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1 INTRODUÇÃO 
 

Este documento é a segunda parte do Plano de Gestão da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Na parte anterior, denominada “Volume I: 

Diagnóstico”, os fatores bióticos e abióticos, aspectos fundiário, socioeconômia e 

caracterização da população residente e da Zona Amortecimento foram levantados de 

maneira a contribuir na tomada de decisões do órgão gestor, conselheiros e moradores. 

 

Durante o processo de elaboração do Volume I do Plano de Gestão da Unidade 

foi realizado mapeamento participativo dos recursos naturais com as seis comunidades 

da REDES do Tupé para identificar as áreas de uso desses recursos, quais os mais 

utilizados, as ameaças e pressões e as expectativas das populações inseridas na REDES 

do Tupé para o futuro da UC. 

 

O objetivo desta segunda parte, designada “Volume II: Planejamento” é definir 

as estratégias de gestão da REDES. Fazem parte deste volume: os Objetivos, a Missão e 

a Visão de Futuro, o Zoneamento, as Regras de Uso e de Convivência, os Programas de 

Gestão, a Estratégia Geral de Gestão e o Sistema de Monitoramento e Avaliação de 

Implementação dos Programas da UC. 

 

Neste plano optou-se por um planejamento com regras simples, possíveis de 

serem seguidas e atendendo aos objetivos de criação da Unidade de Conservação. De 

modo geral, todo o volume II deste plano propõe um roteiro de ações encadeadas com 

foco nos objetivos específicos da REDES do Tupé e dos objetivos da categoria de UC, 

onde esta se inclui. 

 

O planejamento das ações, assim como os objetivos, a missão e demais pontos 

apresentados neste documento, foram subsidiados pelos resultados dos diagnósticos 

biológico e socioeconômico apresentados na primeira versão do Plano de Gestão. Além 

disso, as informações constantes deste documento serão validadas em uma Oficina de 

Planejamento Participativo a ser realizada com os moradores residentes e do entorno da 

REDES do Tupé e no Conselho Deliberativo. Nestas oficinas serão discutidos os 
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anseios e as demandas das comunidades, além de conflitos e regras para uso dos 

recursos naturais. 

 

2 MISSÃO E OBJETIVOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé – REDES do Tupé, 

conforme o Decreto de Criação n°. 8044 (MANAUS, 2005), tem a missão de preservar 

a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria dos modos e qualidade de vida e exploração dos recursos 

naturais pelas populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do meio ambiente, desenvolvidas por estas 

populações. 

Para tanto serão necessários investimentos financeiros, tecnológicos e de 

recursos humanos de modo a garantir a execução de programas e projetos estabelecidos 

nesse documento. 

Dessa forma, imprescindível assegurar a participação das representações 

legítimas das seis comunidades da REDES do Tupé – Agrovila, Julião, Nossa Senhora 

do Livramento, Colônia Central, São João do Tupé e Tatulândia e daquelas localizadas 

em seu entorno – Caioé, Baixote, Araras e Bela Vista do Jaraqui, nas instâncias de 

gestão da unidade, estabelecendo-se indicadores de resultados monitorados e avaliados 

sistematicamente de forma a aperfeiçoar o planejamento e a aplicação dos recursos 

disponíveis para a unidade. 

Para valorização do conhecimento tradicional e seu aperfeiçoamento para o 

manejo do meio ambiente devem ser promovidos processos de qualificação das 

populações tradicionais da REDES do Tupé, disseminando e registrando as informações 

no banco de dados de uso público gratuito da REDES do Tupé de forma a viabilizar o 

seu rápido acesso por todos envolvidos no processo de gestão da UC.  

Podem-se extrair três eixos principais do objetivo, sendo estes: 

 

(1) a preservação da natureza - que requer investimentos financeiros e em recursos 

humanos para a manutenção da integridade da unidade e a prática da educação 

ambiental para os moradores locais e seu entorno, com o intuito de demonstrar a 

importância da preservação. Também deverá haver investimentos no aprofundamento 
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do conhecimento da unidade para a conservação de espécies e ecossistemas e o contínuo 

monitoramento ambiental que subsidie a preservação. 

 

(2). No que diz respeito à melhoria da qualidade de vida das populações é 

imprescindível assegurar a participação das representações legítimas dos moradores nas 

instâncias de gestão da Unidade, estabelecendo-se indicadores de resultados 

monitorados e avaliados sistematicamente de forma a aperfeiçoar o planejamento e a 

aplicação dos recursos, fortalecendo a gestão participativa. 

 

(3) E, finalmente, no que trata da valorização do conhecimento tradicional e seu 

aperfeiçoamento para o manejo do ambiente, deve-se promover processos de formação 

e treinamento dos moradores, disseminando e registrando as informações de forma que 

fiquem disponíveis para sociedade. 

 

Segundo o roteiro de elaboração de Planos de Gestão para Unidades de Conservação do 

Amazonas, “A Missão representa a razão da existência da Unidade de Conservação, ou 

seja, a finalidade de sua criação ou seu propósito em longo prazo.” (AMAZONAS, 

2006). Na REDES do Tupé, a missão foi sugerida com base nas impressões sobre a 

relação entre as comunidades residentes com a Unidade, e nas razões que apoiaram sua 

criação e implementação. 

 

Missão: 

 

“Conservar os recursos naturais, promover o bem-estar das comunidades residentes e 

de entorno por meio do uso sustentável dos recursos e valorizar os costumes, hábitos, 

manifestações culturais e o conhecimento tradicional. ” 

 

Objetivos: 

 

Segundo o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (SEUC, 2007), 

as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, têm como objetivo geral 

“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais.” (SEUC, art. 7º inciso II). Além disso, a mesma lei estabelece como 

objetivo básico da categoria Reserva de Desenvolvimento Sustentável “preservar a 
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natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e manejo dos recursos 

naturais pelas comunidades tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

saber e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por essas populações.” 

(SEUC, Art. 21). 

 

Como base no diagnóstico e nas oficinas de mapeamento participativo dos recursos 

naturais, em que os moradores da reserva expuseram suas impressões sobre a criação da 

Unidade, o uso dos recursos naturais e suas expectativas, foram estabelecidos sete 

objetivos específicos, sendo: 

 

1. Preservação Lago do Tupé, do Tarumã-Mirim e lagos adjacentes para garantir o 

estoque pesqueiro da área; 

2. Preservação das nascentes dos igarapés do Acácia, Caniço, do Tarumã-Mirim, 

do Julião, do Farias e dos Crentes; 

3. Preservação de áreas de berçário e de engorda de peixes que abastecem o 

entorno da UC; 

4. Fomentar e incrementar as atividades de turismo e recreação. E fortalecer o 

turismo de base comunitária; 

5. Desenvolver atividades com bases sustentáveis, como roçados agroecológicos, 

aproveitamento de produtos florestais e não florestais, madeireiro e não 

madereiro para geração de renda nas comunidades locais,  

6. Proporcionar maior organização social das comunidades; 

7. Garantir às comunidades o direito a terra através da regularização fundiária e a 

reprodução social de acordo com os modos tradicionais de uso de recursos. 

 

 

3 VISÃO DE FUTURO 
 

Durante a Oficina de Planejamento Participativo, realizada em janeiro de 2017, com 

representações das seis comunidades da REDES do Tupé, foi definida a missão e a 

visão de futuro da UC. Com o emprego da matriz SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities e threats), conhecida no Brasil como FOFA, que tem por finalidade 
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identificar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de determinada instituição ou 

local e assim traçar sua missão e visão para melhorar sua gestão. 

 

    

Foto 1: Oficina de Planejamento Participativo. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental – 2017. 

 

Sendo assim a visão de futuro da REDES do Tupé, aquilo se esperar alcançar por meio 

das ações planejadas constantes nesse documento.  

 

Visão 

“Ser referência mundial no turimo sustentável, na geração de conhecimento 

para as presentes e futuras gerações e na conservação ambiental. ” 

 

A partir da criação da REDES do Tupé e com as etapas cumpridas de sua 

implementação até a elaboração do Plano de Gestão, que prevê os investimentos 

necessários nos próximos 10 anos, espera-se que sua missão seja cumprida na sua 

totalidade. 

