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 Este relatório presta homenagem aos 311 
servidores que atuaram nesta Secretaria em 2016. 

Homenagem



EXPEDIENTE

ARTHUR VIRGILIO NETO
PREFEITO DE MANAUS 
 
ITAMAR DE OLIVEIRA MAR
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE
 
ALDENIRA RODRIGUES QUEIROZ
SUBSECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE
 
LUCAS KOSVOSKI DE OURIQUE
DIRETOR DE ÁREA TÉCNICA OPERACIONAL
                                                                                               
MAYARA MARCELA VIDAL SILVA
DIRETORA DE ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
 
ANA PAULA MENDES SIMÕES PEREIRA
ASSESSORA JURÍDICA
 
JÚLIO PEDROSA DE OLIVEIRA
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
 
ANDREW MURCHIE
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
TERRITORIAL E AMBIENTAL
 
ALCIONE SARMENTO TRANCOSO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO 
AMBIENTAL
 
ROSEMARY BIANCO DA COSTA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
 
REGINA GLÓRIA PINHEIRO CERDEIRA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
  
MÁRCIO BENTES LIMA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS



SUMÁRIO

01. ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO...................................................................10

02. PARQUES DA JUVENTUDE EM ÁREAS VERDES............................19

03. ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS..........................................23

04.UNIDADES DE CONSERVAÇÃO....................................................................27

05. PARQUES URBANOS.........................................................................................35

06. CONTROLE AMBIENTAL..................................................................................43

07. EDUCAÇÃO AMBIENTAL..............................................................................49

08. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE...................................................................................................................................53

09. FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE...................................................................................................................................55

10.INDICADORES DE DESEMPENHO.............................................................64

11 . METAS PARA 2017......................................................................................................68



“EXPERIÊNCIA, TRABALHO E CRIATIVIDADE”

Experiência, trabalho e criatividade. Foi esta a voz de comando do Prefeito 
de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para que a administração pública municipal 
vencesse a crise em 2016. 

Valendo-se deste trinômio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semmas) colecionou conquistas que fecham uma agenda 
ambiental positiva no quatriênio 2013 – 2016 e sedimentam um alicerce que 
oportuniza os próximos avanços.  

O maior desao de 2016 foi fazer deste o ano da arborização. Desta forma, 
a Semmas deniu uma estratégia para colocar mais verde em Manaus e 
reverter o décit de arborização nos passeios públicos e canteiros centrais da 
Cidade, tendo como motivação os estudos de Ilhas de Calor e o censo de 
arborização do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).

Em 2013, ao iniciar esta gestão, a administração municipal já havia denido 
como prioridade a arborização urbana e a Semmas foi construindo um 
conjunto de ações que foram fortalecendo as bases para uma virada até que, 
em 2015, foi planejado o Projeto “Arboriza Manaus” para marcar 2016 como o 
ano da arborização.

A Semmas reuniu a experiência de seus técnicos, o trabalho conjunto com as 
demais secretarias municipais e setores da sociedade civil e explorou a 
criatividade para elaborar e executar este audacioso projeto de arborização 
urbana, de dimensões nunca antes implementado em Manaus. Um projeto cujo 
propósito foi plantar dez mil mudas de árvores e realizar ações de arborização 
urbana nas seis zonas geográcas da cidade de Manaus.

O Projeto Arboriza Manaus teve o prazer de comemorar no dia nacional da 
árvore, 21 de setembro, após sete meses de execução, o plantio da muda dez 
mil, solenidade marcada com a homenagem a uma cidadã manauara 
precursora no ativismo pela arborização urbana de Manaus, falecida uma 
semana antes, a Professora Martha Falcão. A família da homenageada foi 
quem realizou o plantio desta que se tornou a muda-símbolo do resgate da 
massa verde perdida durante o processo de crescimento da Cidade nos últimos 
40 anos. 

O projeto Arboriza Manaus fechou o ano com cerca de 14 mil mudas 
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arbóreas de 1,5 metro ou mais de altura, conforme determina o Plano Diretor de 
Arborização Urbana, plantadas em 72 localidades, superando a meta inicial de 
quantidade e localidades beneciadas. 

Nos dias presentes, passear pela avenida Djalma Batista, por exemplo, é 
estar ladeado por um corredor verde que se torna alvo e orido nos meses de 
setembro e outubro quando orescem os ipês brancos. Os corredores verdes se 
multiplicam pela Cidade. 

As 24.027 mudas arbóreas e 111.262 de ornamentais plantadas nos quatro 
anos, mais 306.511 mudas doadas, somadas às 1.093.077 mudas produzidas 
e recebidas por compensação ambiental no mesmo período, ultrapassaram em 
2,32% a meta governamental de 1,5 milhão de mudas movimentadas nesta 
gestão municipal.

Os números demonstram que o verde continua sendo prioridade e o Arboriza 
Manaus salta para 2017 não mais como Projeto, mas com o status de Programa 
de Arborização. Assim formatado, a meta é plantar 10 mil mudas em 40 
logradouros públicos na nova etapa.

Para dar suporte ao cumprimento destas metas, está programada a 
construção de um centro de produção de mudas em local estratégico da 
Cidade. Este Programa ainda sacramenta a experiência positiva de que toda 
grande obra entregue pela Prefeitura já venha com o projeto paisagístico 
integrado, a exemplo do que aconteceu com a avenida Nathan Xavier, do 
Complexo Viário 28 de Março, e das muitas praças e espaços com academias 
ao ar livre espalhadas pela Cidade.

Desejo destacar os Parques da Juventude em Áreas Verdes como outra 
importante realização iniciada em 2015 e continuada em 2016 que fortalece a 
política pública ambiental de uma cidade mais verde e viva

O Projeto Arboriza Manaus e os Parques da Juventude vão continuar 
pautados na experiência, trabalho e criatividade porque, além de plantar novas 
árvores e organizar novos parques, a equipe da Semmas estará mobilizando a 
sociedade a também cuidar da arborização para que as árvores cresçam e 
irradiem com toda a plenitude os seus efeitos positivos no seqüestro de carbono 
e na redução de temperatura pelo sombreamento proporcionado pelas suas 
copas à medida que for passando o tempo e forem se tornando árvores adultas 
e frondosas. Renovo o convite de todos os anos para que a sociedade se integre 
aos nossos programas e projetos e sejam cidadãos ativos na qualidade 
ambiental de nossa Cidade.
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Plan�o na Av. Torquato Tapajós
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01 ARBORIZAÇÃO
E PAISAGISMO

 quantidade de árvores plantadas na 

Acidade foi a maior nos últimos 4 anos.  
Neste per íodo,  24.027 mudas 

arbóreas e 111.262 ornamentais foram 
plantadas. Com mais 306.511 mudas 
doadas, somadas às 1.093.077 mudas 
produzidas e recebidas por compensação 
ambiental no mesmo período, ultrapassou-se 
em 2,32% a meta de 1,5 milhão de mudas 
movimentadas no quatriênio por esta gestão 
municipal.
 Das mudas arbóreas plantadas nos 
quatro anos, 14 mil foram plantadas em 
2 0 1 6 ,  a  p a r t i r  d e  m a r ç o ,  c o m  a 
implementação do Projeto Arboriza Manaus. 
A meta inicial foi plantar em sete meses um 
quantitativo de 10 mil mudas em 58 
logradouros públicos. Havia a necessidade 
efetiva de investimentos nessa área e a gestão 
do prefeito Arthur Virgilio Neto teve a 
coragem para encarar o desao e aplicar 
r e c u r s o s  d o  F u n d o  M u n i c i p a l  d e 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (FMDMA) 
no projeto. Para isso, foram necessários o 
mapeamento da c idade,  v i sando a 
identicação dos locais passíveis de plantio, a 
contratação de mão-de-obra por meio de 
processo licitatório para a execução dos 
serviços, o treinamento dessa mão-de-obra, 
a aquisição de insumos, a locação de carros-
pipas para a irrigação e o início do trabalho 
propriamente dito.
 O projeto Arboriza Manaus encerrou 
o ano de 2016 com a superação da meta 
inicial em quatro mil mudas arbóreas de 1,5 
metro ou mais de altura, conforme determina Plan�o no Viver Melhor III

Plan�o na Av. Constan�no Nery
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Ação de plan�o em parceria com a Casa Vhida

