
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) 

SAUIM-DE-MANAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus – AM 

2018 

 



 
 

 

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 86/2017 – GS/SEMMAS 

 

1 
 

Manaus, 26 de março de 2018. 

1. DESTINATÁRIO 

 

Prefeitura Municipal de Manaus  

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus – SEMMAS  

Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Amazonas – MPF 

 

 

Prefeitura Municipal de Manaus  

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus – SEMMAS  

Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Amazonas – MPF 

 

3. REFERÊNCIA e JUSTIFICATIVA 

 

3.1. ASPECTOS JURÍDICOS 

A Constituição Federal em seu artigo 225 cita que compete ao Poder Público a defesa 

e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida e à existência das presentes e futuras gerações. 

Para assegurar a efetividade desse princípio constitucional faz necessário, dentre outras 

providências, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos. 

Em consonância com os dispositivos da Constituição Federal e com os objetivos do 

documento em tela, faz-se necessário considerar dois diplomas legais. A Lei no 9.985, de 18 

de julho de 2000, regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e dá outras 

providências. Assim como a Lei Complementar no 53/06/2007, que regulamenta o inciso V 

do artigo 230 e o § 1o do artigo 231 da Constituição Estadual do Amazonas, que institui o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC. 

A Lei do SNUC, em seu art. 2o, inciso I, assinala a definição de unidade conservação 

– UC, como sendo: espaço territorial 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. 

Conforme o art. 7o do SNUC, incisos I e II, as unidades de conservação dividem-se 

em dois grupos, com características específicas: unidades de proteção integral, e unidades de 

uso sustentável. Área de Proteção Ambiental – APA é uma categoria de UC de uso 
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sustentável, prevista no art. 15 do SNUC, definida como uma área em geral extensa, com um 

certo grau de ocupação, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e bem estar das populações humanas, e 

tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Além dos instrumentos jurídicos federais que tratam sobre corredores ecológicos (Lei 

no 9.985/00, Decreto Federal no 4.340, de 22 de agosto de 2002, CONAMA no 09/96) o 

município de Manaus/AM, também dispõe de legislação própria, como o Plano Diretor 

Urbano e Ambiental de Manaus, aprovado em 2013 e que contou com a participação da 

população para elaboração da proposta. O Plano Diretor reúne leis que determinam como 

deve ser o Planejamento urbano da cidade. Também o Plano Diretor de Arborização Urbana 

da cidade, que prevê a instituição de programas de atração da fauna na arborização de 

logradouros que constituem corredores de ligação com áreas verdes adjacentes. 

O município de Manaus conta também com um Código Ambiental próprio, instituído 

em 24 de julho de 2001 através da Lei 605/01. O código ambiental de Manaus cita que são 

objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente: a) Identificar e caracterizar os 

ecossistemas do município, definindo as funções específicas de seus componentes, as 

fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis, consultando as instituições públicas 

de pesquisa da área ambiental; b) Definir as áreas prioritárias da ação municipal, relativas 

à questão ambiental, atendendo aos interesses da coletividade; c) Estabelecer normas 

que visam coibir a ocupação humana de áreas verdes ou de proteção ambiental, exceto 

quando sustentado por plano de manejo (Art. 3, itens IV, XI e XIV). 

Outro elemento importante dessa Lei é a determinação que áreas que abriguem IV - 

exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da 

fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies 

migratórias (Art. 32) são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), 

portanto, são definidas como “Espaços territoriais especialmente protegidos” (Art.31). 

O sauim-de-coleira (Saguinus bicolor) é um dos primatas mais ameaçados em todo o 

mundo, sendo atualmente considerado como Criticamente Ameaçado pelos critérios do 

Ministério do Meio Ambiente (BRASIL 2014). A situação desse primata é tão crítica, que ele 

é a única das 35 espécies de primatas brasileiros ameaçados de extinção, que conta com um 

Plano de Ação exclusivo. A principal ameaça ao sauim-de-coleira é a destruição de seu 

hábitat, devido ao desmatamento e da fragmentação das florestas ao longo de toda a sua 

distribuição geográfica e, principalmente, nas proximidades de Manaus e ao longo das 

estradas (BRASIL 2012). Além disso, o sauim-de-coleira é considerado o mascote oficial do 

Município de Manaus/AM desde 2005. Isso se deu através da publicação do Decreto 

Municipal nº 8101/2005. Esse decreto ainda cita em seu Artigo 2° “O Município de Manaus 

criará corredores ecológicos urbanos para o fluxo genético entre bandos de Sauins-de-

Manaus, garantindo a conservação da população atual e viabilizando seu aumento, através da 

manutenção e continuidade de áreas suficientes para a conservação da espécie”. 

É importante destacar que a criação da APA “Sauim-de-Manaus” resultou de um 

amplo esforço interinstitucional, a partir de estudos e debates realizados pelo Grupo de 
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Trabalho Interinstitucional, oficializado pela Portaria nº 86/2018-GS/SEMMAS (Manaus, 

2017). Os estudos realizados pelo GT apontaram para a necessidade urgente de criação da 

APA, nos moldes do proposto nesse documento, e a aplicação das ações necessárias para 

cumprir os objetivos do mesmo. 

 

3.2 PROBLEMÁTICA 

O crescimento acelerado e desordenado da Região Metropolitana de Manaus nos últimos 

anos tem promovido a fragmentação da vegetação florestal nativa e esse processo tem gerado 

impactos negativos sobre a fauna e flora locais. Uma das espécies mais afetadas é o Saguinus 

bicolor (sauim-de-coleira), espécie da fauna brasileira Criticamente Ameaçada de Extinção, 

constante da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção" (Portaria 

MMA no 444/2014). O desaparecimento das áreas verdes, fragmentos florestais urbanos e das 

áreas de preservação permanente, na malha urbana da cidade de Manaus, tem trazido sérias 

consequências para a qualidade de vida de seus moradores, e afetado de maneira negativa os 

esforços para a preservação do sauim-de-coleira. Assim, esta nota técnica trata de uma das 

medidas mitigadoras possíveis para diminuir os riscos da extinção do primata sauim na cidade de 

Manaus, mas também para minimizar a perda de qualidade vida dos moradores da cidade. 

