02 existentes e minimizá-los e impedi-los?
DIVULGAÇÃO
- Como divulgar os atrativos?
Cartilhas informativas e CD; site;
- Divulgação:
mídia; elaboração de folders com
Expor perfil das áreas (infraestrutura,
roteirização a partir do
condições de acesso) criando um leque detalhamento das atividades
de ofertas para o turista (que tipo de
recreativas permitidas e acesso
01 turista a área atrairia - perfil).
para cada área; sinalização
- Como conduzir o processo de gestão turística (placas).
das áreas
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reservas privadas

MARKSTEIN, Noella1 & REIS, João Rodrigo Leitão dos2
1

Associação de Levantamento Florestal do Amazonas – ALFA. Campus do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia - INPA II, Av. André Araujo, 2936. Petrópolis, 69083-000, Cp.478, ManausAM, nmarkstein@gmail.com
2

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - Universidade Federal do Amazonas
– UFAM. Campus Universitário, Av. Gen. Rodrigo O. Jordão Ramos, 3000,Coroado, 69077-000,
Manaus-AM, jrlreis@gmail.com

A Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, instituída no início
da década de noventa, é uma das primeiras áreas protegidas criada a nível estadual com
21 anos de existência. Ao longo desse período, diversos planejamentos foram realizados
para confecção de seu Plano de Gestão.
No entanto, pouca foi à efetividade dessas ações para viabilizar essa atividade,
que somente veio a ser concretizada no ano de 2009 com a contratação da Associação
de Levantamento Florestais do Amazonas (ALFA) por meio de consultoria pelo Centro
Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (CEUC-SDS)/Fundação Djalma
Batista (FDB).
Para elaboração do Plano de Gestão – Volume 1 e 2 - da APA Caverna do
Maroaga, a ALFA seguiu os requisitos do Roteiro para Elaboração de Planos de Gestão
em Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas. O Plano de Gestão está dividido
da seguinte forma:
- Volume I. Diagnóstico da UC
1. Introdução;2. Histórico de planejamento 3. Contexto atual do Sistema de
Unidades de Conservação no Amazonas4. Informações gerais; 5.
Caracterização dos fatores abióticos; 6. Caracterização dos fatores bióticos; 7.
Caracterização sócio-econômica da população residente e da zona de
amortecimento; 8. Aspectos Institucionais; 9. Análise e Avaliação estratégica;
10. Declaração de Significância; 11. Referencias bibliográficas
- Volume II: Planejamento da UC
12. Missão da Unidade de Conservação; 13. Visão de Futuro da Unidade de
Conservação; 14. Zoneamento; 15. Estratégia Geral de Gestão; 16. Programas
de Gestão; 17. Sistema de Monitoramento e Avaliação; 18. Cronograma de
implementação dos programas de gestão; 19. Referências bibliográficas;
Todos os anexos referentes aos itens acima citados
1.
Volume 1 e 2 revisados do Plano de Gestão da APA Maroaga, em
linguagem adequada às populações residentes na reserva e entorno pronto para
Consulta Pública
2.

Volume 1 e 2 consolidados após Consulta Pública
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PROGRAMA DE USO PÚBLICO DO PLANO DE GESTÃO DA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) CAVERNA DO MAROAGA, PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM
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Cabe ressaltar que o Plano de Gestão da APA representa uma oportunidade de
sanar as demandas existentes devido ao longo período em que essa unidade de
conservação (UC) ficou sem gestão administrativa apropriada, onde a maioria das áreas
naturais com atributos naturais relevantes ao turismo foi sendo apropriadas de forma
normativa ou espontânea, e incorporadas em um processo de visitação turística sem
controle e administração precária, ocasionando impactos ambientais que comprometem
a integridade ecológica dos locais, e conseqüentemente, limita seu tempo de uso.
As pesquisas desenvolvidas no âmbito do Plano de Gestão serviram de suporte
para delimitação da Zona Especial de Interesse Ecoturístico na APA, gerando
orientações gerais para a atividade turística e a construção de seu Programa de Uso
Público, que dará origem ao Plano de Uso Público da UC. Dessa forma, a vocação
turística da APA Caverna do Maroaga terá subsídios concretos e atuais para execução
de políticas de uso públicos e ordenamento da atividade de turismo.