A visão de futuro representa um cenário ideal e alcançável, neste caso, num 

prazo de dez anos, no que se refere à conservação da biodiversidade aliada à melhoria 

da qualidade de vida das populações locais. 

Espera-se que após dez anos de implementação do Plano de Gestão da REDES 

do Tupé tenhamos avanços ambientais e sociais significativos, tanto na gestão da UC 

quanto para as populações inseridas na REDES do Tupé e sua área de entorno.  

Saúde, educação, geração de renda, energia elétrica de qualidade, 

comunicação, infraestrutura, incremento das atividades turísticas, recuperação de áreas 

degradadas, recuperação da população de espécies da fauna e flora, segurança alimentar, 
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união dos moradores e regularização fundiária, são os principais temas que figuram 

entre os sonhos e os objetivos das comunidades beneficiárias da UC. 

A regularização fundiária na visão de futuro dos moradores é o tema mais 

citado. As comunidades expressam e esperam regularizar as áreas que ocupam por 

décadas. Outro destaque é o uso da terra para os roçados, que é identificado como fonte 

de renda auxiliar para as comunidades. 

Ainda na parte da regularização fundiária, a organização territorial é fator 

importantíssimo, tendo em vista que além das comunidades tradicionais ocupam a 

REDES do Tupé comunidades indígenas e sitiantes oriundo de Manaus, o que tem 

gerado alguns conflitos. 

O acesso às escolas de ensino médio nas comunidades também foi falado 

durante o mapeamento participativo, pois jovens e adultos terão oportunidade de cursá-

lo sem que seja necessário se deslocar até Manaus. O transporte escolar, foi citado como 

essencial pelos moradores num cenário de futuro ideal, o que opera atualmente atende 

com precariedade aos alunos. 

A energia elétrica de qualidade e de acesso universal também foi comentada. O 

cenário vislumbrado pelos moradores inclui uma oferta de energia de qualidade e que 

atenda a todas as comunidades e seus distritos. 

No tema saúde, as comunidades relataram a necessidade da construção de 

postos de saúde e aparelhamento dos já existentes. Ter água limpa para beber, acessível 

durante todo o ano através de sistema de distribuição nas casas, faz parte dos anseios 

das comunidades e que deverão ser trabalhados durante os próximos dez anos na região. 

Da mesma forma o saneamento básico, e o tratamento adequado do lixo devem 

acompanhar estas mudanças, em razão da sazonalidade, durante o período de seca em 

que a balsa que coleta o lixo não pode chegar até as comunidades o lixo se acumula na 

beira do rio. 
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Foto 2.Lixo acumulado no interior da REDES para ser levado à cidade. Fonte: TERRA Consultoria 

Ambiental – 2016. 

 

O turismo de base comunitária, de pesca esportiva, científico e de lazer, uma das 

maiores potencialidades da região, dependerá das condições de “segurança sanitária”, 

infraestrutura e organização comunitária das comunidades, e será, portanto, essencial na 

questão de geração de renda, outro ponto muito pautado pelos moradores. Nesse tema 

foi declarado o anseio por alternativas sustentáveis de produção de alimentos, o 

artesanato, fibras vegetais, além de outros produtos atualmente sem mercado, ou sem 

treinamento para extração pelas comunidades.  

Sabe-se, entretanto, que esse cenário ideal somente será possível se outro 

elemento estiver presente em 2027: União entre os moradores num fortelecimento 

comunitário e social. Assim, declara-se o anseio de que todas as comunidades e as 

Associações estejam fortalecidas, com participação de todos, para que se alcance os 

objetivos traçados neste documento. 

É fundamental que esta visão de futuro seja encarada como meta, e não como 

utopia, somente desta forma este cenário sonhado poderá se tornar real. Existem 
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condições muito favoráveis nesta região para que o desenvolvimento local aconteça de 

forma sustentável, trazendo benefícios para as comunidades e para o município de 

Manaus. 

 

4 ZONEAMENTO 

 

A Lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a 

9.985/2002 e a Lei Complementar n°. 053/2007, que institui o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação – SEUC, definem o Zoneamento como o instrumento para 

definir setores ou zonas em uma Unidade de Conservação, visando o manejo e a criação 

de normas específicas para o uso e conservação dos recursos naturais, de forma 

harmônica e eficaz, para alcançar os objetivos da Unidade.  

O Roteiro para Elaboração de Planos de Gestão para as Unidades de 

Conservação Estaduais do Amazonas (SDS, 2010) dispõe que o zoneamento é um 

instrumento de ordenamento dos usos e ações e que deve demonstrar objetividade na 

seleção e delimitação das zonas a fim de facilitar a gestão da UC. 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 01, De 18 De Setembro De 2007 – 

ICMBio, art. 6°. Inciso IV: 

“zoneamento: estabelece setores ou zonas com normas e 

regras específicas de uso, manejo e ocupação da Unidade, 

com base na diversidade de paisagens e ecossistemas, na 

situação fundiária, na tradição e na forma como a população 

local divide, categoriza e utiliza seu espaço.” 

 

Neste sentido, o zoneamento da REDES do Tupé visa estabelecer as zonas ou 

setores para o uso, a proteção e a conservação dos recursos naturais, e a ocupação na 

UC, com vista a garantir e alcançar os objetivos de sua criação. 

O zoneamento proposto tem suas bases na Dissertação de mestrado de Rayol 

(2007), que a partir de experiências nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável de 

Mamirauá e do Cujubim, ambas estaduais, estabeleceu o zoneamento para a REDES do 

Tupé e nos resultados das Oficinas de Mapeamento Participativo, realizadas nas 

Comunidades do Tupé em janeiro de 2016 e nas reuniões da Câmara Técnica de Plano 

de Gestão do Conselho da UC. 
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Foto 3:  A, B e C: Reuniões de Mapeamento Participativo e Revisão do Volume I do Plano de Gestão. 

Fonte: TERRA Consultoria Ambiental – 2016.  

 

 

Rayol, em sua pesquisa identificou que os critérios para estabelecer o 

zoneamento das UCs estaduais levaram em consideração a intensidade da intervenção 

empreendida. Desta forma, são identificadas quatro categorias na intensidade da 

intervenção: (a) insignificante ou mínima, (b) pequena ou leve, (c) moderada e (d) alta. 

Cada categoria determina a delimitação de uma zona diferente, a qual terá as 

características apropriadas para absorver a intensidade da intervenção atribuída. As 

seguintes zonas são reconhecidas: (a) Zona Primitiva (ou zona intangível ou zona de 

preservação), que corresponde as áreas com intervenção insignificante ou mínima; (b) 

Zona de Uso Restrito, que engloba todas as áreas com intervenção pequena ou leve; (c) 

Zona de Uso Extensivo, áreas de intervenção moderada; e (d) Zonas de Uso Intensivo, 

que incorpora todas as áreas de intensidade de intervenção alta. A delimitação destas 

zonas não é e nem deve ser considerada um processo estático e imutável (e) Zona de 

Manejo Especial para Ecoturismo, que incorpora as praias utilizadas por turistas. 

Além das experiências das Unidades estaduais, Rayol coletou informações 

junto aos moradores da REDES do Tupé para servir de base para análises espaciais mais 

detalhadas e confecções de mapas.  Os mapas ilustrados anteriormente serviram de base 

para o zoneamento: (a) distribuição das moradias das comunidades dentro da reserva; 

A B 

C 
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(b) uso dos recursos naturais (mapeamentos participativos gerados em 2007), (c) 

vegetação, (d) relevo, (e) Análise de desflorestamento do ano de 2006. Essas 

informações foram integradas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 

analisadas por meio de sobreposições visando identificar áreas homogêneas com 

diferentes intensidades. 

O trabalho de Rayol utilizou os seguintes critérios para identificar as zonas da 

REDES do Tupé e atualizados conforme características atuais. 

 

1. As áreas ocupadas pelos comunitários em seus terrenos foram obtidas por 

meio da classificação supervisionada do ano de 2006, esta área compreendida e definida 

como zona de uso intensivo. 