Nos últimos meses o Grupo Interinstitucional trabalhou em uma proposta para 

subsidiar a criação de uma unidade de conservação, categoria Área de Proteção Ambiental 

(APA), interligando o Corredor Ecológico do Igarapé do Mindu até a Reserva Adolpho 

Ducke. Para tanto, é de extrema importância que algumas áreas que compõem o traçado do 

corredor sejam consideradas de preservação permanente, enquanto outras áreas serão 

consideradas como áreas de uso, e ações sejam tomadas ao longo do corredor proposto para 

manter a conectividade das áreas de floresta remanescentes, incluindo a implementação de 

estruturas de passagens de fauna, redutores de velocidade, recuperação de áreas degradadas e 

ações educativas. 

 

4. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAUIM-

DE-MANAUS 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA APA SAUIM-DE-MANAUS 

A proposta da APA Sauim-de-Manaus consiste em interligar de forma contínua o 

Corredor Ecológico do Igarapé do Mindu (CEUM) até a Reserva Florestal Adolpho Ducke, 

passando e interligando ao Corredor do Mindu, o Parque Estadual Sumaúma, recuperando 

áreas que sofreram remoção da vegetação e perda de conectividade devido à ação humana. 

Para tanto, foram estabelecidos dois traçados principais. 

O primeiro trecho tem início no CEUM e segue por fragmentos florestais existentes ao 

longo da bacia do Igarapé do Goiabinha até alcançar o setor Sul do Parque Estadual 

Sumaúma, seguindo por fragmentos existentes ao longo de trechos da obra da Avenida das 

Flores, entre a Avenida Timbiras e o Conjunto Habitacional Galiléia, seguindo por 

fragmentos remanescentes dos bairros Cidade Nova e Nova Cidade, até alcançar a parte 



 
 

 

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 86/2017 – GS/SEMMAS 

 

4 
 

sudoeste da Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

O segundo trecho tem início na região leste do Corredor Ecológico do Mindu, 

seguindo em direção norte por fragmentos florestais do Igarapé do Geladinho, até alcançar a 

área ao sul do Parque Estadual Sumaúma, seguindo seu traçado a noroeste por fragmentos 

verdes remanescentes do bairro Novo Aleixo, Nova Cidade e Cidade de Deus até alcançar o 

setor sudoeste da Reserva Florestal Adolpho Ducke. O traçado completo da APA pode ser 

visto na Figura 01 dos anexos. 

A área proposta para a APA Sauim-de-Manaus tem aproximadamente 1.015 hectares. 

Desse total, aproximadamente 246 hectares, ou 25% da área total da APA, é formado por 

Áreas de Preservação Permanente (APPs). As áreas verdes institucionais representam 294 

hectares, ou 30% do total. É importante ressaltar que algumas áreas verdes também são 

consideradas APPs, por isso é necessária cautela ao analisar o total de áreas florestadas no 

traçado do da APA. Porém, podemos entender que boa parte da área total da APA ainda 

mantém algum remanescente de vegetação, em diferentes estágios de conservação. A 

distância total da APA no primeiro trecho é de 10,65 quilômetros, enquanto no segundo 

trecho a distância é de 8,30 quilômetros. 

A situação fundiária dentro da APA é complexa e vai requerer ações apropriadas a 

cada caso. Uma proporção considerável da área proposta já é composta por Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), estando situada ao longo de igarapés e encostas mais 

íngremes (Figura 02, anexos). 

Outra parte é formada por áreas verdes de conjuntos habitacionais, e deveriam ganhar 

um reconhecimento adicional de proteção com a criação da APA Sauim-de-Manaus (Figura 

03, anexos). Trechos já ocupados por casas e empreendimentos deverão contribuir com a 

conectividade por meio de uma arborização diferenciada e incentivada, tanto nas calçadas, 

canteiros centrais, quanto nos quintais. Alguns dos fragmentos maiores parecem estar sob 

domínio do poder público e devem ser priorizados como áreas de proteção integral, 

preferencialmente, tornando-as UCs de categoria mais restritiva, como por exemplo, parques 

municipais. Assim, a efetiva constituição da APA Sauim-de-Manaus vai demandar, desde sua 

criação, a identificação clara das salvaguardas e diretrizes necessárias para que ele de fato 

reestabeleça e mantenha a conectividade na área. 

 

4.2. SETORES DA APA SAUIM-DE-MANAUS 

Para um melhor entendimento e planejamento de ações necessárias à APA, foi 

realizado uma setorização preliminar da área. Cada setor conta com características próprias, 

influenciadas por questões antrópicas e naturais. Essa setorização está descrita abaixo e bem 

representada na Figura 01 (anexos). 

 

Setor 1 – Goiabinha 

O setor 1, denominado Goiabinha, possui área aproximada de 543,6 ha, localiza-se nos 

bairros Parque Dez, Novo Aleixo e Cidade Nova, faz parte da bacia do igarapé do Mindu, 
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engloba o igarapé do Goiabinha e seus principais afluente e interliga o Corredor Ecológico do 

igarapé do Mindu ao Parque Estadual Sumaúma. É formado pela APP do igarapé do 

Goiabinha e fragmentos de vegetação adjacentes dos Loteamentos Nascentes das Águas 

Claras e Conjunto Habitacional Cidade Nova – 2º, 3°, 4º e 5º Etapas. 

Além das nascentes já protegidas no Parque Estadual Sumaúma, há possibilidade da 

proteção de outras nascentes do igarapé do Goiabinha. 

 

Setor 2 – Verde 

Este setor, com área de 289,9 ha, faz parte da bacia do igarapé do Tarumã, inclui 

afluentes do igarapé da Bolívia e trechos do igarapé do Passarinho, faz a interligação entre o 

Parque Estadual Sumaúma e a Reserva Florestal Adolpho Ducke. É formado, principalmente, 

pelas áreas verdes dos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova (1º etapa) Renato Souza Pinto I 

e II, Ribeiro Junior, Villa da Barra, Galiléia e Loteamento Nova Cidade.  