Definição
Esta Zona é definida pela presença de atributos naturais excepcionais em uso, ou potencial, para a atividade ecoturística. e atributos considerados frágeis e
que necessitam de maior proteção como sítios arqueológicos e cavidades subterrâneas
Esta zona sobrepõe-se a outras zonas, nesse sentido os usos e atividades nela desenvolvidas devem estar de acordo com suas próprias normas.
Descrição
Esta zona é formada por três tipologias diferentes de atributo turístico: a) cachoeiras e corredeiras b) cavidades subterrâneas (grutas e cavernas) c) sítios
arqueológicos, situados predominantemente ao longo da AM 240. Foi delineado previamente e provisoriamente um buffer de 1 km em volta de cada
atributo indicando a área de influência de cada um, sendo que a área em torno de cada atributo que deve seguir as normas definidas abaixo deve ser
estabelecida durante a elaboração do Plano de Uso Público da UC. A zona de interesse turístico corresponde atualmente a 1, 5% da área da UC (5.710 ha.)
Permissões
Proibições

1.É incentivada a atividade de ecoturismo e de 1. O uso do fogo nos locais turísticos
turismo de natureza e rural, desde que
ordenada e credenciada junto ao órgão oficial 2. Deixar resíduos (lixo) fora das lixeiras nos locais de visitação turística. Se não houver lixeiras deve-se
retornar com o lixo à cidade ou local adequado para sua disposição
de turismo
3. Coletar plantas e animais nos locais de visitação turísticas
2.Pesquisa,
monitoramento
ambiental, 4. Pichar e deteriorar as pedras e os paredões rochosos
proteção, educação e interpretação ambiental
5. A abertura espontânea de novos ramais para acessar os pontos turísticos
6. Acampar fora das áreas especialmente destinadas para essa atividade
3. A abertura de trilhas não deve exceder 1
7. A visitação nos atrativos turísticos naturais da APA sem a autorização do proprietário do imóvel rural
metro de largura e pode ser realizada desde se
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ZONA ESPECIAL DE INTERESSE ECOTURÍSTICO

onde está localizado.
8. A instalação de infra-estrutura (pousada, trilha, acampamento, ramal) e uso turístico de atrativos
naturais sem licenciamento ambiental prévio e sem a anuência do conselho gestor e manifestação do
CEUC
9. A instalação e permanência de ocupações, posses e o desenvolvimento de atividades produtivas e
comerciais no entorno dos atrativos turísticos naturais a ser definido do Plano de Uso Público da APA
10. A execução de atividades turísticas nos atrativos turísticos naturais da APA sem licenciamento
ambiental prévio e anuência do Conselho Gestor e manifestação técnica do CEUC
11. O desmatamento no entorno dos atrativos naturais
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disponha de estudo de capacidade de suporte

1.