2. Engloba todas as áreas identificadas no mapeamento onde as comunidades 

utilizam os recursos naturais, e que apresentam potencial de utilização no futuro foram 

definidos como área zona de uso extensivo. 

3. Neste sistema de zoneamento foi criada a zona de manejo especial para 

ecoturismo, que se localiza na margem do Rio Negro, com uma faixa de 100 metros de 

largura, onde se destina ao uso que já é feito da praia, e que já está regulamentada no 

Plano de Uso Público da REDES do Tupé, elaborado em 2008 pela SEMMAS. 

4. Toda a área que não é utilizada pelas comunidades residentes na REDES do 

Tupé, foi classificada como zona de conservação, integrando em um único espaço 

territorial a zona primitiva e a zona de uso restrito. Não há informações suficientes para 

indicar qualquer separação entre zona primitiva e zona de uso restrito. 

 

Sendo assim, a proposta de zoneamento da REDES do Tupé estabelece as 

seguintes zonas: 

 

 Zona de Conservação, que combina as zonas primitivas e as zonas de uso 

restrito, nas quais, por definição, as intervenções são ausentes ou mínimas. Nesta 

zona serão permitidas apenas atividades que utilizem meios de transporte não 

impactantes, não necessitem de instalações específicas e sejam executadas em 

grupos pequenos. Elas foram delimitadas conjuntamente, pois, com exceção da 

atividade de pesquisa, não há previsão de desenvolvimento, a longo prazo, das 

demais atividades permitidas nestas duas zonas. A zona de conservação engloba 

2.220,20 ha 18,54% da área total da REDES. A função principal desta zona é 
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manter a integridade da biodiversidade e dos serviços ecológicos intactos, sem 

nenhuma interferência humana. Na Zona de Conservação serão permitidos 

somente: (a) pesquisa científica; (b) monitoramento ecológico participativo; (b) 

proteção ambiental; (c) educação ambiental e recreação de pequenos grupos de 

pessoas. 

 Zona de uso extensivo. A zona de uso extensivo é a área destinada ao 

extrativismo vegetal e animal visando à manutenção da dinâmica social das 

pessoas que vivem no interior da REDES do Tupé. A intervenção nunca deve 

ser excessiva e requer moderação e prudência no manejo dos recursos naturais, 

exigindo-se, portanto, estudos técnicos detalhados para mensurar e monitorar os 

estoques de recursos disponíveis. A zona de uso extensivo engloba 8.468,57 ha 

70,73 % da área total da UC. 

 Zona de uso intensivo. Nesta zona, a intervenção é realizada com alta 

intensidade, com grandes e importantes influências sobre o meio. Nesta zona 

devem ser desenvolvidas todas as atividades que envolvam implantação de 

infraestruturas para a administração, recreação e lazer, educação ambiental, 

pesquisa, monitoramento ambiental e divulgação. Também podem ser 

desenvolvidas atividades de produção comercial para plantações de culturas de 

subsistência, hortaliças, criações de pequenos animais, casas e infraestrutura das 

comunidades. A zona de uso intensivo engloba 1.207,56 ha 10,09 % da área 

total da reserva). 

 

Tabela1: Lista de Corpos D’água, classificados na Zona de Uso Intensivo. 

Ambiente Denominação local Categoria Zoneamento 

Igarapé Igarapé Acácia Zona de Uso Intensivo 

Igarapé Igarapé do Caniço Zona de Uso Intensivo 

Igarepé Igarapé do Tarumã-Mirim Zona de Uso Intensivo 

Igarapé Igarapé do Julião Zona de Uso Intensivo 

Igarapé Igarapé Farias Zona de Uso Intensivo 

Igarapé Igarapé dos Crentes Zona de Uso Intensivo 

Igarapé  Igarapé do Tupé Zona de Uso Intensivo 

Lago Lago Verde Zona de Uso Intensivo 

Lago Lago Sorva Zona de Uso Intensivo 

Furo Furo do Dom Pedro Zona de Uso Intensivo 
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 Zona de manejo especial para o Turismo. A zona de manejo especial para 

turismo visa à recreação e melhor utilização das praias localizadas ao leste e 

oeste na comunidade de São João, além da praia do Arrombado, praia do Amor, 

praia do Escondinho, praia do Luciano, praia das Trilhas, Cachoeiras e Igarapé 

do Acácia. Tendo como um dos objetivos favorecer a recreação em contato com 

a natureza e o turismo ecológico, aplicando o disposto no Plano de Uso Público 

da reserva. A zona de manejo especial para ecoturismo engloba 76,67 ha 0,64 % 

da área total da REDES. 

 

Tabela 2: Tabela do Zoneamento da REDES do Tupé 

Zona Intensidade da 

intervenção 

Área 

(ha) 

% Atividades 

permitidas 

Atividades a 

serem 

desenvolvidas 

Conservação 

(combinando zona 

primitiva e zona 

de uso restrito) 

Insignificante ou 

mínima 

 

 

 

2.220,20 

 

 

 

18,54 

Pesquisa, 

Monitoramento. 

Proteção & 

Manejo 

Pesquisa 

Pequena ou leve Pesquisa, 

Monitoramento. 

Proteção, 

Ed. Ambiental, 

Recreação & 

Manejo 

Pesquisa 

Uso extensivo Moderada 8.468,57 70,73 Pesquisa, 

Monitoramento. 

Projeto, 

Ed. Ambiental, 

Recreação e 

Manejo 

Pesquisa, 

Manejo de 

produtos de 

valor econômico 

extrativistas e 

Proteção 

Uso intensivo Alta 1.207,56 10,09 Pesquisa 

Monitoramento 

Proteção 

Ed. Ambiental 

Recreação 

Divulgação & 

Manejo 

Pesquisa, 

Manejo e 

técnicas de uso 

do solo e 

Proteção 

Manejo Especial 

para Ecoturismo 

Moderada 76,67 0,64 Pesquisa, 

Monitoramento 

Ed. Ambiental & 

Recreação 

Pesquisa, 

Educação 

Ambiental e 

Recreação 
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Figura 1: Mapa do Zoneamento da REDES do Tupé. 
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5 REGRAS DE USO DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TUPÉ 
 

As regras de uso dos recursos naturais e de convivência têm por objetivo 

subsidiar a gestão da REDES do Tupé e formalizar as regras utilizadas pelas 

comunidades. Esse conjunto de regras devem ser respeitadas pelos gestores, moradores, 

visitantes, turistas, pesquisadores, embarcações e qualquer pessoa ou instituição que 

vierem interagir com a Unidade, após a aprovação e publicação deste Plano de Gestão. 

As regras de uso da REDES do Tupé aqui propostas buscam traduzir as 

expectitativas e opiniões de seus moradores levantadas durante as oficinas de 

mapeamento participativo, as discussões coletivas da Câmara Técnica de elaboração do 

Plano de Gestão e considerando aspectos levantados nos diagnósticos biológico, 

abiótico, socioeconômico, potencialidades para geração de renda e no mapeamento 

participativo de uso de recursos. Além disso, todas as regras e acordos aqui contidos 

procuram atender a legislação ambiental vigente. 

Conforme mencionado na parte introdutória deste documento, optou-se pela 

utilização de regras simples e possíveis de serem cumpridas pelos moradores e 

fiscalizáveis pelo poder público.  

As regras de uso da REDES do Tupé estão pautadas na legislação ambiental 

vigente, sendo assim alguns dispositivos estão expressos neste documento, em 

linguagem mais acessível e simplificada. 

 

REGRAS DE USO 

 

1-Da Responsabilidade pela execução das regras 

 

A Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus e todos os 

moradores beneficiários da REDES do Tupé são responsáveis pela execução das regras 

e acordos estipulados para a Unidade de Conservação. E para a execução das regras é 

necessário estabelecer parcerias com os órgãos de meio ambiente do Estado, 
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Associações de Moradores locais, Comunidades do entorno, bem como com todas as 

instituições atuantes dentro dos limites da Reserva. 