A área localizada entre a Avenida Guaranás e a Área Verde do Conjunto Habitacional 

Galileia, margeando a Avenida das Flores, com presença de vegetação relevante, é de 

fundamental importância para a efetividade da APA. Parte desse lote é área comerciável do 

Conjunto Renato Souza Pinto II e a outra parte é composta por lotes pertencentes ao Estado 

do Amazonas. 

 

Setor 3 – Igarapé do Geladinho 

O setor 3, denominado Geladinho, ocupa área de 35,7 ha, está situado na bacia do 

igarapé do Mindu, no bairro Novo Aleixo. É formado pelas APPs do igarapé do Geladinho, 

nos loteamentos Parque das Garças, Nascentes das Águas Claras e Novo Aleixo. 

Em 2014 esta área foi alvo de ocupação desordenada, com perda de vegetação nativa e 

construção de casas na APP. A frente de ocupação desordenada continua a existir ameaçando 

vegetação remanescente.  

 

Setor 4 – Vermelho 

Setor situado na bacia do igarapé do Tarumã, nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade e 

Cidade de Deus, ocupa área de 146 ha. É formado pela APP de um igarapé sem denominação 

que adentra a Reserva Ducke. Inclui também áreas verdes dos Loteamentos Villa Real, 

Riacho Doce II e III, Francisca Mendes I e II, Jardim Canarana, além das comunidades 

Fazendinha e Raio do Sol. Está é uma área altamente antropizada. 

 

4.3. FATORES BIÓTICOS DA APA SAUIM- DE-MANAUS 

As mudanças ambientais promovidas pela ação antrópica tem levado a conversão das 

florestas em mosaicos de habitats alterados e modificados, conhecidos como fragmentos 

florestais. A fauna exerce um papel fundamental, contribuindo no processo de equilíbrio do 

ecossistema. Alguns táxons são responsáveis pela polinização, dispersão de sementes, 
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controle biológico e decomposição. Qualquer alteração, como a fragmentação do habitat 

causa um impacto sobre a fauna, influindo na estrutura e diversidade das populações, 

reprodução e interação planta-animal. Em resumo, a floresta depende da fauna e a fauna 

depende da floresta. 

Com o crescimento acelerado e de maneira desordenada a cidade de Manaus tem 

sofrido com o estabelecimento de invasões, que na maioria das vezes ocupam áreas verdes, 

com isto reduzindo as áreas naturais da fauna, também com consequências negativas para a 

população humana: perda da qualidade de vida, poluição, erosão e assoreamento dos rios e 

igarapés. Neste estudo foram utilizado os dados já registrados sobre a fauna e flora, em duas 

importantes áreas a Reserva Adolpho Ducke – INPA e Parque Municipal do Mindu. 

 

FLORA 

A vegetação no trecho da APA Sauim-de-Manaus está representada 

predominantemente pela Floresta de Terra Firme, que se caracteriza por solos argilosos com 

dossel alto e composto por espécies emergentes. Entretanto, grande parte da área do corredor 

se encontra colonizada por vegetação nativa e exótica, que sofrem com ação antrópica. É 

possível observar que a vegetação se encontra alterada, tanto em relação as suas espécies 

quanto a sua densidade. Esta alteração está relacionada às invasões irregulares, disposição 

incorreta de resíduos sólidos de origens variadas e lançamento de águas servidas das casas e 

estabelecimentos ao longo do corredor. Apenas, algumas partes se encontram representadas 

por Floresta Primária, como: Parque Municipal do Mindu, Parque Estadual Sumaúma e 

Reserva Adolpho Ducke. Entretanto, aos fragmentos florestais, da área irão facilitar o acesso 

de diversos representantes da fauna a Floresta Primária e irão promover a regeneração da área. 

No Parque Municipal do Mindu é notado a presença marcante de determinadas 

espécies de: Arecaceae – Euterpe precatoria (açaí), Mauritia lexuosa (buriti), Oenocarpus 

bataua (patauá), Socratea exorrhiza (paxiúba), de Marantaceae, Rapataceae e Cyclanthaceae, 

dentre outras. 

O Levantamento de flora do Corredor Ecológico Urbano do Mindu indicou grande 

variedade de espécies no trecho no qual está presente o Parque Municipal do Mindu. “Ao todo 

foram amostrados 191 espécies entre árvores, arbustos, ervas terrestres, lianas, epífitas e 

hemiepífitas, agrupadas em 64 famílias botânicas. 

 

FAUNA 

Para a caracterização da fauna da APA Sauim-de-Manaus utilizamos como referência 

as pesquisas desenvolvidas na Reserva Adolpho Ducke, um dos locais mais bem estudados da 

Amazônia Brasileira e que faz parte das áreas interligadas pela unidade. Assim, com base nos 

dados pretéritos dos levantamentos faunísticos realizados na reserva (Oliveira et al., 2011), é 

possível esperar para o referido corredor a presença de 71 espécies de peixes de igarapés e 

poças, 50 de anfíbios, 143 de répteis, 289 de aves e 42 mamíferos. Entretanto, cabe ressaltar 

que devido a menor quantidade e qualidade de hábitat do mesmo, quando comparado com a 

da Reserva Adolpho Ducke, somados as pressões antrópicas recorrentes, devido a sua 
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inserção na matriz urbana, é prudente salientar que a riqueza de espécies na APA deva ser 

menor. Todavia só com a realização de estudos de campo será possível a confirmação dos 

resultados aqui apresentados. 