Produção de mudas no Viveiro Semmas Plan�o na Av. Autaz Mirim

o Plano Diretor de Arborização Urbana, plantadas em 72 localidades entre áreas verdes, avenidas, canteiros 
centrais e passeios públicos, com espaço permeável para plantio. Onde não havia espaço para a muda, ele foi 
aberto com a utilização de equipamento apropriado (martelete). Também foram plantadas 21.109 mudas 
ornamentais, totalizando 35.689 mudas plantadas em um só ano. 
 Uma equipe de 36 trabalhadores, estes devidamente identicados, percorreu diariamente ruas, 
avenidas, praças e passeios públicos arborizando a cidade, seja fazendo o plantio de mudas de espécies 
adequadas aos espaços públicos e com o tamanho padrão, seja realizando o trabalho de manutenção que 
consiste na reposição de perdas (mudas mortas naturalmente ou alvos de vandalismo), retutoramento 
(recolocação de escoras para as mudas), coroamento (capinação no entorno da planta), adubação e, 
principalmente, a irrigação, feita de forma programada por dois carros-pipa em toda a cidade. As espécies 
utilizadas foram pau-pretinho, jutairana, pata-de-vaca, oitizeiros e ipê, entre outras, selecionadas por se 
adaptarem de modo eciente ao ambiente urbano e proporcionarem uma série de serviços ambientais, entre 
eles sombra e embelezamento.  
 O objetivo para o próximo ano é ampliar o trabalho, com a arborização de praças, prédios públicos, 
áreas degradadas por invasão, entre outros tipos de logradouros, além de incentivar a participação popular, 
por meio da aproximação da Semmas com movimentos sociais de defesa da arborização.  Ao longo de 2016, 
várias ações foram realizadas em parceria com esses movimentos (Eu Que Plantei, Hortelões do Amazonas, 
Manaus Mais Verde, Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza e Casa Vhida).
 Um calendário de ações de manutenção também já foi programado para 2017. A manutenção é tão 
importante quanto o plantio para que a muda se consolide no ambiente urbano e produza os benefícios da 
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Plan�o em praças ( Petropólis)

Plan�o comunitário no Viver Melhor

arborização.
 Outros diferenciais da política municipal de 
arborização urbana foram as ações de distribuição 
de mudas frutíferas como estratégia para o 
incentivo ao plantio em quintais de residências. 
Também a educação ambiental com foco na 
arborização fez diferença a partir da realização de 
minicursos de noções básicas de produção de 
mudas, jardinagem, manejo da arborização, 
paisagismo, compostagem, planejamento da 
arborização urbana, hortas urbanas, plantas 
ornamentais nativas e arranjos orais. De março até 
novembro, 769 pessoas foram capacitadas com 
noções básicas em técnicas de arborização e 
paisagismo. Isso representa, na prática, a formação 
de agentes multiplicadores e defensores do verde na 
cidade.
 Para a grade de minicursos de 2017, a 
expectativa é de que sejam acrescidas noções 
básicas sobre o cultivo de orquídeas e plantas PANC 
(Plantas Alimentícias Não-Convencionais). 
 Outro passo decisivo será a construção do 
Viveiro Municipal. Ele permitirá o avanço na 
produção e distribuição de mudas na cidade. O 
novo Centro de Produção de Mudas, que funcionará 
no Parque Municipal do Mindu, no Parque Dez, zona 
Centro-sul, permitirá ampliar as ações do Arboriza 
Manaus. Nos últimos quatro anos, o total de 
produção chegou a 948.092 mudas (arbóreas, 
frutíferas e ornamentais), sendo que 175.007 só em 

2016, representando 18,45% do total do quatriênio.
 Em termos de distribuição, foram doadas 
306.511 mudas frutíferas e ornamentais no 
quatriênio, sendo que em 2016 foram 56.245, exatos 
18,35% do somatório dos quatro anos.
 Outra preocupação do Arboriza foi a de utilizar 
espécies oríferas que permitem, além da sombra, o 
embelezamento das vias. O caso da avenida Djalma 
Batista é emblemático, porque demonstrou o quanto 
uma paisagem orida pode interferir positivamente 
para a valorização do verde na cidade. Ipês, patas-de-
vaca, jutairana e pau-pretinho, todas espécies 
oríferas (que dão ores), estão sendo utilizadas em 
larga escala em todas as intervenções realizadas. A 
intenção é, a partir de 2017, trabalhar também com a 
colocação de oreiras nos pontos de ônibus. 
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INDICADORES DE ARBORIZAÇÃO

Mudas de árvores plantadas=23.678

2013
2014
2015
2016

3.720
4.003
1.706
14.249

Mudas produzidas = 948.092

2013
2014
2015
2016

286.781
240.898
245.406
175.007

Mudas doadas = 306.511

2013
2014
2015
2016

90.810
80.893
78.563
56.245

Inicialmente, será executado um projeto piloto com 
100 dos mais de 500 pontos de ônibus existentes em 
Manaus
 Em 2017, a Semmas pretende atuar nas 
parcerias com projetos de instituições como o 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), 
por meio do Projeto Sementes da Vida (que pretende 
viabilizar o plantio de uma muda para cada criança 
nascida e registrada na Maternidade Moura 
Tapajós, escolhida como área piloto) e o projeto de 
neutralização de Carbono do Instituto Brasileiro de 
Defesa da Natureza (IBDN) que visa entre outras 
ações promover o plantio de mudas frutíferas nas 
áreas comuns dos blocos de apartamentos do 
Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. Assim como 
este, outros conjuntos habitacionais da cidade 
poderão receber essas ações.
 A meta do Arboriza Manaus que transpõe 
para 2017 não mais como projeto e sim como 
programa, prevê a doação de 50 mil mudas 
frutíferas para fomento à formação de pomares 
urbanos; plantio de 10 mil mudas em 40 
logradouros públicos; realização da manutenção 
das 14 mil mudas  de árvores plantadas em 2016, 
produção de 220 mil mudas de espécies 
ornamentais, frutíferas, orestais e medicinais, 
plantio de 20 mil mudas ornamentais em praças, 
parques, instituições públicas e outros locais 
públicos.

Plan�o no Viaduto 28 de Março13

 Plantar 10 mil mudas de 
árvores em 40  logradouros 

públicos, produzir 220 mil mudas e 
doar 50 mil mudas frutíferas para 
fomento à formação de pomares 

urbanos.

#METAS2017



LISTA DAS LOCALIDADES COM PLANTIO
1. Parques da Juventude 1 e 2, do Loteamento 
Nascentes das Águas Claras
2. Baixada Fluminense
3. Avenida Max Teixeira
4. Avenida Djalma Ba�sta
5. Praça do Petrópolis
6. Conjunto Eldorado
7. Praça da Cavalaria (D. Pedro I)
8. Praça da Igreja de São Jorge
9. Praça Portugal (Eldorado)
10. Avenida Pirarucu (Jorge Teixeira)
11. Beco Cabral

12. Manaus 2000
13. Avenida General Rodrigo Otávio
14. Avenida Costa e Silva
15. Avenida Carvalho Leal
16. Avenida São Jorge
17. Avenida Coronel Teixeira
18. Avenida Margarita
19. Avenida Uirapuru
20. Avenida Noel Nutels
21. Bola do 8
22. Bola da Cascavel
23. Avenida Camapuã
24. Avenida Nathan Xavier Albuquerque
25. Academia ao ar livre Gustavo Nascimento

Primeira muda plantada do Arboriza Manaus (Águas Claras)
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Veja onde está o
Arboriza Manaus 2016

26. Campo do Baía (São José)
27. Complexo Viário 28 de Março
28. Parque da Juventude Campo Dourado
29. Residencial Viver Melhor 3
30. Praça Ivanete Sintra (Jardim Paulista)
31. Avenida Torquato Tapajós
32. Shopping T4
33. Avenida Itaúba
34. CSU do Parque 10
35. Arena da Amazônia
36. Passeio do Mindu
37. Alameda Cosme Ferreira
38. Avenida Autaz Mirim
39. Bola do Coroado
40. Bola da Samsung
41. Praça do Zumbi
42. Avenida Darcy Vargas
43. Avenida Ephigênio Sales
44. Alameda Rio Branco
45. Avenida do Samba
46. Avenida Ministro João Gonçalves
47. Batalhão Ambiental
48. Praça da Igreja de Santa Edwiges
49. Avenida Sete de Maio