 

2-Das finalidades das regras de uso da REDES do Tupé. 

 

As regras de uso da REDES do Tupé tem por objetivos: 

2.1 Assegurar a sustentabilidade da Unidade de Conservação a partir da 

regulamentação da utilização dos recursos naturais e dos espaços comuns. 

2.2  Embasar o compromisso entre comunidades residente e usuária da REDES do 

Tupé e o órgão gestor para assegurar a utilização de práticas sustentáveis, bem 

como garantir a manutenção das atividades tradicionais. 

2.3 Respaldar as comunidades, o órgão gestor, o conselho deliberativo, bem como a 

sociedade civil na função de fiscalizar o cumprimento dos objetivos de criação 

da Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 

 

3-Do não cumprimento das regras 

 

3.1. O não cumprimento das regras por parte dos moradores deve acarretar dois 

momentos de advertência. No caso de infração contra os acordos pactuados pelas 

comunidades, o infrator deve ser advertido oralmente pelo presidente da comunidade, 

ou da associação onde ocorreu o fato. Recomenda-se, sempre que possível que seja feita 

comunicação e registro junto à secretaria do conselho deliberativo onde cabe recurso 

pelo infrator.  

3.2. No caso de reincidência o morador deve ter suspensos todos os benefícios advindos 

de programas da Unidade de Conservação, além de tomadas as medidas legais como 

suspensão de direitos relacionados à infração. 

Por exemplo: se um morador descumpre uma regra de pesca estabelecida pelas 

comunidades, ele deve ser informado e advertido pela liderança local. Este líder, ou 

presidente de comunidade deve informar o ocorrido no conselho gestor na UC. Na 

reunião seguinte o morador poderá dar esclarecimentos no conselho que decidirá pela 

retirada ou não do registro da infração. Voltando a ocorrer o dano, o conselho deve 

informar os executores de projetos, e instituições concedentes de bolsas e outros 
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benefícios para a suspensão deste morador dos programas, além de registro na colônia 

para suspensão do seguro defeso do pescador. 

3.3. No caso do descumprimento de leis municipais, estaduais ou federais, a infração 

deverá ser comunicada imediatamente à SEMMAS, ao conselho deliberativo, e, não 

havendo resposta, deve encaminhar cópia destas denúncias ao Ministério Público. 

3.4. No caso de descumprimento das regras de uso por não moradores da Unidade, a 

infração deverá ser comunicada imediatamente à SEMMAS para tomar as medidas 

administrativas cabíveis. 

 

4- Da criação de animais. 

 

A criação de animais é um importante elemento do planejamento e da organização das 

ações de gestão da REDES do Tupé na busca pelo cenário idealizado na visão de futuro. 

Alguns elementos citados como metas a serem alcançadas, têm relação direta com o 

atual sistema de criação de animais. Relatos dos comunitários informam que doenças 

como diarréia, dores estomacais, podem estar ligados à contaminação pelo contato com 

os dejetos de porcos domésticos e outros animais. 

 

Também, para a preservação dos ambientes, a criação de animais de grande porte pode 

representar um conflito com os objetivos da Unidade de Conservação, já que demanda 

grande quantidade de área, tem baixa produtividade, e necessita desflorestamento total 

da área. 

 

4.1 Da criação de suínos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos 

I- Todos os animais devem ser criados cercados. 

II- O criador⁄proprietário é responsável pela construção de cercas para que 

os animais não circulem em espaços comuns evitando o contato de 

crianças com as fezes dos animais e, assim, provocando doenças. Além 

de comprometer hortas e plantações. 

III- Os espaços destinados à criação dos animais devem ficar afastados das 

fontes de captação de água, ou a jusante da comunidade, de preferência 

afastado das casas a fim de evitar mau cheiro e contaminação. 
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IV- A criação de animais só será liberada após avaliação da SEMMAS e das 

Associações Comunitárias e se o local e a infraestrututa construída 

estiverem de acordo com os itens anteriores. Além disso deverá ser 

realizada fiscalização pela SEMMAS para verificar se o criador está 

cumprindo com as regras dispostas neste item. 

V- Fica proibida a criação de bovinos e equinos na REDES do Tupé. Os já 

existentes poderão permanecer, porém ficando ainda proibida a reposição 

de animais ou estímulo ao crescimento do rebanho. 

4.2 . Da criação de Animais Domésticos 

I. Os animais domésticos existentes na REDES do Tupé deverão ser 

castrados e vacinados com apoio da SEMMAS. 

II. O animal deverá ser mantido em recinto fechado ou no quintal do 

proprietário, devendo o espaço destinado à criação ser cercado. 

III. Após a publicação do Plano de Gestão fica proibida a entrada de animais 

domésticos na REDES do Tupé. 

  

5-Da Caça 

 

5.1. A caça é um hábito tradicional das comunidades da REDES do Tupé e constitui um 

importante complemento na alimentação, sobretudo no inverno, quando a pesca se torna 

mais difícil e não há outra fonte de proteína. 

No entanto, mesmo sendo uma atividade essencial no processo de reprodução social, é 

necessário que sejam estabelecidas algumas regras, além de reforçar outros pressupostos 

já previstos em lei. 

Segue abaixo as regras pactuadas pelas comunidades da RDS a respeito da caça. 

I- Somente os moradores da REDES do Tupé podem caçar no território da Unidade. 

II- É proibida a caça do peixe-boi. 

III- O abate de felino (onça e gato maracajá) somente é tolerado em situações de ameaça 

à comunidade e às pessoas; 

IV- Conforme legislação pertinente é proibido prender e comercializar aves, 
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V- Conforme legislação pertinente é proibido a caça esportiva de patos, biguás e outras 

aves aquáticas; 

VI – É proibida a comercialização de penas de aves dentro e fora da REDES do Tupé; 

VII – Não será permitida a caça com toco. 

6- Da Pesca 

 

I. Fica proibido o exercício da pesca em águas continentais com o uso 

dos seguintes aparelhos e métodos:  

a) redes de arrasto e de lance, de qualquer natureza;  

b) redes de espera com malhas inferiores a 70 mm, entre ângulos 

opostos, medidas esticadas e cujo comprimento ultrapasse a 

1/3 da largura do ambiente aquático, colocadas a menos de 

200m das zonas de confluência de rios, lagoas e corredeiras a 

uma distância inferior a 100 metros uma da outra;  

c) tarrafas de qualquer tipo com malhas inferiores a 50 mm, 

medidas esticadas entre ângulos opostos;  

d) covos com malhas inferiores a 50 mm colocados a distância 

inferior a 200 metros, das cachoeiras, corredeiras, confluência 

de rios e lagoas; 

e) fisga e garateia, pelo processo de lambada;  

f) espinhel, cujo comprimento ultrapasse a 1/3 da largura do 

ambiente aquático e que seja provido de anzóis que 

possibilitem a captura de espécies imaturas;  

g)  rede eletrônica ou quaisquer aparelhos que, através de 

impulsos elétricos, possam impedir a livre movimentação dos 

peixes, possibilitando sua captura;  

h)  explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 

produzam efeitos semelhantes;  

i) substâncias tóxicas;  

j) aparelho de mergulho com respirador artificial na pesca 

subaquática, exceto para pesquisa autorizada pelo Ibama;  

k)  sonoro;  

l)  luminoso.  
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II- 1º Para efeito deste Plano entende-se por águas continentais os rios, ribeirões, lagos, 

lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água doce, naturais ou artificiais e os canais 

que não tenham ligação com o mar, conforme Instrução Normativa IBAMA nº. 

43/2004. 

III- Fica proibido qualquer tipo de pesca praticada a menos de 200 metros à jusante e à 

montante das barragens, cachoeiras, corredeiras e escadas de peixe. 

IV- Não será permitido o porte dos pretrechos constantes nos itens acima. 