 

MAMÍFEROS 

Dentre os 42 mamíferos identificados para a área e oito estão incutidos na lista 

brasileira de espécies ameaçadas e dez estão inclusos na lista vermelha da IUCN. Com relação 

aos primatas, estes estão representados por seis espécies: sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), 

guariba (Alouatta macconnelli), macaco aranha (Ateles paniscus), macaco prego (Sapajus 

apella), cuxiú (Chiropotes chiropotes) e parauacu (Pithecia pithecia). Dentre essas espécies a 

que inspira mais atenção é o sauim-de-coleira (Saguinus bicolor) considerado um dos 

mamíferos mais ameaçados do bioma Amazônia. A principal causa do seu declínio 

populacional é a perda e fragmentação do habitat natural causado pelo crescimento 

desordenado da região metropolitana de Manaus, nos municípios onde a sua ocorrência é 

registrada (Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva). Tal impacto, também vem alterando o 

padrão de distribuição deste primata (Rhoe, 2006) e promovendo a perda de variabilidade 

genética em populações da espécie habitando fragmentos florestais (Faria, et al., 2015). Com 

base em estudos técnico-científicos desenvolvidos pelo PAN Sauim (BRASIL, 2011), se esse 

modelo de degradação e destruição da floresta continuar, existe um alto risco de que o sauim- 

de-coleira seja extinto em algumas décadas, caso seu habitat não seja protegido. Outro fator 

que agrava a situação é o fato da espécie encontrar-se insuficientemente protegida em 

Unidades de Conservação. 

 

SAUIM-DE-COLEIRA 

As áreas que compõem a APA Sauim-de-Manaus são consideradas importantes para a 

manutenção das populações de sauim-de-coleira que vivem na área urbana da cidade de Manaus. 

Durante as visitas de campo para a realização dos estudos da área proposta, observou-

se a presença de grupos de sauim-de-coleira em praticamente todos os fragmentos florestais 

remanescentes (Figura 04, anexos). 

Entre os anos de 2007 e 2014, os Centros de Triagem de Animais Silvestres de 

Manaus receberam 20 indivíduos de sauim-de-coleira (na sua maioria atropelados) oriundos 

da área proposta para a APA (Figura 05, anexos). Isso demonstra que os animais da área estão 

sofrendo uma forte pressão da expansão urbana, sendo extremamente necessária a adoção de 

medidas de proteção ao local. 
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AVIFAUNA 

A avifauna é o grupo mais representativo na área, com 340 espécies registradas. Destas, 

destaca-se as famílias Dendrocolaptidae, Tyrannidae e a Thamnophilidae que apresentam a 

maior diversidade de espécies, respectivamente, 9, 13, 29. Nenhuma delas é endêmica da área 

de interesse, entretanto são residentes que se reproduzem na região. Poucas (1%) são migrantes 

do hemisfério norte ou sul e vinte e nove encontram-se classificadas com algum grau de ameaça 

de extinção nas listas consultadas (IUCN, 2018; CITES, 2018 e MMA, 2014). 

 

PEIXES 

De acordo com os estudos realizados na Reserva Adolpho Ducke foram identificadas 

71 espécies de peixes em igarapés e poças, indicando uma ictiofauna rica, composta por seis 

ordens e 21 famílias. Foram encontrados 23 espécies de Characiformes (piabas e jejus entre 

outros), 17 espécies de Siluriformes (bagres e bodós), 13 de Gymnotiformes (poraquê e 

sarapós), 13 de perciformes (acarás), 02 de. Cyprinodontiformes (barrigudinhos e peixes 

anuais) e uma de Symbranchiformes (mussuns). Os Characiformes constituíram o grupo de 

maior riqueza e abundancia (79,5%), seguidos por Perciformes com 7,1%, Gymnotiformes 

(5,4%), Cyprinodontiformes (5.1%), Siluriformes (2,6%) e Symbranchiformes (0,3%). 

 

Imagem 01 – Sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie de primata criticamente ameaçada de 

extinção. 
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ANFÍBIOS 

Os anfíbios identificados na área estão distribuídas em sete famílias, destacando-se 

com maior representatividade a Hylidae e a Leptodactylidae. As espécies mais abundantes e 

amplamente distribuídas foram aquelas que possuem especializações reprodutivas, tais como 

desenvolvimento direto (Pristimantis spp.) ou os girinos se desenvolvem em ninhos terrestres 

como ocorre em L. aff. Andreae, Synapturanus spp. e Anomaloglossus stepheni, ou em 

ambientes especiais como bromélias e possuem cuidado parental que é o caso de O. 

oophagus. Doze espécies são encontradas predominantemente nas margens de lagos e poças 

temporárias em áreas abertas ou em poças de bordas de florestas (Rhinella granulosa, R. 

marina, Dendropsophus minutus, Hypsiboas lanciformis, Scinax boesemani, S. garbei, S.cf. x-

signatus, Leptodactylus hylaedactylus, L. fuscus, L longirostris, L.petersii e Elachistocleis 

bicolor). Dentre as espécies que ocupam áreas mais antropizadas destaca-se o gigante Bufo 

marinus (25 cm) que são terrestres e noturnos e costumam utilizar pequenas cavidades ou 

troncos caídos durante o dia como abrigo. Os machos vocalizam nas margens de poças 

grandes e permanentes durante todo o ano, mas a reprodução ocorre principalmente durante a 

estação chuvosa. A desova, de aproximadamente 4.000 a 10.000 ovos, é depositada na 

superfície d’água como um cordão gelatinoso. Os girinos são pretos, tóxicos para peixes, e 

formam aglomerados no fundo das poças. Dentre as espécies de anfíbios registradas, nenhuma 

se encontra na lista de fauna ameaçada de extinção. 

 

RÉPTEIS 

Os répteis na área em questão estão distribuídos em 143 táxons: 124 espécies da ordem 

Squamata (lagartos, anfisbenas e serpentes), 15 espécies de Testudines (quelônios) e 3 espécies da 

ordem Crocodylia. Ao todos são 23 famílias, destacando-se a Colubridae com 61 espécies. 

Nenhum dos répteis encontra-se na lista brasileira de espécies da fauna ameaçadas de 

extinção. Entretanto na Lista Vermelha da IUCN (2018), duas espécies estão classificadas como 

Vulnerável, são elas: o tracajá (Podocnemis unifilis), e o jabuti (Chelonoidis denticulata). Cada 

uma destas espécies apresenta hábitos de vida distintos, mais padecem com a redução dos seus 

estoques populacionais por pressão de caça e modificação do seu habitat natural. 