50. UBS Alfredo Campos
51. EMEF Valdir Garcia
52. Área Verde do Conjunto Acariquara
53. Avenida do Turismo
54. Avenida Buri�
55. Avenida Airão
56. Praça Tenreiro Aranha
57. Avenida Constan�no Nery
58. EMEF Jorge Rezendo Sobrinho
59. Praça da Igreja São Bento
60. Praça do Conjunto Dom Pedro
61. Rotatória da Av. Djalma Ba�sta
62. Avenida Américo Alvarez
63. Academia ao Ar Livre do Parque do Mindu
64. Academia ao Ar Livre do Parque Nascentes do Mindu
65. Academia ao Ar Livre no Alfredo Nascimento
66. Avenida Brasil
67. Praça e Triângulo Avenida Boulevard Alvaro Maia
68. UBS Mansour Bulbol
69. Arena da Amazônia
70. Complexo Viário do São José
71. Complexo Viário Gilberto Mestrinho
72. Centro de Convenções Vasco Vasques
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Av. Torquato

Cidade Nova IShopping T4Cidade Nova ITribunal de Jus�ça do Amazonas

Cidade Nova I

Av. Cosme Ferreira

Av. Manaus 2000 Parque dos Bilhares

Momentos do Arboriza Manaus:

Treinamento da equipe de plan�o
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Terminal II

Entorno da Arena da Amazônia

Dia da Árvore - 21.09.2016 - 

Viaduto 28 de Março

 Muda 10 mil na Av. Brasil/ Compensa

Momentos do Arboriza Manaus:

 Muda dez mil do Projeto Arboriza Manaus17



Parque da Juventude nas Águas Claras
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02 PARQUES DA 
JUVENTUDE EM
ÁREAS VERDES

m 2016, a Semmas deu sequência 

Eà implantação dos Parques da 
Juventude em Áreas Verdes, um 

conceito inovador na revitalização das 
áreas verdes de Manaus, ao unicar os 
objetivos de proteção ao verde e de 
segurança e lazer da comunidade do 
entorno dessas áreas protegidas.
 Os Parques da Juventude são o 
produto do Programa Espaço Verde na 
Comunidade que nasceu com o objetivo 
de ordenar os espaços degradados das 
áreas verdes de Manaus de forma 
participativa, ouvindo a comunidade e 
desenhando com ela o uso coletivo e 
legal desses espaços.
 A  S e c r e t a r i a  e n t r e g o u  à 
comunidade os Parques da Juventude 
Nascentes das Águas Claras I e II, 
localizados no bairro Novo Aleixo, zona 
Norte, os quais juntos somam 7.329,36 
metros quadrados. O próximo, que já 
transpõe o ano em obras e tem extensão 
de 9.916 metros quadrados, é o Parque 
da Juventude Titio Barbosa, localizado no 
bairro Parque Dez de Novembro, assim 
d e n o m i n a d o  p o r q u e  f a z  u m a 
homenagem a uma das personalidades 
que marcaram a cultura teatral em 
Manaus e um artista que, por muitas 
vezes, usou como palco os espaços das 
unidades de conservação, em especial o 

Águas Claras - Área I

Águas Claras - Área II
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anteatro do Parque Municipal do Mindu, para 
encenar suas peças e alegrar a criançada e os 
adultos acompanhantes.
 Feito mais este Parque da Juventude 
(Titio Barbosa), somados a 21 mil metros 
quadrados do Parque da Juventude Campo 
Dourado, inaugurado em junho de 2015, 

localizado na zona Norte de Manaus, sobe 
para 38,2 mil metros quadrados o total de 
áreas verdes revitalizadas sob o conceito de 
Parque da Juventude em Áreas Verdes
 Estima-se que estes Parques da 
Juventude já em funcionamento mais o Parque 
em construção, beneciam diretamente mais 

Parqu� d� J�entud� 
Água� Clara� I � 2

Ante�
ÁREA 1

Ante�
ÁREA 2

Depoi�
ÁREA 1 ÁREA 2

Depoi�
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de 200 mil pessoas, moradoras do entorno e de 
comunidades vizinhas. E a meta dos próximos 
quatro anos são mais quatro Parques da 
Juventude, cobrindo novas áreas da cidade e 
dobrando o número de beneciados, com 
formatos denidos com as comunidades que os 
cercam a partir da aplicação de diagnósticos 
socioambientais.
 Os Parques da Juventude em Áreas 
Verdes ganham adensamento na parte 
orestada e uma estrutura para lazer na parte 
degradada, com pista de caminhada, 
academia ao ar l ivre, pista de skate, 
playground, mesas de jogos,  projeto 
paisagístico, além de iluminação a LED e 
reparos nas ruas do entorno, viabilizados 
nanceiramente por compensações ambientais 
ap l i cadas  a  empreendedore s ,  cu jo s 

empreendimentos incorrem em supressão 
vegetal, ou a apenados que cometeram ilícitos 
contra a natureza e transgressões às leis 
ambientais.
 Na implantação deste modelo de 
Parques, a Semmas conta com a parceria da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) 
e do Instituto Municipal de Ordem Social e 
Planejamento Urbano (Implurb). 
 Por ter-se mostrado eciente mecanismo 
nanceiro, principalmente por permitir que as 
revitalizações das áreas verdes ocorressem sem 
utilização de recursos do Tesouro Municipal, as 
compensações, oriundas do licenciamento, 
somado às parcerias institucionais, irão 
continuar a viabilizar os próximos Parques da 
Juventude em Áreas Verdes em 2017.

Ante�

Área do Conj. Castelo Branco
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 Implantar 4 Parques da 
Juventude em áreas verdes e áreas 

de preservação permanente 
degradadas.

#METAS2017



APA - Ponta Negra - Tarumã
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03 ÁREAS 
ESPECIALMENTE
PROTEGIDAS

ara proteger a cobertura vegetal de 

PManaus, foram criadas as áreas 
especialmente protegidas. Manaus 

possui 12 Áreas Protegidas Municipais, sendo 
7 de uso sustentável (US), 3 de proteção 
integral (PI) e 2 corredores ecológicos (CE). 
Juntas somam 54.580,02 ha., equivalendo a 
4,75% da área total do município de Manaus. 
Possui ainda sete Reservas do Patrimônio 
Particular Natural (RPPN) que somam 447,92 
ha. o que eleva para 55.028,54 ha. 
protegidos em todo o município.
 O ponto forte em 2016 referente às 
áreas protegidas municipais foi o avanço no 
fortalecimento e atuação dos Conselhos 
Consultivos que se empenham na elaboração 
dos planos de gestão para as unidades que 
ainda não possuem plano e revisão dos 
planos de gestão nas unidades já existentes.
 As unidades de conservação que 
possuem conselhos consultivos são Parque 
Municipal do Mindu, Parque das Nascentes do 
Mindu, Reserva de Desenvolv imento 
Sustentável do Tupé e as Áreas de Proteção 
Ambiental Tarumã-Ponta Negra e Ufam-
Acariquara. Seus conselhos consultivos 
realizaram o total de 36 reuniões, sendo 26 
ordinárias e 10 extraordinárias. O Conselho 
que mais realizou reuniões, sendo 6 
ordinárias e 3 extraordinárias, foi a APA 
Ufam-Acariquara.
 Na RDS Tupé, a revisão do Plano de 
Gestão termina o ano com a primeira etapa já 
concluída. Nesta etapa foram realizadas 
reuniões em todas as seis comunidades que APA

APA
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integram a RDS (Julião, São João, Livramento, Agrovila, Tatu, Colônia Central) nas quais foram ouvidos os 
comunitários sobre o uso dos recursos naturais e como se dá a geração de renda dos moradores a partir desse 
uso. As reuniões registraram público participante entre 60 e 80 comunitários. No próximo ano, será a etapa da 
construção das regras para análise e aprovação pelo conselho gestor da reserva e ampla divulgação junto aos 
comunitários. 

APA: Unidade de Conservação de Uso Sustentável

 Criar e iniciar a gestão do 
Parque Municipal das Nascentes do 

Igarapé do 40, na Zona Leste de 
Manaus.

#METAS2017

 Os Parques Mindu e Nascente do Mindu estão 
nos procedimentos para licitar a empresa que fará os 
diagnósticos da  biodiversidade existente na unidade, 
primeira etapa do Plano de Gestão. 
 Para 2017 está previsto criar e iniciar a gestão 
do Parque Municipal das Nascentes do Igarapé do 40, 
na zona Leste de Manaus, com o objetivo de proteger os 
recursos hídricos, a fauna e a ora e  promover  
atividades de educação ambiental e a visitação pública, 
em mais este desao pela melhoria das áreas 
protegidas de Manaus com tudo que elas agregam: a 
proteção à cobertura vegetal, aos mananciais e cursos 
d´água e à fauna existentes no Município. 