7-Dos Quelônios (bichos de casco) 

 

I- É proibida de acordo com a legislação ambiental vigente a venda de 

quelônios (tracajá, tartaruga e outros) bem como o transporte destes para 

a cidade; 

II- É proibida conforme a legislação ambiental vigente no país a venda de 

ovos de quelônios (tracajá, tartaruga e outros) bem como o transporte 

destes para a cidade; 

8-Das normas e regras de convivência da comunidade 

 

I- Para o ingresso de novos moradores (na área do interior da RDS), estes devem ter 

vínculo com a região e com as comunidades, devem comunicar à SEMMAS e precisam 

ser autorizados pela associação. 

a- Descendentes de moradores podem vir morar nas comunidades sem 

autorização, porém devem comunicar a associação de moradores e a 

SEMMAS. Se o descente morar por mais de 05 anos fora das comunidades 

da REDES do Tupé, seu retorno à comunidade será definido conforme o 

item b;  

b- Casos especiais devem ser discutidos pela associação e pela SEMMAS; 

Entende-se por morador, aquele que “vive e tira seu sustento da área da reserva, 

na cheia e na seca, e lá permanece com sua residência”. 

III- Os visitantes não podem desrespeitar as regras da Reserva. 
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IV- Os pesquisadores de qualquer área devem ter autorização da SEMMAS 

para realizar pesquisas na REDES do Tupé. Sendo obrigatório, quando 

necessário, a contratação de morador da UC como assistente de campo. 

V – Quando terminada a pesquisa fica obrigado o pesquisador entregar à 

SEMMAS três exemplares do documento resultante do estudo. 

VI – Cabe à SEMMAS dar conhecimento ás comunidades da realização de 

pesquisas científicas no interior da REDES do Tupé. 

VII – As pessoas que entraram após a criação da Reserva, no momento da 

regularização fundiária serão tratadas conforme o item b; 

VIII – A venda ou compra de benfeitorias na REDES do Tupé deverá ser 

previamente comunicada à SEMMAS e posteriormente ser decidida em 

assembleia nas associações comunitárias e aprovada por sua maioria; 

VX – Fica estipulado prazo de 90 dias para a realização de benfeitorias nos 

lotes. 

9- Da zona de amortecimento 

 

A REDES do Tupé está inserida no Corredor Central da Amazônia, adjacente ao 

Estreito do rio Negro. No entorno da UC há importantes áreas de conservação como 

APA Estadual da Margem Esquerda do Rio Negro, a RDS Puranga Conquista e o 

Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, que integram o mosaico de áreas protegidas do 

Baixo Rio Negro, áreas relevantes no contexto da conservação in situ.  

O conceito de zona de amortecimento é definido como “o entorno de uma 

unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

Os limites da zona de amortecimento podem ser definidos no ato de criação da 

UC e essa delimitação é obrigatória para todas as categorias de Unidade de 

Conservação, exceto para Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (BRASIL, 2000). 
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Parágrafo único- O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - 

IPAAM, a Secreatria de Estado do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade com a função de licenciar, ouvindo previamente 

manifestação do conselho gestor, e fiscalizar atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras ou degradadoras na Zona de Amortecimento, aplicando as correspondentes 

sanções administrativas como dispõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 

6 PROGRAMAS DE GESTÃO 

 

Os programas de gestão têm por objetivo direcionar e organizar, 

estrategicamente, a gestão das Unidades de Conservação, levando em consideração os 

objetivos de sua criação e sua missão. 

Gerenciar Unidades de Conservação, em especial as de uso sustentável que 

conforme legislação permite a ocupação por populações tradicionais, é um dos grandes 

desafios. Tendo em vista que os anseios não são apenas da conservação daquele espaço 

especialmente protegido, mas também de atender as necessidades individuais e coletivas 

das populações ali inseridas. 

Segundo FREIRE (2001), em geral os projetos de manejo comunitário 

concebem as comunidades rurais como unidades sociais indiferenciadas, sem 

diversidade de interesses e necessidades, especialmente aquelas mais isoladas, cujos 

moradores compartilham origens e trajetórias históricas comuns. 

É relevante considerar também o aspecto temporal de implementação dos 

programas e projetos, suas ações e resultados. Devendo serem implementados em todas 

as seis comunidades da REDES do Tupé, sendo necessários investimentos de curto, 

médio e longo prazo.  

A curto prazo deverão ser realizadas atividades preliminares como inventários, 

pesquisas, diagnósticos e cursos formativos. Simultaneamente, deverão ser 

implementados projetos que dêem retorno rápido para criar motivação e envolvimento 

das comunidades, como recuperação de escolas, reformas e construções de poços 

artesianos ou água encanada, extensão e melhoria da distribuição de energia elétrica, 

aquisição de ambulanchas etc. No médio e longo prazo, os esforços e investimentos 
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devem concentrar em projetos inovadores de geração de renda, como turismo 

ecológico/base comunitária, sistemas agroecológicos, cadeias produtivas e produtos não 

madeireiros, dentre outros, além de toda implantação de infraestrutura e aquisição de 

equipamentos necessários para seu bom funcionamento.  

Os programas de gestão foram elaborados no intuito de fomentar pesquisa 

científica, a geração de renda através do manejo dos recursos naturais, a educação 

ambiental, o turismo e a proteção da biodiversidade. Além de estabelecer atividades 

exequíveis e que envolvam ás comunidades em sua implementação de geração de 

resultados satisfatórios. 
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Desta forma os programas de gestão estão estruturados em sete linhas básicas, definidas de acordo com o Roteiro Metodológico do Centro 

Estadual de Unidades de Conservação:  

 

1) Programa de Conhecimento e divulgação; 

2) Programa de Uso Público; 

3) Programa de Manejo do Meio Ambiente; 

4) Programa de Apoio às comunidades; 

5) Programa de Proteção e Vigilância; 

6) Programa de Regularização Ambiental; 

7) Programa de Proteção do Patrimônio Histórico da REDES do Tupé; 

8) Programa de Questões Fundiárias e Operacionalização; 
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6.1 Programa de Conhecimento e divulgação 

 

Este programa tem como objetivo gerar conhecimento através da realização de pesquisas para o desenvolvimento e difusão de práticas 

sustentáveis de manejo de recursos, dinâmicas sociais, economia e fluxos, história e micro-história, bem como sobre a biodiversidade existente 

na UC, conflitos, ameaças e formas de proteção. Esse programa, também pode contribuir no fortalecimento e divulgação da REDES do Tupé 

como área protegida e seus benefícios ambientais, sociais e econômicos para a população residente e de entorno, bem como para a sociedade. 

 

Composto dos subprogramas de pesquisa e monitoramento ambiental, o programa de conhecimento tem objetivos e resultados mostrados na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 3 – Objetivos gerais do programa de Conhecimento de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados 

Programa Temas Ações Indicadores 

1. Conhecimento  Ensino 

 

 Estabelecer parcerias com 

instituições de ensino, 

pesquisa, ONGs e associações 

comunitárias. 

 Parcerias estabelecidas; 

 Número de comunidades 

envolvidas; 

 Pesquisa  Indentificar temas prioritários 

de pesquisas para REDES do 

Tupé; 

 Incentivar pesquisas que 

trabalhem temas que sejam 

 Número de pesquisa 

autorizadas; 

 Número de trabalhos 

produzidos e publicados; 
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prioridades para a gestão da 

REDES do Tupé. 

 

 Comunidades envolvidas; 

 Resultados diretos das 

pesquisas na gestão da 

Unidade. 

 Extensão  Fomentar atividades de 

extensão na REDES do Tupé; 

 Estabelecer parcerias com as 

instituições de ensino, pesquisa 

e associações comunitárias das 

populações residentes para 

realização de atividades 

extensionista na UC; 

 Incentivar   

 Número de comunidades 

envolvidas; 

 Resultados direitos e indiretos 

na gestão da REDES do Tupé 

 Números de parcerias 

realizadas; 

 Valores dos investimentos 

nas atividades de extensão. 

2. Divulgação  Divulgar os trabalhos 

produzidos na REDES do 

Tupé; 

 

 Criar Centro de Dados para os 

trabalhos produzidos sobre a 

REDES do Tupé; 

 Participação em eventos (local, 

estadual, nacional e 

internacional) para divulgar a 

REDES do Tupé e os trabalhos 

 Centro de Dados da REDES 

do Tupé criado; 

 Número de participação em 

eventos. 
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realizados na UC. 