 

4.4.ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA APA SAUIM-DE-MANAUS 

A implantação de Unidades de Conservação demanda ações que tenham o objetivo de 

garantir a efetividade de sua função ecológica, ambiental e social. Nesse sentido, entende-se 

como necessária a adoção de medidas que possibilitem a conectividade dos remanescentes de 

florestas urbanas, previnam danos e protejam os ambientes que o compõem. 

Durante as reuniões do grupo Técnico, uma série de informações foram apresentadas e 

debatidas, com metodologia participativa e objetivando realizar uma proposta de 

planejamento básico, para a implantação da APA. Abaixo seguem o que foi deliberado pelo 

GT, como visão de futuro e objetivo principal da APA. 
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VISÃO DE FUTURO 

APA Sauim-de-Manaus integralmente conectada, com a aplicação de instrumentos de 

gestão inovadores e participação da sociedade, sendo referência na conservação da 

biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida da população. 

 

OBJETIVO 

Aumento da conectividade de habitats naturais e conservação dos já existentes para 

dispersão da fauna e flora silvestres, com a requalificação urbana e socioambiental da 

área proposta e a participação da sociedade, promovendo melhoria da qualidade de vida 

na cidade de Manaus. 

 

Da mesma forma, em outra Oficina do GT, foi estabelecida a partir da análise de 

ameaças e dificuldades para a implantação da APA, uma série de diretrizes importantes a 

serem consideradas para a APA, tendo em vista a sua situação atual. Essas diretrizes foram 

amplamente debatidas e elencadas de acordo com seu grau de importância e prioridade. Cabe 

ressaltar que todas as 10 diretrizes elencadas são prioritárias, devendo de preferência, serem 

implantadas concomitantemente. No entanto, com a finalidade de facilitar a organização da 

implantação do corredor ecológico, as diretrizes foram elencadas da seguinte forma: 

DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DA APA SAUIM-DE-MANAUS 

1. Promover a manutenção e melhoria da conectividade da APA; 

2. Promover o engajamento comunitário na criação, implantação e gestão da APA; 

3. Promover a proteção, o monitoramento e a fiscalização ambiental contínua e 

compartilhada na área da APA; 

4. Promover a melhoria na qualidade ambiental da área, priorizando ações de 

recuperação em áreas degradadas e obras de saneamento básico e lazer; 

5. Restabelecer a função territorial das áreas ocupadas irregularmente ao longo da APA; 

6. Diminuir a vulnerabilidade socioambiental, promovendo segurança e qualidade de 

vida da população;  

7. Promover e assegurar a melhoria da qualidade dos corpos d  água, das áreas verdes e 

APPs da APA; 

8. Promover programas de requalificação urbanística e socioambiental na área da APA; 

9. Promover mecanismos de valorização e incremento de arborização em vias públicas, 

residências, propriedades particulares e públicas;  

10. Garantir que o licenciamento ambiental seja realizado conforme normas e protocolos 

específicos de acordo com o objetivo da APA. 

Finalmente em uma Terceira oficina participativa, o GT estabeleceu uma matriz de 

planejamento onde foram apresentadas as ações necessárias para a efetividade da APA. Essas 

ações foram estabelecidas após amplo dialogo e discussão entre os participantes do GT, e o 

grupo pode então listar ações prioritárias para os seus eixos temáticos, apontando qual ação, 

qual o resultado esperado da ação, qual a instituição que deve articular a implantação da ação, 

quais instituições devem colaborar na implantação da ação, e quais são as áreas prioritárias 
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para a implantação das ações. 

Essas informações foram sistematizadas em forma de uma matriz de planejamento e 

está apresentada entre os Anexos dessa Nota Técnica (Anexo 6, Matriz de Planejamento). 

Para garantir a conectividade entre os fragmentos são necessárias intervenções que 

garantam a interligação dos mesmos. Essas ligações devem ser prioritariamente naturais. 

Durante a elaboração da proposta da APA Sauim-de-Manaus foi realizado um 

diagnóstico dos pontos ao longo do corredor proposto onde são necessárias diferentes 

intervenções para que se garanta a conectividade e efetiva constituição da área. 

Dentre as intervenções apontadas como necessárias para o restabelecimento da 

conectividade na APA Sauim-de-Manaus, à curto, médio e longo prazos, são: 

 

4.4.1. Ações de recuperação de áreas verdes degradadas 

Para que a APA Sauim-de-Manaus se torne funcional do ponto de vista ecológico, ou 

seja, para que haja o deslocamento dos grupos de animais ao longo de sua área, são 

necessárias algumas medidas que possibilitem a “reconexão” de áreas que estão atualmente 

separadas. Foram então identificadas as áreas prioritárias para essas intervenções e elencadas 

algumas estratégias de conexão, conforme abaixo: 

 Manutenção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente da APA Sauim-de-

Manaus; 

 Restauração e recomposição florística de áreas desmatadas ou degradadas, tanto por 

processos naturais como por meio de plantios; 

 Um correto sistema de poda nos pontos, para possibilitar a manutenção de passagens 

naturais de fauna; 

 Arborização de ruas e avenidas; 

 A manutenção de quintais nos bairros e regiões do entorno do corredor proposto. 

Sugerem-se incentivos fiscais/tributários, por exemplo, isenção ou diminuição dos 

valores de IPTU, como medida para favorecer ações dessa natureza. 

 

4.4.2. Instalação de Passagens de Fauna 

As passagens de fauna são estruturas que aumentam a conectividade entre os fragmentos 

florestais, já que permite e facilita o deslocamento de animais silvestres, incluindo os sauins, 

através dos fragmentos. As passagens normalmente são instaladas por sobre ruas e estradas, 

porém ligando o dossel das árvores (suspenso) ou até de forma subterrânea. A finalidade é reduzir 

colisões de animais com veículos e facilitar a circulação de animais na sua área de habitat. 