 Criar e iniciar a gestão do 
Parque Municipal das Nascentes do 

Igarapé do 40, na Zona Leste de 
Manaus.

#METAS2017
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Biodiversidade

APA - Acariquara Cidade Nova IAPA - Tarumã

Recursos Hídricos APA Tarumã-Ponta Negra

Bioma Fauna silvestre

Ramal do Pau-rosa
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04UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

s três Unidades de Conservação 

AMunicipais de Manaus que possuem 
visitação  – Parque Municipal do 

Mindu, Parque Municipal das Nascentes do 
Mindu e Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé - apresentaram aumento 
de público em 2016. Registraram 94.516 
visitantes neste ano elevando para 305.587 
visitantes nos últimos quatro anos, mais que 
triplicando o quantitativo.

 Manaus possui mais uma Unidade de 
Conservação que não é aberta à visitação 
porque concentra as atividades voltadas para 
a Fauna, atuando como Centro de Triagem da 
Vida Silvestre. Trata-se do Refúgio da Vida 
Silvestre Sauim Castanheira, criado em 12 de 
agosto de 1982 pelo Decreto Municipal 
87.455/82, com 95 hectares. Ela está 
localizada à Rua Andorinha, s/n, Cidade de 
Deus – Zona Leste de Manaus.

Parque Municipal Nascentes do 
Mindu

 Localizado na zona Leste de Manaus, 
no bairro Cidade de Deus, com 16,2 hectares, 
este Parque é uma Unidade de Conservação 
criada em 17 de março de 2006 pelo Decreto 
Municipal 8.351 para preservar as três 
nascentes do Igarapé do Mindu, maior 
igarapé que corta a Cidade. Possui 70% de 
espécies nativas em sua cobertura vegetal e 
fauna composta por pequenos roedores e 

Parque do Mindu

Parque das Nascentes do Mindu
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mamíferos, como sauins-de-coleira, macacos-de-cheiro e também aves, como tucanos, saracuras, corujas, 
gaviões.
 O Parque completou dez anos de criação em 2016 e o maior presente foi a atuação do seu conselho 
consultivo, propositor e parceiro na execução do evento comemorativo que realizou atividades alusivas ao Dia 
da Água e ao Dia da Árvore na região Norte, em especial o abraço no entorno da Unidade, atraindo 
novamente a comunidade para uso do Parque como lazer e as escolas do entorno para uso como centro 
difusor de educação ambiental.
 O Conselho Consultivo já esteve reunido 13 vezes, sendo 3 reuniões para sua formação mais 4 
ordinárias e 2 extraordinárias após sua criação em 10 de dezembro de 2015. É composto por 16 instituições 
com um titular e suplente cada uma, o que perfaz 32 membros. O foco do Conselho para 2017 é concluir a 
licitação da empresa de consultoria ambiental que executará a primeira etapa do Plano de Gestão do Parque 
Nascente do Mindu.  

Sessão de cinema Reunião do Conselho Consul�vo

Jogos ambientais

Abraço no entorno do Parque 

Dia Mundial da água
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 Para fortalecer o processo de aproximação 
com a comunidade, o Parque recebeu uma 
revitalização que passou a ter suas passarelas 
reconstruídas em concreto, consertos nas 
instalações e a implantação de academia ao ar 
livre.
 Outro destaque foram as sessões de 
cinema oferecidas à comunidade. Foram exibidos 
os  lmes “Rio 2” e “Os Sem Flores ta”, 
respectivamente em julho e agosto, responsáveis 
por reunir um público total de 227 espectadores, 
experiência positiva que vai se multiplicar.
 O Parque Nascente do Mindu é muito 
procurado para  pesqu i sas  c ien t ícas  e 

acadêmicas. Em 2016, tanto a Universidade 
Federal  do Amazonas (UFAM) quanto a 
Universidade Estadual do Amazonas (UEA) zeram 
da Unidade um laboratório nesse sentido, 
resultando na autorização da Semmas para 5 
pesquisas.
 Nos últimos quatro anos, o Parque recebeu 
quase dez mil visitantes, tendo oferecido 73 
atividades organizadas para a comunidade ou em 
apoio a grupos solicitantes. Pode-se dizer que 2016 
marca o momento em que a comunidade passa a 
perceber mais fortemente a presença do Parque 
Nascentes do Mindu como um local de visitação, 
lazer e educação ambiental.

Passarela I - Antes Passarela I - Depois

Passarela II - Antes Passarela II- Depois

Antes - Área pouco arborizada Depois - Academia ao ar livre
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Parque Municipal do Mindu

nstalado na zona Centro Sul de Manaus, o 

IParque Municipal do Mindu possui 40.8 hectares 
e foi concebido em 1989 a partir de um 

movimento dos moradores dos conjuntos vizinhos 
para proteger este fragmento de matas primárias e 
secundárias contra a ação de invasores e preservar 
a morada do sauim de coleira e de outras espécies 
de fauna características da região ali presentes. O 
movimento contou, na época, com o apoio do 
então prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, o que 
foi essencial para a criação do Parque. 
 Em 2014, o Parque Municipal do Mindu 
passou por uma ampla revitalização de forma a 
cumprir seu propósito de conservação e 
preservação ambientais e de corresponder às 
expectativas da sociedade em termos de lazer e de 
espaços de imersão na natureza.

 A última novidade inserida em 2016 foi a 
instalação de uma academia ao ar livre que premia 
as inúmeras pessoas que já usavam o Parque para 
atividades físicas. 
 Em 2016, o Parque recebeu 82,3 mil 
visitantes, elevando para mais de 254 mil este 
número nos últimos quatro anos. Em relação à 
2013, o crescimento de visitantes é de 208%, 
consequência direta das mais de 750 atividades 
realizadas no mesmo período, próprias e de 
iniciativa de terceiros, como exemplo a Virada 
Sustentável, realizada nos dias 9 e 10 de julho, 
atividade demandada por público externo que se 
repetiu pelo terceiro ano consecutivo no Parque do 
Mindu, simultaneamente com outros pontos da 
cidade.
 O Parque possui um Conselho Consultivo 
criado em dezembro de 2015, o qual realizou 8 
reun iões ,  sendo se te  ord inár ias  e  uma 

Parque Municipal do Mindu

Conselho Consul�vo do MinduEscoteiros que se reúnem no Parque

Parque Municipal do Mindu
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extraordinária. O Conselho começará 2017 dando 
continuidade aos procedimentos para licitar 
empresa que atuará na composição do Plano de 
Gestão da unidade. 
 O café da manhã aos sábados, domingos e 
feriados, iniciado em julho de 2015, é uma das 
a t i v idades  que mais  a t ra i  e  de l i za  os 
f r equen tado re s ,  s egu ido  pe lo s  g rupos 
permanentes que se reúnem no local, como o 

grupo de Yoga, os Escoteiros e a Universidade da 
Terceira Idade (Unati). Este Parque também é um 
laboratório para pesquisas acadêmicas e cientícas 
e neste ano 22 instituições realizaram 24 pesquisas.
 Por ter uma biblioteca com um acervo 
voltado para o meio ambiente, o Parque do Mindu 
recebe leitores espontaneamente e inseridos nas 
atividades do Projeto Janelas do Conhecimento. 
Em 2016, a Biblioteca recebeu 1.367 leitores. 

Virada Sustentável Grupo de YOGAVirada SustentávelVirada Sustentável

Grupo de capoeira Grupo Una� de melhor idade 

Antes - Área pouco arborizada Depois - Área para prá�ca despor�va
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Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé (RDS)

s 11.973 hectares desta Unidade de 

OConservação, localizada a 25 Km de 
Manaus, criada em 25 de agosto de 2005 

pe l o  Dec r e t o  8 .044  como  Re s e r va  de 
Desenvo l v imen to  Sus ten táve l  ( RDS )  em 
recategorização da então Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE), recebe forte inuência 
dos períodos de seca e cheia do Rio Negro a ponto 
de, em alguns meses, todos os anos, car com suas 
praias inacessíveis. Calcula-se que 41.539 pessoas 
visitaram a Reserva em 2.022 embarcações 
autorizadas e monitoradas pela Semmas nos 
últimos quatro anos. O ano de 2014 foi o que 
registrou maior público em razão da visita de 
turistas que vieram à Manaus para a Copa do 
Mundo, atraídos pelas características de santuário 
ecológico do local.