 Fortalecimento da 

identidade da REDES do 

Tupé 

 Criar logo da REDES do Tupé; 

 Criar site oficial, página nas 

redes sociais da REDES do 

Tupé; 

 Difundir e divulgar a REDES 

do Tupé como área protegida; 

 Elaborar material gráfico de 

divulgação da REDES do 

Tupe; 

 Fortalecer a relação entre o 

órgão gestor e as comunidades 

residentes na REDES do Tupé. 

 Site e página nas redes sociais 

criados e número de acessos; 

 Reconhecimento da REDES 

do Tupé como área protegida; 

 Quantitativo de material 

gráfico produzido e 

disponível para sociedade. 
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6.2 Programa de Uso Público 
 

Este programa tem como objetivo geral desenvolver ações voltadas ao lazer, divulgação e Educação Ambiental na Unidade de Conservação e 

área de entorno. Compostos pelos subprogramas de educação ambiental, comunicação e transporte, o programa de uso público visa ainda 

aproximar as instituições que atuam na UC com as comunidades locais e do entorno. 

 

Os objetivos específicos que norteiam as ações deste programa e os resultados esperados dos subprogramas encontram-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 4– Objetivos específicos do Programa de Uso Público de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

3. Uso público  Turismo  Indenticar as potencialidades e 

vocações turísticas das 

Comunidades; 

 Fomentar o turismo de base 

comunitária; 

 Implementar as atividades 

turísticas propostas no Plano 

de Uso Público da UC; 

 Buscar investimentos para 

 Números de assinaturas de 

turistas no livro de registro; 

 Número de condutores 

ambientais formados; 

 Quantitativo de investimentos 

para o turismo na UC; 

 Número de comunidades 

envolvidas nas atividades 

turísticas; 
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fortalecimento do turismo na 

REDES do Tupé; 

 Fortalecer a REDES do Tupé 

como roteiro turístico no 

Amazonas; 

 Criar cadastro das Operadoras 

de Turismo que operam na 

REDES do Tupé. 

 Número de operadoras 

cadastradas. 

 Comunicação  Aquisição de equipamentos de 

rádiocomunicação VHF; 

 Uso do sistema de telefonia 

celular GSM; 

 Instalar antena de Wifi 

 

 Número de equipamentos 

instalados e em 

funcionamento; 

 Infraestrutura  Abertura e recuperação de 

acessos (ramais, estradas, 

igarapés); 

 Reforma das barracas da praia 

do Tupé; 

 Melhorias nas instalações do 

 Números de ramais e estradas 

recuperados. 

 Recursos investidos na 

reforma das barracas da praia 

do Tupé; 

 Recursos investidos na 
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CADES (Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável 

Professor Roberto Vieira); 

 Investir em locais para 

hospedagem dos turistas; 

 Investir na qualidade de 

energia distribuída na REDES 

do Tupé. 

melhoria do CADES; 

 Número de locais para 

hospedar turistas. 

 

 

  Transporte  Estabelecer parcerias com as 

Associações de catraeiros; 

 Criar associação das 

comunidades de transporte dos 

turistas para a REDES do 

Tupé; 

 Estabelecer cadastro dos 

barcos de recreio. 

 Número de parceiras 
realizadas; 

 Associação criada; 

 Número de barcos de recreio 

cadastrados. 
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6.3 Programa de Manejo do Meio Ambiente 
 

Este programa tem como objetivo geral garantir o uso e a manutenção dos recursos naturais da unidade de conservação mediante a adoção de 

práticas de baixo impacto na exploração comercial de produtos florestais e pesqueiros além da prevenção e contenção de ações que possam por 

em risco a disponibilidade de recursos naturais na área.  

 

Composto pelos subprogramas de manejo de recursos e de proteção, este programa tem como objetivos específicos e resultados esperados: 

 

Tabela 5 – Objetivos específicos do Programa de manejo de recursos de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

4. Manejo do 

Meio 

Ambiente 

 Conservação da floresta, 

biodiversidade e recursos 

hídricos;   

 Potencialidades de espécies 

não-madeireiras;  

 Manejo da Fauna; 

 Proteção das nascentes dos lagos e 

igarapés; 

 Inventário florestal não madeireiros 

das frutíferas, oleaginosas e 

essências (potencial farmacológico 

e cosmético)  

  Implementação de um projeto de 

desmatamento evitado (REDD) 

 Parcerias com instituições e 

comunidades para inventário e 

 Número de nascentes 

mapeadas e protegidas; 

 Inventário elaborado; 

 Número de projetos 

implementados e 

resultados alcançados; 

 Parcerias estabelecidas. 
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manejo da fauna local; 

 Áreas de riscos  Indentificar as áreas de risco; 

 Controlar a movimentação do solo; 

 Monitorar as áreas de risco. 

 Número de áreas de risco 

catalogadas; 

 Programa de 

monitoramento de área de 

risco implementado; 

 Número de atividades de 

intervenções para 

controlar os riscos. 

 Recuperação de áreas 

degradadas 

 Identificação das áreas a serem 

recuperadas; 

 Construção de viveiro de mudas; 

 Parceria com as comunidades, 

escolas e instituições para apoiarem 

as ações de recuperação; 

 Elaboração de Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas. 

 Número de áreas 

identificadas; 

 Quantitativo de mudas 

produzidas; 

 Parcerias firmadas; 

 Execução do PRAD; 

 Mapa das áreas 

recuperadas. 

 

 

 



 

38 
 

6.4 Programa de Apoio às Comunidades 
 

O programa de apoio às comunidades tem como objetivo geral promover o fortalecimento comunitário estimulando a organização e a união dos 

moradores na busca por melhores condições de vida, no combate a pobreza e na reivindicação de direitos.   

Composto pelos subprogramas de apoio à organização social, geração de renda e melhoria da qualidade de vida. O programa de apoio às 

comunidades tem suas ações direcionadas para o aumento do bem-estar na área da UC. 

A tabela abaixo aponta os objetivos específicos e os resultados esperados para este programa. 

 

Tabela 6 – Objetivos específicos do Programa de Apoio às Comunidades de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

5. Programa de 

Apoio às 

Comunidades 

 Apoio a organização social  Realização de cursos e 

treinamentos;   

  Assessoria técnica e 

administrativa às associações e 

cooperativas e aos micros 

empreendedores;  

  Apoio à criação de grupos de 

trabalho; 

 Presença e participação em 

tomada de decisões; 

  Número de projetos e ações 

de iniciativas das 

comunidades; 

  Maior nível de participação 

de jovens e mulheres em 

projetos e iniciativas 
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 Estimular a formação 

lideranças jovens; 

  Assessoria às representações 

sociais, políticas e produtivas 

das comunidades; 

  Promover o intercâmbio entres 

as comunidades para estimular 

a comunicação; 

 Estimular a criação de 

associações de produtos não-

madereiros. 

 Viabilizar encontro entre as 

associações comunitárias para 

rodada de conversa. 

produtivas, políticas e 

gerenciais. 

 Geração de renda  Melhoria nos sistemas e 

práticas de manejo; 

 Identificação e apoio as 

vocações de geração de 

renda de cada comunidade;  

 Medição do volume e 

diversidade da produção 

  Melhoria da renda 

familiar das 

comunidades; 
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  Apoio ao beneficiamento, 

logística e comercialização 

dos produtos produzidos 

pelas comunidades; 

 Construção e 

aprimoramento de cadeias 

produtivas para PFNM; 

 Promover rodadas de 

negócios com os 

produtores das 

comunidades residentes na 

REDES do Tupé e de 

entorno; 

 Implantação de sistemas 

agroflorestais; 

  Adubação verde e orgânica  

 Implementação de novas 

tecnologias de manejo de 

produção; 

 Incentivo ao uso múltiplo dos 

 

 Medição da quantidade de 

sistemas implantados 

 Medição da vida útil das 

áreas cultivadas 

 Medição da abertura de novas 

áreas para cultivo 

 Medição da renda familiar 

 Extensão e quantidade de 

áreas recuperadas e SAFs 

enriquecidos 

  Participação de famílias  

  Medição da renda familiar 

 Volume da produção 

  Medição da renda familiar 

  Regras de pesca acordadas e 

em uso 
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recursos da floresta; 

 Estimular a coleta e 

beneficiamento de sementes 

florestais para recuperação de 

áreas degradadas, artesanato e 

enriquecimentos de SAFs; 

 Aprimoramento dos sistemas 

de pesca e manejo de lagos; 

  Estabelecer parceria com o 

IPAAM para viabilizar a 

regularização dos roçados nas 

comunidades. 