No caso do sauim-de-coleira, o mais indicado são passagens de fauna no dossel das 

árvores, porém dependendo das condições locais, as passagens de fauna a ser instalada podem 

ser de três tipos. Essa diferença leva em consideração questões como: i) distância entre as 

margens dos fragmentos (quanto maior, mais difícil a conexão), ii) fluxo do trânsito de 

veículos no local (quanto maior, mais difícil a conexão), iii) presença de fiação elétrica sem 
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emborrachamento (não desejado), iv) condição da mata no fragmento (quanto mais 

preservada, maiores as chances de conexão), etc. 

É importante salientar que em todos os pontos onde há previsão de instalação de 

passagens de fauna, faz-se necessário também a instalação de sinalização específica, com a 

indicação de que se trata de área de ocorrência do sauim-de-coleira e portanto deve ser 

especialmente protegida. 

Sugere-se ainda o desenvolvimento de ações e campanhas socioeducativas por meio da 

integração e envolvimento da população local no planejamento e execução das ações 

supracitadas, em especial nas ações de restauração dos ambientes, como mecanismo 

fundamental para o sucesso das mesmas. 

Em relação às medidas de prevenção, entende-se que o envolvimento social também é 

essencial para o sucesso da proposta. Programas de educação ambiental nas comunidades e 

escolas dos bairros do entorno da APA também devem contribuir com o processo. 

Entretanto, há que se considerar a necessidade da elaboração de um plano de 

monitoramento e controle que possa garantir maior presença dos órgãos de controle nas áreas ao 

longo da APA, em especial aquelas com maiores riscos potenciais de ocupações irregulares. 

Outro aspecto a se considerar é a instalação de instrumento de uso público ao longo 

dos trechos da APA, de forma a valorizar os bairros e despertar o interesse da população 

residente no entorno dessas áreas. Por fim, sugere-se que seja pensado um modelo de gestão 

que possibilite a participação dos diferentes atores envolvidos na proteção, conservação e 

valorização de toda a área proposta para compor a APA. 

O presente documento apresentou o arcabouço técnico e jurídico que, no entendimento 

da equipe responsável pela elaboração, justificam a proposta de criação e implementação de 

uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

 

4.5. BENEFÍCIOS DA APA SAUIM-DE-MANAUS 

A criação de áreas verdes protegidas é uma medida que comprovadamente contribui 

para o aumento da qualidade de vida da população de uma cidade como um todo, sendo que 

os benefícios á fauna e a flora são apenas uma parte das melhorias previstas com a sua 

implantação. Outras vantagens advindas com a criação da unidade e que trazem benefícios 

diretos para a população urbana estão listadas a seguir: 

 Contribuir com a preservação das matas ciliares ao longo da APA proposta; 

  isciplinar o uso e ocupação do solo nas  onas de proteção da APA Sauim-de-

Manaus, a fim de prevenir o assoreamento e a poluição dos cursos d  água afetados  

 Assegurar o perfeito escoamento das águas fluviais, evitando inundações; 

 Desenvolver na população local uma consciência ecológica e conservacionista; 

 Garantir a manutenção da beleza cênica local; 

 Manter e recuperar a cobertura vegetal ao longo do corredor proposto, propiciando 

habitat ou servindo de área de trânsito para a fauna existente nos remanescentes 

florestais; 
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 Garantir a recuperação e manutenção da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização das áreas degradadas, bem como a manutenção das populações que 

demandam para a sua sobrevivência de áreas maiores do que aquelas áreas de 

preservação permanente. 

Considera-se que a APA Sauim-de-Manaus, por sua formatação, tem a função 

intrínseca de corredor ecológico dentro da malha urbana de Manaus, alia-se a ela a melhoria 

do microclima local, contribuindo com a diminuição das altas temperaturas associadas a ilhas 

de calor, funcionam como um filtro contra a poluição do ar e sonora contribui para paisagens 

urbanas mais agradáveis. O contato com a natureza possibilita diminuição de stress e uma 

melhoria na saúde física e mental daqueles que entram em contato com estas áreas, pela 

pratica de esportes ao ar livre ou a simples contemplação da natureza. Dependendo das formas 

como são associados equipamentos urbanísticos associados a estas áreas: parques municipais, 

praças poliesportivas, playgrounds, ciclovias, etc., eles podem ainda contribuir com a 

valorização dos imóveis, e a diminuição de problemas sociais nas vizinhanças imediatas, pelo 

uso público e constante. 

Corredores ecológicos são espaços de interligação entre remanescentes florestais, 

parques e reservas, em meio a uma matriz ocupada por outras formas de uso da terra, como 

pastagens, campos agrícolas ou área urbana ocupada por edificações, vias de transporte e 

demais estruturas urbanas. 

Além dos inúmeros benefícios coletivos que a APA trará para a qualidade de vida da 

população, sua criação terá impacto positivo na fauna e flora local, especialmente em relação 

ao sauim-de-coleira, espécie que ainda ocorre na maior parte dos fragmentos locais. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A criação da APA Sauim-de-Manaus, como forma de planejamento urbano da cidade de 

Manaus, é respaldada por questões técnicas, ambientais, sociais e por diversos instrumentos 

jurídicos. Ela é urgente e a conclusão do Grupo Técnico, instituído pela Prefeitura de Manaus 

por meio da Portaria 86/2017-GS/SEMMAS, ressalta isso. As salvaguardas relativas a futuros 

licenciamentos de novos empreendimentos, e as orientações relativas às intervenções que o 

poder público deve fazer na área (arborização e podas, eletrificação, calçadas, e os incentivos à 

recomposição florestal nas áreas críticas), além da realização de um zoneamento de uso da área, 

composição e implantação de um Conselho Deliberativo e da determinação de Programas 

específicos para contribuir com a efetivação da unidade, devem ser identificados por ocasião da 

elaboração do Plano de Gestão da APA (em anexo). 