 Foi esta mesma característica que levou a 
RDS Tupé a ser inserida como um dos locais do 
Revezamento da Tocha Olímpica que passou por 
Manaus nos dias 19 e 20 de junho. A Tocha foi 
carregada pelo cacique da etnia dessana que 
habita a comunidade São João, Raimundo Kissib 
Kamu Vaz, e pelo seu lho, Reginaldo Fontes Vaz.
 A crescente atratividade turística do Tupé 
motivou a instalação, em março, de um grupo 
gerador com a nalidade de atender a demanda 
de energia do centro de atendimento ao turista na 
comunidade São João, numa parceria entre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão 
Socioambiental de Manaus (Prourbis). Vale 
ressaltar a complexa logística para o transporte e a 
instalação do equipamento. O gerador também 
passou a promover melhorias sociais aos 
moradores bem como a instalação de lâmpadas a 
LED e a instalação de uma academia ao ar livre na 
mesma comunidade.

Parque Municipal do MinduTupé ( RDS)

Revezamento da Tocha Olímpica em Manaus Par�cipação da Tribo Dessana
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 Ainda nessa linha de fortalecimento do 
Tupé como roteiro turístico de Manaus, dois cursos 
f o r a m  o f e r e c i d o s  a o s  m o r a d o r e s  d a s 
comunidades, sendo um de empreendedorismo e 
o outro de inglês básico. Em cada curso 
participaram 45 alunos.
 Igualmente relevante para a RDS Tupé foi 

retomar o ritmo dos trabalhos em torno da revisão 
do seu Plano de Gestão. O ano nda com a 
primeira etapa do Plano já  cumprida pela 
realização de reuniões nas seis comunidades da 
Reserva, mérito do Conselho Consultivo que se 
reuniu por cinco vezes para viabilizar esta e outras 
questões desta Unidade. 

Virada Sustentável Esforço braçal até a sedeVirada SustentávelLogís�ca para transporte do gerador

Gerador já instalado Curso de qualificação

Reunião do Conselho Consul�vo
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05 PARQUES 
URBANOS

s  d o i s  p a r q u e s  u r b a n o s 

Oadministrados pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Parque 

Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no 
Japiim, zona Sul, e Parque Ponte dos Bilhares, 
Chapada, zona Centro-sul,  acompanharam 
a tendência de crescimento de público de 
todas as unidades descentralizadas da 
Semmas.
 Os dois Parques somaram no ano 
390.757 visitantes, sendo que o Parque Lagoa 
contribuiu com 24,05%, equivalente a 
93.989, e o Parque dos Bilhares com 75,95%, 
correspondendo a 296.768 

Parque Lagoa Senador Arthur 
Virgílio Filho

 Como item da programação da 
semana do meio ambiente 2016, a Semmas, 
no dia 2 de junho, entregou à população a I 
etapa do Parque Lagoa revitalizada, 
concluindo obras iniciadas em outubro de 
2015 com recursos do Fundo Municipal para 
o Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(FMDMA), marcando um novo ciclo para o 
mesmo.
 A revitalização realizou intervenções 
nas estruturas físicas dos banheiros públicos, 
prédio da administração, anteatro, 
instalação de área de convivência, pintura dos 
muros, reconstrução de meio-o e calçadas 
dentro e fora do Parque, troca de luminárias 
para iluminação a LED e a criação do 
auditório.Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho

Parque Ponte dos Bilhares
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 A revitalização possibilitou instalar no 
espaço a Diretoria de Arborização e Paisagismo da 
Semmas, o que tornou o local um centro de 
c a p a c i t a ç ã o  n a  f o r m a ç ã o  d e  a g e n t e s 
multiplicadores e defensores do verde na cidade, 
fortalecendo a política municipal de arborização. 

 Os minicursos e ocinas promovidos pela 
Semmas passaram a ter regularidade mensal e um 
público maior pôde participar a cada edição. De 
março até novembro, foram oferecidos 11 
minicursos que beneciaram 883 pessoas, 
capacitadas com noções básicas em técnicas de 

Virada Sustentável Grupo de ZumbaVirada SustentávelEntrega ao público da I etapa revitalizada

Antes Depois

Antes Depois

Durante Depois 36



arborização, jardinagem e paisagismo, 
compostagem, hortas urbanas, manejo da 
arbor ização,  produção de mudas e 
conhecimentos em plantas frutíferas. Ainda 
foram oferecidas três ocinas de artesanato 
com reaproveitamento de resíduos sólidos, 
beneciando 31 pessoas.
 Reexo positivo da revitalização, o 
Parque passou a ter atividades esportivas 
regulares promovidas por terceiros, como 
Taekwondo, Capoeira, Treino Funcional, 
Zumba e Jiu Jitsu. 
 É destaque o número de instituições 
que adotaram o Parque Lagoa para suas 

atividades como é o caso do grupo 
Sussuarana, Serviço Social do Comércio 
(Sesc), Projeto Obesidade Zero, União dos 
Escoteiros do Brasil, Região Escoteiro do 
Amazonas e Grupo de Escoteiro Almirante 
Barroso, curso de design da Universidade 
Fede ra l  do  Amazonas  e  Comi s são 
Organizadora do Festival Folclórico do 
Japiim.
 Como acon tece  há  se i s  anos 
consecutivos, o Parque Lagoa Senador Arthur 
Virgílio Filho sediou a Hora do Planeta, evento 
anual mundial promovido pela ONG WWF  
que tem a adesão da Prefeitura de Manaus. 

Minicurso - aula prá�ca Minicurso - aula teórica
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 O objetivo da Virada Sustentável é apresentar 
uma visão posi t iva e inspiradora sobre a 
sustentabilidade e seus diferentes temas para a 
população. Os assuntos baseiam-se nos 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) lançados pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 Ao término do ano, 93.989 pessoas 
passaram pelo Parque,  entre v is i tantes  e 
frequentadores, soma esta que elevou para 343.520 
o quantitativo de pessoas que passaram pelo Parque 
nos últimos quatro anos. 
 O próximo desao é adequar o sistema de 
drenagem do Parque, ação inserida nas metas de 
2017, para assegurar a qualidade ambiental do 
espaço na proporção do seu desenvolvimento.

Hora do Planeta

Hora do Planeta

Lagoa
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 Adequar o sistema de 
drenagem do Parque para 

assegurar a qualidade ambiental 
do espaço.

#METAS2017



Parque Ponte dos Bilhares

ocalizado entre os bairros Chapada e São 

LGeraldo, na zona Centro-sul de Manaus, 
continua sendo a unidade descentralizada que 

apresenta maior número de visitantes por sua 
localização e por seus atrativos: três quadras, 
academia ao ar livre, pista de skate, pista para 
caminhada, ciclofaixa de 1.400 metros, anteatro, 
quiosques, ponto de coleta seletiva e áreas multiuso.
 O parque se caracteriza por ser ponto de 
encontro de várias tribos, como ciclistas, basquete de 
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Segurança ampliada no Parque

Show da Orquestra Contemporânea de Olinda
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cadeirantes, grupos de rock, rap, esportistas, grupos de proteção animal, evangélicos, apreciadores de patins 
e patinetes, além de atrair famílias com crianças e idosos.
 Neste ano, houve o fortalecimento nas atividades esportivas por iniciativa de pessoas e instituições que 
se dispuseram a oferecer exercícios coletivos, como treinamento funcional e zumba, em horários pela manhã e 
à noite, usando as instalações favoráveis do Parque.
 Pelo sucesso alcançado em 2015, novamente o Parque sediou a segunda edição da Feira do Livro, no 
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Basquete de cadeirantes

2ª Feira do Livro 

Outras atividades como distribuição de Mudas

Cinco mil exemplares doados 
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dia 16 de abril, em comemoração ao Dia do Livro 
(18 de abril). Promovida pela Semmas, a edição 
obteve a doação de mais de 5 mil exemplares para 
distribuição no evento que ainda proporcionou aos 
presentes música, dança, teatro, declamação de 
poesias e sorteio de coleções de livros.
 O caráter eclético do Parque atrai eventos 
anuais como a Virada Sustentável e o Fórum de 

Bicicletas. Este Parque também é um ponto xo de 
distribuição de mudas do Programa Mais Fruta no 
Quintal. 
 O total de pessoas que passaram pelo 
Parque e puderam ser contadas foi de 296.768 
entre visitantes e frequentadores, contribuindo para 
o número de 1,4 milhão de visitantes nos últimos 4 
anos.
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2ª Feira do Livro

Chegada do Papai Noel Ballet Natalino
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06 CONTROLE
AMBIENTAL

 Semmas exerce o controle ambiental 

Acomo uma de suas competências e o 
faz por meio do l icenciamento 

ambiental, scalização e gestão territorial.