Caso se verifique atividades de turismo ocorrendo fora de propriedade privada,
com degradação ou risco ambiental: lixo, fogueiras, etc. deve-se informar à
associação de moradores das comunidades mais próximas e / ou ao Conselho da
APA
2.
Os guias turísticos devem pedir autorização aos donos para entrar nas
propriedades onde haja atrativos conhecidos, mas não explorados financeiramente
3.
No Lago de Balbina: os donos de propriedades ou os guias / barcos de pesca, se
responsabilizam por informar sobre as regras de uso da zona, por garantir que
nenhum lixo seja jogado no lago, e por exigir que a legislação da pesca esportiva
seja cumprida
4.
As instalações turísticas já existentes devem ser adequadas à legislação ambiental
(respeitar as APP, correta destinação do esgoto e outras que houver)
5.
O turismo em áreas de novas grutas e /ou cavernas deverá ser ordenado e
controlado, devendo qualquer uso desses atributos ser comunicado e autorizado
pelo Conselho da unidade
6.
Os proprietários, ou moradores, onde se encontrem cavidades subterrâneas ou
locais potenciais para a descoberta de sítios arqueológicos devem informar ao
órgão gestor da Unidade antes de permitir a visitação turística para que medidas de
proteção sejam tomadas
7.
Os proprietários e/ ou moradores são responsáveis por garantir a proteção e a
integridade física dos atributos naturais turísticos explorados em seus terrenos
8.
As normas específicas relativas à visitação na Caverna Refúgio do Maroaga
devem ser respeitadas. A visitação deve ser feita somente através de guias
licenciados, respeitando-se as normas específicas
9.
O turismo nas comunidades deve ser acompanhado e autorizado pela associação
de moradores
10. Qualquer resíduo gerado durante a atividade turística deve ser destinado
corretamente, colocado em lixeiras ou levado até a cidade
11. Os donos de propriedades onde é realizado o turismo devem se responsabilizar
pela limpeza do local e adequar a infra-estrutura existente de modo a diminuir o
impacto sobre o meio ambiente
12. Toda infra-estrutura para turismo deve ser licenciada, e as estruturas já existentes
devem ser adequadas
13. O turismo fora de propriedade privada deve ser acompanhado pela associação de
moradores da comunidade em que se encontra ou com anuência do Conselho da
APA
14. Qualquer atividade com fins comerciais no entorno dos atrativos deve ser
devidamente licenciada
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Orientações gerais para a atividade turística na APA:

Objetivos: Ordenar o uso público turístico da APA visando à conservação de seus atributos para uso-fruto de seus moradores e visitantes
5.2.1 SUBPROGRAMA RECREAÇÃO
Resultado 1: Implementação de infra-estrutura e criação de Unidade de Conservação na área da caverna Refúgio do Maroaga
Metas: Centro de visitantes implementado até 2012 e criação de UC e implementação do Plano de Manejo Espeleológio até 2015
ATIVIDADES
MEIOS DE VERIFICAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS
PARCEIROS
1.1 Implementação do centro de visitantes Monitorar o andamento da aprovação do Disponibilidade de técnicos SEMMA/PF,
previsto para ser construído na entrada da projeto arquitetônico para a construção do CEUC/ equipe de gestão SEMTUR/PF,
caverna Refúgio do Maroaga
do centro de visitantes
da APA para organizar e AMAZONASTUR,
realizar as atividades
INPA,
ICMBIO
(REBIO UATUMÃ),
1.2 Implementação do Plano de Manejo
Recurso disponível
Espeleológico (PME) da Caverna Refúgio do
Maroaga
1.3 Provocar discussões junto à SEMMA /PF e Ata de reuniões
Articulação prévia junto à
INPA para a criação de unidade de conservação
SEMMA/PF e INPA
na área da caverna refúgio do Maroaga, segundo
indicado no PME
Resultado 2: Ordenamento e controle das atividades turísticas na APA: elaboração do Plano de Uso Público
Metas:
Pesquisador e /ou Instituição de pesquisa contatado no 1° ano de implementação deste Plano
2.1 Realizar reuniões com donos de Ata de reuniões
Disponibilidade de técnicos do SEMMA/PF,
propriedades que exploram o turismo dentro
CEUC/ equipe de gestão da SEMTUR/PF,
da APA (consultar diagnóstico dos atrativos
APA para organizar e realizar AMAZONASTUR,
turístico da APA, Volume 1) e demais
as atividades
INPA,
AGUIAS,
interessados visando sensibilizá-los a
Associação
de
organizarem formalmente o setor turístico
pescadores,
ICMBIO
dentro da unidade
(REBIO Uatumã)
ATIVIDADES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
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PRÉ-REQUISITOS

PARCEIROS
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CONTROLE
E
GESTÃO
AMBIENTAL
DOS
ATRATIVOS
TURÍSTICOS
NATURAIS
DA
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
(APA)
CAVERNA
MAROAGA,
PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM:
Encarte
Científico
AMBIENTAL
(APA)
CAVERNA
DODO
MAROAGA,
PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM:
Encarte
Científico