Não há dúvidas que a criação da APA Sauim-de-Manaus irá promover a valorização 

da cidade de Manaus, a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da difusão de 

uma espécie carismática, criticamente ameaçada de extinção e que necessita de medidas 

urgentes para garantir a sua sobrevivência. A criação dessa APA e a sua implantação poderá 

ser um marco no desenvolvimento da cidade de Manaus, e com certeza não passará 

despercebido pelos olhos da população, da academia e da mídia nacional. 

Além disso, a criação da APA aqui proposta, será a verdadeira forma da Prefeitura de 

Manaus compensar de fato o impacto ambiental causado pelas atividades que a própria 

prefeitura realizou de forma equivocada ao longo do Corredor Ecológico do Mindu, que 

constam nas Ações de Execução n° 11013-82.2010.4.01.3200 e n° 0003743- 

94.2016.4.01.3200 e que resultaram no Termo de Ajustamento de Conduta n° 006/2017 

(aditamento). 

Por último há de ressaltar que a criação da APA Sauim-de-Manaus trará benefícios a 

todos os cidadãos manauaras, além de ir totalmente de encontro com o anseio dos nosso 

moradores e da própria Constituição Federal, que estabelece em seu Artigo 225 que compete 

ao Poder Público a defesa e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e à existência das presentes 

e futuras gerações. 
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7. ANEXOS 

FIGURA 1 – MAPA COM A VISTA GERAL DA APA E SUA SETORIZAÇÃO 
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FIGURA 2 – MAPA COM AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANETE DA APA 
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FIGURA 3 – MAPA COM AS ÁREAS VERDES DA APA 
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FIGURA 4 – LOCAIS DE AVISTAMENTO DE SAUINS-DE-COLEIRA, NO 

PERÍMETRO DA APA SAUIM-DE-MANAUS, EM 2015. 
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FIGURA 5 – LOCAIS DE ORIGEM DE SAUINS-DE-COLEIRA RECEBIDOS NOS 

CENTROS DE TRIAGEM DE FAUNA SILVESTRE DE MANAUS, ENTRE 2007 E 2014. 
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Conectividade e Qualidade Ambiental 

N.O. Ação 
Produto e/ou Resultados 

esperados 

Instituição 

Articuladora 

Instituições 

Colaboradoras 

Áreas 

Prioritárias 
Observações 

 

1 

Mapear e diagnosticar os locais 

desconectados na área proposta 

para a APA. 

Mapa e diagnóstico dos locais 

desconectados 
SEMMAS IMPLURB, UFAM Toda área 

O diagnóstico deverá dar o grau de 

dificuldade para as ações de recuperação das áreas. 

 

2 

Identificar locais, construir e 

monitorar passagem de fauna e 

redutores de velocidade. 

Mapa e Passagens de fauna e 

redutores instalados, relatório das 

especificidades de cada passagem, 

projetos específicos de passagem de 

fauna com orçamento 

SEMMAS 

UFAM, SEMINF, 

IMPLURB, Eletrobrás, 

Manaustrans, SEINFRA, 

MPF, MPE, 

VEMA, SEMEX 

Prefeitura. 

Serão identificadas 

TAC, compensação ou Prefeitura. Considerar o 

mapa da ação 1. Adoção de áreas por 

empresas. Que essas áreas sejam priorizadas nos 

planos de substituição da rede elétrica, de forma a 

usar cabeamento emborrachado ou 

subterrâneo, facilitando a instalação das 

passagens de fauna. 

3 
Priorizar ações de saneamento 

básico na região da APA 

Projeto de saneamento básico 

realizado 

SEMINF e 

SEMMAS 

Manaus Ambiental, 

SEINFRA, Comitê de 

Bacias do Tarumã 

Piloto: igarapé do 

Goiabinha, Bacia do 

Tarumã, da montante 

à jusante. 

A APA engloba 2 bacias hidrográficas: 

Tarumã e São Raimundo. 

 

4 

Mapear nascentes e cursos d’água 

associados existentes na área da 

APA 

Mapa de modelo digital de 

elevação identificando as nascentes e 

seus cursos d’água, com visitas à 

campo para verificação e inclusão na 

base de dados. 

SEMMAS UFAM, SEMA, PGM 
Toda área da 

APA 
Já existe uma base para isso 

 

5 

Proteger, sinalizar e recuperar as 

nascentes da área da APA. 

Nascentes com suas funções 

restabelecidas 

SEMMAS e 

SEMINF 

IMPLURB, SEMA, 

UFAM, MPE, MPF e 

VEMA 

Nascentes com 

cobertura florestal. 

Pode ser feito por meio de compensação 

ambiental e TAC. Não permitir que efluentes 

sejam despejados diretamente nas nascentes 

e em suas APPs (verificar legislação) 

 

6 

Estabelecer e executar plano 

prioritário para recuperação 

de áreas degradadas, utilizando 

o mapa gerado na ação 1. 

Área da APA conectada SEMMAS 
UFAM, SEMA, 

SEMULSP 

Áreas identificadas 

na ação 1 

Retirada de lixeiras viciadas, reflorestamento e 

enriquecimento florestal, produção de mudas de 

espécies nativas, sinalizar, proteger as áreas. 
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7 

Realizar campanhas de 

retirada e conscientização sobre 

despejo de resíduos sólidos. 

Extinção das lixeiras viciadas 
SEMMAS e 

SEMCOM 
SEMULSP, SEMED 

Áreas verdes e APPs da 

APA 
Ocorrer em conjunto com a ação 8. 

Engajamento comunitário e Qualidade de Vida 

1 

Realizar campanha de 

informação/sensibilização com a 

comunidade do entorno da APA 

Comunidade engajada quanto a 

APA 
SEMMAS 

UFAM, CEPAM, 

SEMA, 

Instituições inseridas 

no PAN Sauim, 

Instituto Sumaúma, 

SEMED, RAMEA, 

Comitê de EA (CIEA) 

Região do PAREST 

Sumaúma, igarapés 

do geladinho e do 

goiabinha, Avenidas 

Torres das Flores 

 

 

2 

Realizar campanhas publicitárias 

sobre a importância da APA 

Importância da APA conhecido em 

toda cidade de Manaus. 