Licenciamento
 Em 2016, A Semmas emitiu 2.557 
regular izações,  sendo 766 l i cenças 
ambientais entre as que foram emitidas pela 
primeira vez (52,09%) e as que foram 
renovadas  (47 ,91%) ,  a l ém de  666 
Declarações de Inexigibi l idade, 638 
Certicados de Registro Cadastral e 487 
Autorizações. Todas estas modalidades, 
juntas, somaram 9.852 regularizações desde 
2013, média de 2.463 ano e 10 licenças/dia 
útil.
 O maior quantitativo de licenças 
emitidas e renovadas foi do tipo LMO (Licença 
Municipal de Operação) que representaram 
85,90% do total, seguido das LMI (Licença 
Municipal de Instalação) com 11,62% e por 
m as  LMC ( L i cença  Mun i c ipa l  de 
Conformidade) com 2,48% das demandas.
 As licenças expedidas pela Semmas 
foram predominantes na área de serviços 
responsáveis por 38,45% das onze maiores 
atividades que geraram expedições de licença 
em 2016.
 O destaque no ano, porém, foram as 
legalizações de propagandas volantes 
decorrentes do período eleitoral. Foram 
autorizados a rodar como propaganda 
volante 211 veículos, sendo que os meses de 
agosto e setembro juntos somaram 89,57% Fiscalização

Licenciamento
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das autorizações, fato que exigiu um esforço 
redobrado por parte da Secretaria para que não 
comprometesse a campanha eleitoral de nenhum 
candidato.
 A desburocratização do licenciamento 
ambiental deu mais alguns passos no ano quanto à 
redução de documentos necessários para alguns 
tipos de atividades e quanto ao prazo de validade das 
licenças.
 Para 2017 começa a Implantação do sistema 
informatizado de licenciamento ambiental que vai 
garantir maior agilidade e transparência e facilitar o 
controle pelos órgãos de scal ização e o 
acompanhamento pelo empreendedor, integrado ao 
projeto municipal Cidade Inteligente;

Fiscalização
 Compondo o tripé do controle ambiental, a 
Fiscalização da Semmas fechou 2016 com o total 
de 4.528 denúncias recebidas, das quais 65,12% 
foram atendidas (2.949). No entanto, deve-se 
considerar que o número de denúncias recebidas, 

em 21% dos casos, se referem a um mesmo 
problema, no mesmo endereço.
A maior demanda da scalização da Semmas, já 
algum tempo, é por motivo de poluição sonora. Em 
2016, as denúncias recebidas neste item foram de 
2.914, correspondendo a 58,99% do total de 
denúncias que chegaram à Semmas. Destas, 

Re�rada de invasãoRe�rada de ocupação irregular

Operação de combate à Poluição Sonora

Re�rada de invasãoBlitz contra poluição sonora
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 Implantar o sistema 
informatizado de licenciamento 

ambiental, garantindo maior 
agilidade e transparência.

#METAS2017



1 .719  fo ram a tend idas , 
equivalente a 59%.
 Queimadas e Invasões 
t a m b é m  s ã o  i t e n s  c o m 
e x p r e s s i v o  n ú m e r o  d e 
denúncias. As Queimadas, em 
2016, foram a causa de 425 
d e n ú n c i a s  r e c e b i d a s , 
correspondendo a 7,67% do 
to ta l  de  denúnc ias .  Das 
denúncias de queimadas, 
foram atendidas 74,11% delas 
em ação conjunta entre a 
Fiscalização e a Educação 
Ambiental da Semmas.
 Contribuíram para esse 
resultado as ações de formação 

de agentes multiplicadores 
entre servidores das secretarias 
de educação (Semed), saúde 
( S e m s a ) ,  p r o d u ç ã o  e 
abastecimento (Subsempab), 
limpeza pública (Semulsp), 
serviço social (Semmasdh), 
de fe sa  c i v i l  e  ouv ido r ia 
municipal que tiveram 403 
servidores capacitados, os 
quais sensibilizaram 30.067 
cidadãos sobre o tema nas 
diversas zonas da cidade.
 U m a  c a m p a n h a 
institucional foi realizada como 
suporte às sensibilizações, 
composta por material gráco e 

vídeo para circulação nas redes 
sociais e televisão, além de 
m a t é r i a s  j o r n a l í s t i c a s 
produzidas pela assessoria de 
comunicação da Semmas e 
atendimento à mídia em suas 
pautas sobre o assunto.
 As denúncias referentes 
às invasões de áreas protegidas 
representaram 19,47% (882) 
do total anual de denúncias. 
Agrupadas por local, elas se 
re fer i ram a 48 focos de 
i n v a s õ e s ,  m é d i a  d e  1 8 
d e n ú n c i a s  p o r  l o c a l 
denunciado. Cabe citar que a 
Semmas atuou em todos os 

Virada SustentávelVirada SustentávelRe�rada de ocupação irregular Re�rada de ocupação irregular
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focos com pelo menos uma ação, e ainda continua 
munindo de informações o Grupo Integrado de 
Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap) 
para execução das retiradas em áreas públicas e 
reintegração de posse em áreas particulares.
 Os demais ilícitos ambientais denunciados 
somam 392 ocorrências, participação de 8,65% no 
total de denúncias. Foram atendidas 224 destas 
denúncias (57,14%) agrupadas como outras 
tipologias. 
 Ao longo do ano, a Fiscalização da Semmas 
realizou 62 operações especiais do tipo “blitz”, em 
parceria com as diversas instituições, voltadas para 
a scalização de propaganda volante irregular em 
apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
operações voltadas ao combate das ocupações 

irregulares e para o controle da poluição sonora. 
Comparando com 2015, que teve 47 operações 
realizadas, houve um aumento de mais de 30% 
nesta atividade.

Re�rada de invasãoAtuação nas queimadas urbanas

Re�rada de invasãoForça tarefa contra ilícitos ambientais Re�rada de invasãoCampanha nas escolas

 Fortalecer o funcionamento do 
Call center da Secretaria, com as devidas 
adequações da estrutura de fiscalização 

para absorver o crescimento destas.
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Gestão Territorial

endo a terceira parte do sistema de 

Scontrole ambiental, é na Gestão 
Territorial por onde começam os 

procedimentos de l icenciamento 
ambiental e as caracterizações de 
informações e mapas que subsidiam as 
dec i sões  não só  re fe ren tes  ao 
licenciamento, como também referentes 
à scalização, às áreas de preservação 
p e r m a n e n t e ,  à s  u n i d a d e s  d e 
conservação e aos projetos. 
 Em 2016, a Gestão Territorial da 
Semmas produziu 2.713 produtos de 
geoprocessamento, sendo 1.369 

mapas e 1.344 informações.
 Para 2017, uma boa notícia. 
Começou a chegar na Semmas neste 
ano, e vai ser implementado em 2017, o 
sistema de base única cartográca 
adotado por toda a Prefeitura de 
Manaus, na qual será possível visualizar 
o que cada órgão da Prefeitura prevê 
para uma determinada área e as 
possíveis sobreposições de atividades, 
dentre outros benefícios. Com a base 
cartográca única, as caracterizações 
da Gestão Territorial da Semmas se 
to rnarão  ma i s  ráp idas  e  ma i s 
qualicadas.