5.2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO

Relatórios de oficinas/ reuniões realizadas

Disponibilidade de técnicos do
CEUC/ equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as atividades

SEMMA/PF,
SEMTUR/PF,
AMAZONASTUR,
INPA,
AGUIAS,
Associação
de
pescadores,
ICMBIO
(REBIO UATUMÃ)

TDR para projeto de sinalização elaborado
Contrato firmado

Captação de recursos

SEMMA/PF,
SEMTUR/PF,
AMAZONASTUR,
INPA,
AGUIAS,
Associação
de
pescadores,
ICMBio
(REBIO
UATUMÃ),
ELETROBRÀS

Quantidade
realizadas

de

cursos

/

capacitações Disponibilidade de técnicos do
CEUC/ equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as atividades
Recursos disponíveis
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INPA,
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Associação
de
pescadores,
ICMBio
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2.2 Realizar oficinas com o setor turístico
que atua dentro da APA (Associação de
guias turísticos, entidades representativas de
pescadores, e órgãos de turismo) e
proprietários para determinação das bases do
PUP referentes à:
a) normas de conduta b) adequação à
legislação ambiental da infra-estrutura c)
modalidades de turismo d) valores para taxa
de visitação e) forma de registro dos
visitantes f)
padronização
e
diretrizes
para
implementação de trilhas interpretativas,
sinalização, mirantes e g) propostas de
ordenamento do uso público e controle da
ocupação em áreas com potencial para a
recreação fora de propriedades privadas
2.3 Implantar um Projeto de Interpretação
Ambiental coma instalação de placas
padronizadas em toda a APA, nas vias de
acesso aos locais de visitação com
informações a) educativas e interpretativas
b) informativas quanto às normas de uso c)
informativas quanto às normas de
segurança.
2.3.1 Elaborar TDR
2.3.1 Contratar profissional para elaboração
gráfica, confecção e instalação das placas
2.4 Capacitação em ecoturismo para os
guias credenciados / Articular a promoção
de novos cursos de guias para moradores da
APA envolvendo noções de ecologia,
conservação da biodiversidade, modalidades
de turismo, primeiros socorros e legislação

2.5
Capacitação
em
turismo,
empreendedorismo,
administração
e
proteção e Controle Ambiental aos
proprietários de atrativos turísticos naturais
identificados ou que já desenvolvem
atividade de turismo/ O Curso deve envolver
noções de ecologia, conservação da
biodiversidade, administração, modalidades
de
turismo,
legislação
ambiental,
administração da visitação turística, fontes
de financiamento, entre outros
2.6. Formação de guias de pesca amadora
Quantidade
realizadas

(REBIO
UATUMÃ),
ELETROBRÀS

de

cursos

/

capacitações Disponibilidade de técnicos do
CEUC/ equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as
atividades/Recursos
disponíveis

Resultado 3: Turismo ocorrendo na APA em bases sustentáveis
Metas: Certificação do turismo na APA
ATIVIDADES
MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.1 Realizar oficinas e treinamentos Relatórios de oficinas / cursos
específicos junto aos principais agentes do
turismo na APA, como guias, condutores de
barcos, associação de pescadores, donos e
funcionários de empreendimentos turísticos,
donos de propriedades com atrativos
naturais e de comércios visando à melhoria
dos serviços e da qualidade da informação
oferecida.
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PRÉ-REQUISITOS
Disponibilidade de técnicos do
CEUC/ equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as atividades

SEMMA/PF,
SEMTUR/PF,
AMAZONASTUR,
INPA,
AGUIAS,
Associação
de
pescadores,
ICMBIO
(REBIO UATUMÃ),

PARCEIROS
SEMMA/PF,
SEMTUR/PF,
AMAZONASTUR,
INPA,
AGUIAS,
Associação
de
pescadores,
ICMBIO
(REBIO
UATUMÃ),
ELETROBRÀS