SEMMAS e 

SEMCOM 

UFAM, SEMMAS, 

CEPAM, SEMA, 

SEMED, instituições do 

PAN Sauim, Instituto 

Sumaúma, rádios 

comunitárias. 

Todo a APA  

Normatização e função territorial da APA 

 

1 

Realizar o levantamento das áreas 

ocupadas irregularmente na APA 

Diagnóstico das áreas ocupadas 

irregularmente 

SEMMAS e 

IMPLURB 

Segurança Pública, 

SEMINF, FVA 

APPs, áreas verdes e 

áreas institucionais. 

Realizar um “ranking” com as áreas 

prioritárias. 

 
2 

Identificar e acompanhar as ações 

judiciais relativas à ocupação irregular 

já  em curso 

Ações identificadas 
SEMMAS e 

PGM 
MPF, MPE CEPAM, FVA, 

APPs, áreas verdes e 

áreas institucionais. 

Dar apoio no andamento das ações. Cobrar 

celeridade e priorização dessas ações judiciais. 

 
3 

Notificar e/ou mover ações judiciais 

para retirada das ocupações 

Notificações e/ou ações judiciais 

movidas para as áreas irregulares 

SEMMAS, 

IMPLURB e 

PGM 

MPE, MPF, FVA 
APPs, áreas verdes e 

áreas institucionais 

Áreas antigas, entrar com ação judicial. Áreas 

recentes tentar notificar antes e propor medidas 

prévias à ação judicial. 

4 

Criar protocolos para orientar o 

licenciamento ambiental na área da 

APA. 

Protocolos disponibilizados 

SEMMAS, 

IPAAM e 

IMPLURB 

CEPAM, IBAMA 
APPs, áreas verdes e 

áreas institucionais 

Revisar as normativas já existentes e propor as 

necessárias onde haja lacunas. Identificar, propor 

ações de compensação ambiental, revisar termos 

de referência, plano diretor. 

5 

Realizar um projeto piloto de 

regularização fundiária para uma 

microbacia da APA 

Projeto piloto implantado SEMINF MPE, MPF e SEMMAS Igarapé do Geladinho  

6 Realizar o zoneamento de potencial Zoneamento realizado SEMMAS e SEMINF, SEMA,   
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de uso ao longo da APA IMPLURB SEINFRA, PAN Sauim 

 

Requalificação urbanística e valorização da APA 

1 

Elaborar projetos urbanísticos e 

socioambientais, com orçamento, 

para toda a área da APA. 

Projetos elaborados 
IMPLURB e 

SEMMAS 
UFAM, ULBRA 

Geladinho e grandes 

invasões. 

Aos moldes do ProUrbis e/ou Pro Mindu, 

considerando as características dos diferentes 

setores  da APA. Deve ser dada prioridade a 

recuperação ambiental integral das áreas, mas 

podem ser criadas áreas de uso público como 

parques lineares, academias ao ar livre, de forma a 

melhorar o envolvimento da comunidade do 

entorno na proteção da APA. 

2 

Realizar um ranking de 

prioridades e oportunidades, para 

implantação dos projetos. (ver 

critérios na observação) 

Ranking elaborado SEMMAS   

Dentre os critérios estão: hidrográficas que 

compõem o corredor, a vulnerabilidade da área, 

recursos financeiros disponíveis, conectividade. 

3 
Viabilizar recursos financeiros para 

realizar os projetos. 
Recursos financeiros captados 

Prefeitura de 

Manaus 

MPF, MPE, VEMAQA, 

BID, BNDS, 

APPs, áreas verdes e 

áreas institucionais. 

Obs.: ver possibilidade de utilizar Emendas 

Parlamentares 

4 

Realizar um diagnóstico sobre a 

condição da APA visando 

implantação de um programa de 

arborização. 

Diagnóstico realizado 

SEMMAS, 

SEMINF e 

IMPLURB 

IBAMA, ICMBio, 

UFAM, Instituto Soka 

(convidar) 

 Áreas públicas e particulares 

5 

Realizar campanhas de plantio e 

arborização, junto aos moradores 

da APA. 

Campanhas realizadas SEMMAS 

CEPAM, UFAM, 

SEMULSP, Associações 

de bairros, condomínio, 

UFAM 

 
Deve ser realizado a partir do diagnóstico da 

ação anterior. 

6 

Articular junto à CMM a 

implantação do Programa IPTU 

Verde. 

IPTU Verde implantado CEPAM 
SEMMAS, PAN 

SAUIM 
 

Para todo o município. Estabelecer critérios no 

IPTU Verde, que priorizem as residências do 

interior ou entorno da APA. 
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Proteção e monitoramento 

1 

Realizar e implantar projeto de 

sinalização da APA, com 

orçamento. 

Placas, marcos geodésicos (ou 

totens) e cercas instaladas. 

 

SEMMAS 
SEMINF, SEMCOM, 

IMPLURB, 
Toda APA 

Deve priorizar a forma e local de instalação das 

estruturas, considerar locais estratégicos: áreas 

verdes ou de possíveis conflitos 

2 
Identificar e cercar as áreas mais 

suscetíveis a invasões na APA. 
Áreas suscetíveis cercadas SEMMAS 

IPAAM, SEMA, MPE, 

MPF, SEINFRA, 

SSP/AM 

 
Priorizar as áreas adjacentes  à Av. das Torres 

e Flores. Utilizar medida de compensação. 

3 
Propor a criação de Unidades de 

Conservação ao longo da APA 
UCs criadas 

SEMMAS e 

SEMA 

ICMBio, IBAMA, 

MPE, MPF 

Áreas florestadas 

públicas (área verde 

institucional do núcleo 

23 e 15), nascente do 

Geladinho. 

 

4 
Formar um grupo de voluntariado, para 

auxiliar no monitoramento da APA. 

Rede de voluntários formada e 

articulada. 
SEMMAS 

Associações de 

bairros, conjuntos e 

condomínios. 

 
O programa já existe na SEMMAS – Programa 

de Voluntariado. 