 Número de iniciativas e 

famílias envolvidas  

  Fluxo de visitação 

 Volume da produção  

  Medição da renda familiar 

  Melhoria da qualidade de 

vida 

 Aprimoramento do sistema de 

saúde comunitária;  

 Melhoria na infraestrutura 

social das comunidades; 

 Barco Saúde Itinerante (com 

profissionais da saúde como 

médicos, dentistas e 

 Insfraestruturas construídas 

e/ou recuperada; 

 Redução de doenças e 

desnutrição; 

  Ambulanchas em uso e em 

bom estado de conservação 

  Equipamentos de saúde em 
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enfermeiras); 

  Treinamento e capacitação 

técnica de agentes de saúde;  

  Aquisição de ambulancha e 

equipamentos; 

  Distribuição de materiais 

informativos; 

 Instalar posto de policiamento 

nas comunidades da REDES 

do Tupé; 

 Garantir a imunização e 

vacinação de crianças, jovens, 

idosos e adultos na REDES do 

Tupé. 

uso e em bom estado de 

conservação; 

  Aumento no uso de 

medicamentos fitoterápicos 

 Comunidades mais bem 

informadas com relação à 

saúde. 

 Aprimoramento do 

sistema de educação 

escolar 

 Construção de núcleo de 

estudos (ensino a distância, 

cursos profissionalizantes, sala 

digital, biblioteca, cantina, casa 

de professores, etc.); 

 Estimular, apoiar e fomentar a 

 Núcleos de estudo 

construídos; 

 Veículos de transportes em 

uso e em bom estado de 

conservação; 

  Alunos mais bem preparados 
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migração das técnicas 

convencionais de plantio para 

as práticas ambientalmente 

mais adequadas dentro do 

prazo de 05 anos; 

 Parceria com escolas das 

comunidades para estabelecer 

agenda ambiental conjunta;  

  Distribuição de material 

escolar e didático;  

  Melhoria no sistema de 

transporte escolar;  

  Aquisição de equipamentos de 

apoio à educação; 

 Garantir que não haja 

interrupção no fornecimento da 

merenda escolar para as 

escolas da REDES do Tupé; 

 Estimular a contratação de 

professores residentes na 

  Equipamentos em uso e em 

bom estado. 
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REDES do Tupé; 

 Incentivar programas de 

formação de professores 

residentes nas comunidades da 

UC. 
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6.5 Programa de Proteção e Vigilância 

 

O programa de proteção e vigilância tem como objetivo geral garantir, prevenir e reprimir as ações que possam por em risco a disponibilidade 

dos recursos naturais na área da UC.  

Composto pelos subprogramas de controle e de vigilâncias tem suas ações direcionadas para a proteção e vigilância da UC, bem-estar das 

comunidades e manutenção dos recursos naturais. 

A tabela abaixo aponta os objetivos específicos e os resultados esperados para este programa. 

 

Tabela 7 – Objetivos específicos do Programa de Proteção e Vigilância de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

6. Proteção e 

Vigilância 

 Fiscalização  Realizar operações 

fiscalizatórias, ao menos 

trimestrais, integradas com 

órgãos de fiscalização e de 

proteção estaduais (Instituto de 

Proteção do Amazonas - 

IPAAM e Batalhão 

Ambiental); 

 Número de parcerias firmadas 

e calendário de fiscalização 

elaborado; 

 Relatório com número de 

Fiscalização realizadas 

semestral e anualmente; 

 Relatório com o quantitativo 

de denúnicas apuradas 
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 Desenvolver ações para atender 

denúncias; 

 Visitar as comunidades 

periodicamente para averiguar, 

junto aos moradores, se há 

alguma anormalidade na UC 

ou alguma demanda de 

fiscalização, assim como 

esclarecer dúvidas sobre 

fiscalização. 

semestral e anualmente; 

 Relatórios de incidências de 

crimes ambientais (aumento 

ou diminuição) 

 Relatório de visitas nas 

comunidades. 

 Monitoramento  Formar parcerias com 

instituições e comunidades 

para implementar o programa 

de monitoramento da 

biodiversidade; 

 Implementar o Programa de 

Monitoramento; 

 Estabelecer parcerias para o 

programa dos agentes 

ambientais voluntários; 

 Parcerias realizadas para o 

monitoramento; 

 Calendário de atividades 

elaborado; 

 Relatório de Monitoramento; 

 Relatório de Monitoramento 

da biodiversidade; 

 Parcerias realizadas para o 

Programa AAV; 

 Calendário de atividades 
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 Formar agentes ambientais 

voluntários. 

elaborado; 

 Número de Agentes 

Ambientais formados e 

credenciados. 
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6.6 Programa de Regularização Ambiental 
 

O programa de regularização ambiental visa regularizar a Unidade junto ao Cadastro Ambiental Rural, com vista ao cumprimento do Programa 

de Regularização Ambiental das áreas rurais. 

A tabela abaixo aponta os objetivos específicos e os resultados esperados para este programa. 

 

Tabela 8 – Objetivos específicos do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

7. Regularização 

Ambiental 

 Cadastro Ambiental Rural  Realizar levantamento dos 

moradores tradicionais da RDS 

do Tupé; 

 Realizar Cadastramento da 

Unidade no cadastro ambiental 

rural; 

 Promover a recuperação das 

áreas degradadas em reserva 

legal para regularização 

ambiental. 

 Número de moradores 

identificados e cadastrados 

em banco de dados; 

 Certficados do CAR; 

 Atividades de recuperação 

ambiental realizadas. 
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6.7 Programa de Proteção do Patrimônio Histórico da REDES do Tupé 
 

O programa de proteção do patrimônio histórico da REDES do Tupé tem como objetivo geral proteger o patrimônio histórico já identificado e 

catalogado, proteger sítios arqueológicos ainda não descobertos e conservar a história de ocupação, hábitos, costumes e conhecimentos das 

populações que ocuparam ao longo do tempo a área da UC. 

Composto pelo subprograma de regularização fundiária, conforme tabela abaixo. 

  

Tabela 9: Objetivos específicos do Programa de Proteção do Patrmônio Histórico de acordo com os temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

8. Programa de 

Proteção do 

Patrimônio 

Histórico 

 Patrimônio Arqueológico  Firmar parcerias com 

instituições para identificação, 

catalogação e guarda dos 

materiais arqueológicos já 

encontrados no Tupé e para 

realização de novos trabalhos; 

 Criar Museu de Arqueológia 

para exposição e guarda dos 

achados na REDES do Tupé; 

 Capacitar as Comunidades para 

 Parcerias firmadas; 

 Museu Cosntruído; 

 Número de comunitários 

capacitados; 

 Aporte realizado ao Museu de 

Agrovila; 
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identificar, resgatar e entregar 

os possíveis bens 

arqueológicos; 

 Apoiar o Museu Arqueológico 

da Comunidade da Agrovila; 

 Buscar investimentos para as 

ações de proteção do 

patrimônio histórico da 

REDES do Tupé. 
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6.8 Programa de Questões Fundiárias e Operacionalização 
 

O programa de questões fundiária tem como objetivo geral assegurar o direito ao uso da terra pelas comunidades, promover a gestão do território 

pelo órgão gestor, trazer segurança ás comunidades e viabilizar a implementação do Plano de Gestão da REDES do Tupé. 

Composto pelo subprograma de regularização fundiária, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 10 – Objetivos específicos do Programa de Operacionalização de acordo com programa, temas, ações e resultados esperados. 