CONTROLE
CONTROLEEEGESTÃO
GESTÃOAMBIENTAL
AMBIENTALDOS
DOSATRATIVOS
ATRATIVOSTURÍSTICOS
TURÍSTICOSNATURAIS
NATURAISDA
DAÁREA
ÁREADE
DEPROTEÇÃO
PROTEÇÃO
tífico
AMBIENTAL
Científico
AMBIENTAL (APA)
(APA) CAVERNA
CAVERNA DO
DO MAROAGA,
MAROAGA, PRESIDENTE
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM:
FIGUEIREDO/AM: Encarte
Encarte Cien

ambiental

3.3 Criar certificação de um modelo de Estabelecimento de
exploração sustentável do turismo na APA certificação (até 2012)
(turismo voltado à recreação nas cachoeiras,
cavernas e pesca amadora)
3.4 Realização de ações de monitoramento e
fiscalização ambiental nas áreas de atrativos
utilizadas para o turismo
3.5 Implementação do grupo de trabalho de
turismo do conselho Deliberativo da APA

Disponibilidade de técnicos do
CEUC equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as atividades

critérios

para

a Disponibilidade de técnicos do
CEUC equipe de gestão da
APA para organizar e realizar
as atividades

5.2.2 SUBROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Resultado 1: Programa de educação ambiental voltado para os moradores da APA
Metas: Programa em andamento no primeiro ano de implementação do PG
1.1 1.1 Construção e implementação de um Relatórios de atividade
programa de interpretação e educação
ambiental para o turismo na APA com o
desenvolvimento de palestras de
sensibilização nas comunidades sobre
recuperação ambiental e quanto à
importância do uso correto dos recursos
naturais e difusão da legislação
ambiental
1.3 Promover a Educação Ambiental na rede Roteiro do programa de rádio definido:
de comunicação local, por meio das casas temas a serem abordados, convidados
digitais
potenciais, horário, duração e dia da semana
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Articulação junto à REBIO REBIO
UATUMÃ
UATUMÃ
(ICMBIO) SEMMA/PF,
SEMTUR/PF

Articulação junto à prefeitura Prefeitura de Presidente
de Presidente Figueiredo
Figueiredo/REBIO
UATUMÃ
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3.2 Desenvolver projetos relativos ao Projetos elaborados
incentivo do ecoturismo na região, junto aos
promotores de turismo (hotéis, agências de
turismo, secretaria municipal de turismo,
associação de pescadores amadores,
associação de guias)

Resultado1: Divulgação da APA
Metas: Elaboração do jornal no primeiro ano de implementação do PG
ATIVIDADES
1.1 Elaboração do jornal conjunto para a
APA e a REBIO UATUMÂ / Revista da
APA/ Definição de temas a serem abordados
no jornal junto ao Conselho da UC
1.2 Criar “selo” e “logo-marca” da APA
para ser inserido nos produtos oriundos da
APA e nos folders dos atrativos.
1.3 Divulgação do PG junto aos moradores
da APA, de Presidente Figueiredo e órgãos
governamentais locais

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Jornal impresso

PRÉ-REQUISITOS

PARCEIROS

Disponibilidade de técnicos do REBIO
UATUMÃ
CEUC / equipe de gestão da (ICMBIO) SEMMA/PF,
APA para organizar e realizar SEMTUR/PF
as atividades

Matéria no jornal da APA
Relatório de reuniões nas comunidades,
junto aos órgãos públicos e moradores da
sede municipal

1.3 1.4 Informar à população local as
funções e as atividades realizadas pelo
Conselho Deliberativo
1.5 Elaborar roteiro dos atrativos turísticos Folder impresso
da APA a ser apresentado em forma de
folder contendo também informações sobre
normas de conduta

Contratar profissional
REBIO
UATUMÃ
Disponibilidade de recurso ou (ICMBIO) SEMMA/PF,
buscar parcerias
SEMTUR/PF
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5.2.3 SUPROGRAMA DE DIVULGAÇÃO