Sinalização de áreas verdes
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Educação Ambiental não formal
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07 EDUCAÇÃO
 AMBIENTAL.

uanto maior o entendimento das 

Qpessoas quanto aos mecanismos da 
natureza e como podem minorar os 

impactos nessa relação, maior também será a 
probabilidade de reduzir os problemas 
ambientais. Por isso a atividade de educação 
ambiental é tão solicitada e está sempre 
presente nas atividades de todos os setores da 
Secretaria. A educação ambiental contribui 
na s  a çõe s  de  con t r o l e  amb i en t a l , 
principalmente com a scalização, nas ações 
das unidades de conservação e parques 
urbanos, nos eventos, no atendimento a 
outras instituições, portanto uma atuação 
constante e incansável.
 Em 2016, a educação ambiental da 
Semmas fechou o ano com 338 atividades 
rea l i zadas,  e levando para 1.368 a 
quantidade de atividades nos últimos quatro 
anos, dentre palestras, cursos, exposições, 
visitas de sensibilização e ocinas de 
artesanato com reaproveitamento de 
r e s íduos ,  r eun iões  i n s t i t u c iona i s  e 
comunitárias e realização de atividades no 
Espaço de Cidadania Ambiental (Ecam), no 
Uai Shopping.
 O destaque, entretanto, são os 
estudos socioambientais que consistem no 
diagnóst ico de áreas especialmente 
protegidas a partir de um questionário 
aplicado aos moradores do entorno dessas 
áreas, de cujos resultados se estabelecem as 
interferências de forma legal e bem próxima 
às expectativas dos comunitários, bem como 
se mobilizam os moradores a cooperarem na 
gestão e conservação das áreas.Oficina de artesanato

Palestras nas escolas
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Atuação em parceria com outras ins�tuições

 A melhor aplicação dos estudos socioambientais está na elaboração dos projetos dos parques da 
juventude. Em 2016, os técnicos de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade realizaram cinco estudos socioambientais nos seguintes locais: Conjunto Primavera e 
Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, zona Centro-sul; bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste; 
Conjunto Flamanal, bairro Planalto, zona Centro-oeste, e bairro Novo Aleixo, zona Norte
 Outra ação de grande relevância é a participação da educação ambiental nas sensibilizações de 
combate às queimadas. Conforme já mencionado antes, a educação ambiental atuou fortemente na formação 
de agentes multiplicadores entre servidores das secretarias de educação (Semed), saúde (Semsa), produção e 
abastecimento (Subsempab), limpeza pública (Semulsp), serviço social (Semmasdh), defesa civil e ouvidoria 
municipal que tiveram 403 servidores capacitados, os quais sensibilizaram 30.067 cidadãos sobre o tema nas 
diversas zonas da cidade.

Re�rada de invasãoEstudos socioambientaisEstudos socioambientais

Aplicação de questionários Re�rada de invasãoEvento Consciência Limpa
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 Ainda vale registro as Ocinas de artesanato com reaproveitamento de resíduos sólidos. Por meio 
delas, os participantes tanto são sensibilizados e instruídos a darem destinação correta aos resíduos sólidos 
produzidos em suas vidas cotidianas, quanto aprendem um ofício que pode ser utilizado para a melhoria da 
renda familiar.
 A Semmas atendeu 260 instituições com demandas de educação ambiental e 37.777 pessoas em 
2016, perfazendo nos quatro anos 116.880 beneciados, compondo uma média de 85 participantes por 
atividade executada.
 Em 2017, o esforço será redobrado. O ano começará com o desao já delineado de promover e 
também participar de ações de educação ambiental nas seis zonas da cidade de Manaus, com enfoque em 
arborização urbana, reaproveitamento de resíduos sólidos, combate às queimadas e proteção das áreas 
verdes e das unidades de conservação municipais.

Campanha de combate ao caramujo africano

Ocina de decoração natalinaOcina de decoração natalina

 Capacitar 13 turmas de 
agentes ambientais voluntários 
para atuarem no apoio à gestão 

das áreas protegidas 
municipais.

#METAS2017
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Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana de Manaus  - úl�mo norma�vo aprovado em 2016
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08 CONSELHO 
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE

m 2016, o Conselho Municipal de 

EDesenvolvimento e Meio Ambiente 
(Comdema) computou dez reuniões 

realizadas, sendo seis ordinárias, duas 
extraordinárias, uma da Câmara Técnica e 
uma do Grupo de Trabalho, o que resultou em  
69 recursos julgados e cinco normativos 
aprovados.
 Dentre os normativos aprovados está 
a Resolução 17/2016 na qual estão 
estabelecidos os critérios para a concessão da 
Certidão de Viabilidade Ambiental (CVA) para 
atividade de mineração. Também a Resolução 
18/2016 que altera a Portaria 96/12, 
estabelecendo novos critérios para obtenção 
d o  S e l o  d e  R e g u l a r i d a d e  d o 
Reaproveitamento de Óleo Vegetal. Os 
últimos normativos aprovados em 2016 
foram a revisão do Plano Diretor de 
Arborização Urbana de Manaus e o 
cancelamento da Resolução 34/2012 que 
estabelece normas e padrões para qualidade 
das águas e condições para lançamento de 
euentes . Nos quatro anos foram realizadas 
31 reuniões e julgados 420 recursos, média 
de 105 processos/ano analisados.
 O Comdema funciona atualmente 
com 21 entidades representativas. Ao longo 
dos quatro anos ocorreram três alterações em 
sua composição, em 2012, 2014 e 2016.

  Cinco normativos aprovados
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Custeio de ações ambientais
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09 FUNDO
MUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO
E MEIO AMBIENTE

 F u n d o  M u n i c i p a l  p a r a  o 

ODesenvolvimento e Meio Ambiente  
(FMDMA), criado em 1.993, é o 

principal mecanismo de viabilização dos 
projetos e programas da política municipal de 
meio ambiente e por isso teve participação 
decisiva nesses dois últimos anos de crise 
econômica. Graças aos recursos do Fundo, a 
Semmas pôde revitalizar as unidades de 
conservação e parques urbanos e viabilizar o 
“Arboriza Manaus”, além de apoiar as ações 
da Secretaria, conforme seu objetivo de 
criação.

O FMDMA viabilizou o custeio dos eventos do calendário ambiental

Custeio das obras de revitalização do Parque Lagoa
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Custeio de prestação de serviços de plan�o

Cidade Nova IShopping T4Cidade Nova ITribunal de Jus�ça do Amazonas

Custeio do transporte

Custeio da reforma do Parque Lagoa Custeio de a�vidades educa�vas

Mostra de atividades que receberam recursos do FMDMA:

Custeio de materiais gráficos

Custeio de carros-pipa
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10 INDICADORES
DE DESEMPENHO

1) ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPAIS
anaus possui 10 Áreas Protegidas 

MMunicipais, sendo 7 de uso sustentável 
(US), 3 de proteção integral (PI) e 2 

corredores ecológicos (CE). Juntas somam 
54.580,02 ha., equivalendo a 4,75% da área 
total do município de Manaus. Possui ainda 
447,92 ha de Reservas Particulares (RPPN), o 
que eleva para 55.028,54 ha. protegidos em 
todo o município.
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ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL = 152 ha

1) Refúgio de Vida Silvestre Sauim Castanheiras/CETAS = 95 ha.
2) Parque Municipal do Mindu = 40,8
3) Parque Municipal das Nascentes do Mindu = 16,2 ha.

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE USO SUSTENTÁVEL (APAS) = 41.898,65 ha

1) Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé = 11.973 ha.

2)APA Tarumã- Ponta Negra = 22.698,8 ha.

3)APA Ponta Negra = 39,8 ha.

4)APA Parque Linear do Bindá = 5,8 ha.

5)APA Parque Linear do Igarapé do Gigante = 155,1 ha.

6)APA Adolpho Ducke = 18.240,8 ha.

7)APA Ufam, Inpa, Ulbra, Eliza Miranda, Lagoa Sen. Arthur Virgílio Filho e  Acariquara=759,15 ha.

CORREDORES ECOLÓGICOS = 602,77 ha

1) Corredor Ecológico das Cachoeiras do Tarumã = 407,50 ha.

2) Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu = 195,27 ha.

RESERVAS DO PATRIMÔNIO PARTICULAR NATURAL (RPPN) = 447,92 ha.

1)RPPN Honda (ano 2007): 16,4 ha.
2)RPPN dos Buritis (ano 2007): 5,5 ha.
3)RPPN Norikatsu Myamoto (ano 2008): 76,9 ha.

4)RPPN Águas do Gigante (ano 2008): 35,1 ha.

5)RPPN Bons Amigos (ano 2008): 31,97 ha.

6)RPPN Nazaré das Lages (ano 2008): 52,05 ha.

7)RPPN Sócrates Bomm (ano 2009):  230 ha.