Programa Temas Ações Indicadores 

9. Regularização 

Fundiária 

 Diagnóstico fundiário da 

área 

 Regularização Fundiária 

da REDES do Tupé 

 

 Realizar levantamento das 

áreas privadas e públicas 

inseridas na REDES do Tupé; 

 Cadastrar famílias de 

moradores tradicionais; 

 Firmar Termo de 

Compromisso com as 

comunidades; 

 Realizar parcerias com os 

órgaõs de Terras; 

 Promover medidas 

 Número de proprietários 

identificados e notificados; 

 Número de familias 

cadastradas; 

 Número de parcerias 

formalizadas; 

 Número deTermos de 

Compromisso firmados; 

 Número de áreas arrecadada 

pela Prefeitura de Manaus e 

composta ao seu patrimônio; 
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administrativas e judiciais para 

arrecadar as terras em que está 

inserida a UC. 

 Número de CDRUs assinadas 

com as comunidades. 

10. Operacionalização  Infraestrutura e 

equipamentos 

 Construção de bases de apoio 

logístico e fiscalização 

próximo ao Rio Negro; 

  Contratação de equipe para 

suporte administrativo e 

secretaria do conselho gestor; 

 Equipar sede, base de apoio e 

comunidades (ou setores) com 

comunicação via Rádio ou 

telefone; 

 Criar rotina de manutenção da 

infraestrutura e equipamentos. 

 Base/Escritório de apoio 

construída, equipada e em 

funcionamento; 

 Número de novos 

contratados; 

 Número de equipamentos de 

comunicação adquiridos, 

instalados e funcionando; 

 Documentos de manutenção 

da infraestrutura e 

equipamentos.  

  Cooperação e articulação 

interinstitucionais 

 Fortalecimento das parcerias 

institucionais; 

 Identificar possíveis parceiros 

para gestão da RDS; 

 Formalização de termo de 

 Parcerias formalizadas e 

instituições cooperando para 

a implementação do Plano de 

Gestão da RDS.  
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parceria com a instituição 

identificada para cooperação 

na gestão da UC; 

 Elaboração de um plano de 

trabalho e termo de parceria 

para as instituições apontadas 

como parceiras em ações 

específicas dos programas de 

gestão. 
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7 ESTRATÉGIA GERAL DE GESTÃO 

 

Alcançar a visão de futuro e os objetivos da REDES do Tupé, sobretudo 

aqueles referentes à conservação da natureza aliada à melhoria da qualidade de vida dos 

moradores, pressupõe, nesse primeiro ciclo de gestão da Unidade, um foco nas 

atividades de organização social, reguralização fundiária e de geração de renda. 

A implementação de tais ações na RDS necessitará, indubitavelmente, de 

parcerias com instituições governamentais, empresas, organizações da sociedade civil e 

instituições de pesquisa. Sendo assim, a busca e o fortalecimento das parcerias 

interinstitucionais deverão estar na pauta do órgão gestor e dos técnicos envolvidos na 

implementação da Unidade. 

É necessário, contudo, que todos os projetos e programas dirigidos à REDES 

do Tupé sejam acompanhados de ações de fortalecimento da organização social, uma 

vez que a coesão social é indispensável para que a situação de isolamento geográfico 

das comunidades, que dificulta o acesso a bens e serviços públicos essenciais, deixe de 

ser um entrave ao desenvolvimento local. 

 

Por isso, nos próximos cinco anos é fundamental: 

 Que as associações que representam os moradores da REDES do Tupé, recebam 

acompanhamento e assessoria técnica especializada. Da mesma forma, é 

necessário apoiar e estimular a formação de novos grupos, como grupos de 

mulheres, de artesãos, de jovens, entre outros, e assim aumentar a 

representatividade dos moradores nos processos decisórios. 

 Promover a regaularização fundiária da área e implementar ações a curto prazo 

como realizar levantamento das pessoas inseridas na RDS do Tupé, as 

características das ocupações e firmar Termo de Compromisso com os 

moradores que vivem e sobrevivem dos recursos da Unidade; 

 Que as ações de gestão estejam também voltadas para a segurança e a soberania 

alimentar e nutricional. A diversificação da agricultura e o apoio à produção de 

alimentos saudáveis devem ser reconhecidos através do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), através do qual a própria comunidade fornece os gêneros 

para a oferta de merenda escolar. 
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 Que se busque parcerias para a geração de conhecimento acerca dos produtos 

existentes no território da REDES do Tupé, suas formas de manejo e potenciais 

de comercialização. 

 

 Melhorar a infraestrutura das comunidades, assim como possibilitar, através de 

parcerias com o poder municipal, o acesso dos moradores da UC a serviços e 

direitos básicos como educação, saúde, saneamento básico, energia de 

qualidade, documentação pessoal, aposentadoria e programas de seguridade 

social. 

 

 Fortalecer relação entre o órgão gestor e as comunidades, bem como estruturar a 

base de apoio operacional.  

 

 O Conselho Gestor deverá ser o principal instrumento para acompanhar, 

fiscalizar e defender os interesses e objetivos da RDS do Tupé. Além disso, 

deverão ser criados mecanismos, condições e meios para que os gestores, 

conselheiros e representantes das populações locais sejam agentes mobilizadores 

na implementação e no monitoramento, articulando junto ao poder público e aos 

diversos segmentos sociais as propostas para resolução e amenização dos 

problemas existentes, tornando mais viáveis as ações previstas no Plano de 

Gestão e mais concretos os resultados esperados. 
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8 SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DA UC.  
 

 Apesar do Plano de Gestão apresentar informações relevantes sobre vários 

aspectos relacionados à REDES do Tupé e às comunidades que estão inseridas na UC, 

como vegetação, economia local, sistemas produtivos e de manejo, organização social, 

saúde, educação, dentre outros, será necessário realizar, antes da implementação dos 

programas e projetos, estudos e levantamentos específicos que servirão para corroborar 

com os dados do Plano de Gestão. Para medir os progressos e resultados ao longo da 

execução do Plano de Gestão, deverão ser realizados, a cada três anos, outros estudos e 

levantamentos, com os mesmos indicadores de aferição para fins de comparação, 

monitoramento e avaliação. 

Esta iniciativa envolve todas as atividades ligadas ao monitoramento, avaliação 

e divulgação dos resultados dos programas e projetos previstos neste documento. Para 

isso será necessário delinear um sistema de coleta, documentação, análise e uso das 

informações que seja sistemático. 

 Os indicadores são aqueles constantes no detalhamento das atividades dos 

programas e projetos anteriormente apresentados. Levarão em consideração a escala 

temporal de aferição (curto, médio e longo prazo), a disponibilidade de informações e a 

facilidade com que possam ser registrados.  

A aplicação de indicadores nos processos de monitoramento e avaliação 

ajudará a (i) identificar quais os programas e atividades devem ser ajustadas, (ii) 

verificar se os projetos estão sendo desenvolvidos conforme planejados, (iii) melhorar a 

eficiência e eficácia de cada ação, (iv) corrigir erros e aperfeiçoar os acertos (v) 

verificar se as atividades previstas estão gerando impactos negativos (vi) orientar as 

tomadas de decisão. 

Tanto o andamento dos programas e projetos como seus resultados serão 

apresentados em oficinas, reuniões, seminários e publicações, envolvendo sempre as 

comunidades da REDES do Tupé. 

Poderão, também, ser utilizados outros sistemas de avaliação de desempenho 

da gestão da Unidade, como o Programa de Monitoramento da Biodiversidade e Uso de 

Recursos Naturais em Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas (Pro-BUC), 

prevê a capacitação comunitária para o monitoramento da fauna e flora local, 

permitindo a observação dos impactos gerados pelas atividades comunitárias. Os 
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resultados desse trabalho servirão no futuro de base para as atividades de educação 

ambiental nas escolas locais, assim como aos turistas e moradores da região. 

A cada ano serão elaborados relatórios em que serão estabelecidos os objetivos, 

atividades, alcançados por meio das ações e estratégias previstas, serão propostas novas 

medidas de correção e de ajustes. 
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