2) VISITAÇÃO E ATIVIDADES EM PARQUES URBANOS

PARQUE LAGOA DO JAPIIM
Visitantes:
ANO 2013 = 82.754
ANO 2014 = 92.359
ANO 2015 =74.418
ANO 2016 = 93.989
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 343.520



Atividades desenvolvidas: 
ANO 2013 = 1
ANO 2014 = 1
ANO 2015 = 11
ANO 2016 = 600 (*)
Total Jan 2013 a Dez 2016= 613
(*) Consideradas todas as aulas de 
Taekwondo, Capoeira, Treinamento 
Funcional, Zumba e Jiu Jitso 
realizadas durante o ano

PARQUE PONTE DOS BILHARES
Visitantes:
ANO 2013 = 401.099
ANO 2014 = 373.697
ANO 2015 = 328.619
ANO 2016 = 296.768
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 
1.400.183 

Atividades desenvolvidas 
ANO 2013 = 56
ANO 2014 = 29
ANO 2015 = 59
ANO 2016 = 595 (*)
Total Jan 2013 a Dez 2016= 739
(*) Consideradas as aulas de 
treinamento funcional, zumba e 
basquete de cadeirantes realizadas 
durante o ano

Instituições parceiras
ANO 2013 = 9
ANO 2014 = 7
ANO 2015 = 49
ANO 2016 = 61
Total Jan 2013 a Dez 2016= 126

3) VISITAÇÃO E ATIVIDADES EM 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

PARQUE MUNICIPAL DO MINDU 
Visitantes:
ANO 2013 = 43.988
ANO 2014 = 49.100
ANO 2015 = 78.560
ANO 2016 = 82.382 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 254.030

Atividades desenvolvidas:
ANO 2013 = NÃO INF
ANO 2014 = 83 
ANO 2015 = 194 
ANO 2016 = 473
Total Jan 2013 a Dez 2016) = 750

Instituições parceiras
ANO 2013 = NÃO INF
ANO 2014 = 58
ANO 2015 = 135
ANO 2016 = 147 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 340

Reuniões do Conselho  
Quantidade de reuniões Ordinárias
ANO 2015 = 2f + 1 criação ordinárias
ANO 2016 = 7
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 10

Quantidade de reuniões Extraordinárias
ANO 2015 = 0
ANO 2016 = 1
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 1

PARQUE MUNICIPAL DAS 
NASCENTES DO MINDU 
Visitantes:
ANO 2012 = 1.050 
ANO 2013 = 1.939
ANO 2014 = 5.061
ANO 2015 = 1.443
ANO 2016 = 1.575
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 10.018

Atividades desenvolvidas 
ANO 2012 = 14
ANO 2013 = 5
ANO 2014 = 23
ANO 2015 = 33
ANO 2016 = 12
Total Jan 2013 a Dez  2016= 73

Instituições parceiras 
ANO 2012 = NÃO INF
ANO 2013 = 28
ANO 2014 = 21
ANO 2015 = 15
Ano 2016 =   22
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 86 



Reuniões de Conselho (ou para 
formação de Conselho) 
ANO 2013 = 0
ANO 2014 = 4 (de formação)
ANO 2015 = 3 (2 de formação e 1 de 
instalação) 
ANO 2016 = 6
Ordinárias 2016 = 4
Extraordinárias 2016 = 2 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 13

RESERVA DE DESEVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO TUPÉ 
OBS: Dados até Novembro – 
inacessibilidade ao local depois por isso 
sem contagem de indicadores.
Visitantes (*) 
ANO 2013 = 9.691
ANO 2014 = 15.000
ANO 2015 = 6.289
ANO 2016 = 10.559
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 41.539
(*) Participantes de atividades 
promovidas pela Semmas e banhistas 
que visitam a Praia com embarcações 
autorizadas.

Atividades desenvolvidas
ANO 2013 = NÃO INF 
ANO 2014 = 9
ANO 2015 = 1
ANO 2016 = 26
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 36

Instituições parceiras 
ANO 2013 = 7
ANO 2014 = 12
ANO 2015 = 19
ANO  2016 = 24 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 62

Reuniões de Conselhos – Ordinárias
ANO 2013 = 6
ANO 2014 = 6
ANO 2015 = 5
ANO 2016 = 5
Total Jan 2013 a Dez 2016= 22

Reuniões de Conselhos – 
Extraordinárias
ANO 2013 = 2
ANO 2014 = 1

ANO 2015 = 1
ANO 2016 =  1
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 5 

Embarcações abordadas/autorizadas 
ANO 2013 = 796
ANO 2014 = 287
ANO 2015 = 404 (*)
ANO 2016 = 535  (Barcos de recreio= 
244;Lancha= 291)
Total de Jan 2013 a Dez 2016 = 2.022
(*) Forte seca provocada pelo El Ninho 
inviabilizou o uso da Praia durante a 
estiagem

3) APA – ÁREAS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL

APA UFAM-ACARIQUARA
Reuniões de Conselho Consultivo
ANO 2016 = 9 
Ordinária = 6 
Extraordinária = 3

Eventos realizados 
ANO 2016 = 6

APA TARUMÃ-PONTA NEGRA
Reuniões de Conselho Consultivo
ANO 2016 = 8 
Ordinária = 4 
Extraordinária = 4

Eventos realizados 
ANO 2016 = 18

4) ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E 
PAISAGISMO 
ANO 2013 = 47 
ANO 2014 = 42
ANO 2015 =  37
ANO 2016 = 111
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 237

MUDAS PLANTADAS 
ANO 2013 = 41.913 
Arbóreas 2013 = 3.720 
Ornamentais 2013 = 38.193 

ANO 2014 = 33.937, sendo
Arbóreas 2014 = 4003



Ornamentais 2014 = 29.934
Total Jan 2013 a Dez 2014 = 75.580

ANO 2015 = 23.750, sendo
Arbóreas 201= 1.724
Ornamentais 2015 = 22.026
Total Jan 2013 a Dez 2015 = 99.600 
(arbóreas + ornamentais)

ANO 2016 = 35.689
Arbóreas = 14.580  
Ornamentais = 21.109 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 135.289 
(arbóreas e ornamentais)

MUDAS DOADAS 
ANO 2013 =90.810 
ANO2014 =80.893 
ANO2015 =78.563
ANO 2016 = 56.245, sendo
Doadas individualmente – 17.019
Doadas instituições – 32.404
Doadas em Eventos – 3.542
Doadas Projeto Mais Fruta no Quintal 
= 3.280
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 306.511

INSTITUIÇÕES ATENDIDAS COM 
DOAÇÕES DE MUDAS 
ANO 2013 = 249
ANO 2014 = 335
ANO 2015 = 452
ANO 2016  = 318
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 1.354

MUDAS RECEBIDAS POR 
COMPENSAÇÃO E DOAÇÃO DE 
TERCEIROS 
ANO 2013 = 40.249 
ANO2014 = 43.484 
ANO2015 = 33.822
ANO 2016 = 27.430
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 144.985

MUDAS PRODUZIDAS 
ANO 2013 = 286.781
ANO 2014 = 240.898 
ANO 2015 = 245.406
ANO 2016 = 175.007 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 948.092
MUDAS EM ESTOQUE

ANO 2013 = 463.361
ANO 2014 = 129.800
ANO 2015 = 211.541
ANO 2016 = 259.000 
Média/ano em estoque = 265.925 mil 
mudas 

AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM 
LOGRADOUROS 
ANO 2013 = 52 
ANO 2014 = 35
ANO 2015 = 24
ANO 2016 = 94
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 205

5) AÇÕES DE MANEJO E 
AUTORIZAÇÕES DE CORTE E PODA
ÁRVORES MANEJADAS 
ANO 2013 = NÃO INF 
ANO 2014 = 3.167
ANO 2015 (*) = 11.532
ANO 2016 = 14.203
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 28.902
(*) Manejadas pela Semulsp (4.297), 
Eletrobrás (4.953) e Manaus Energia 
(4.953)

ÁRVORES MONITORADAS 
ANO 2013 = NÃO INF
ANO 2014 = 1.231
ANO 2015 = 11.532
ANO 2016 = 9.250
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 22.013

AUTORIZAÇÕES DE CORTE E PODA
ANO 2013 =2.212, sendo
Corte = 936 = (Via Pública = 152 + 
Particular = 784)
Poda =  1.276 = (Via Pública = 524+ 
Particular = 611 + Manaus Energia = 
141)

ANO 2014 = 1.917, sendo
Corte = 835 = (Via Pública = 171 + 
Particular = 664)
Poda =  1.082 = (Via Pública = 615 + 
Particular = 467 + Manaus Energia = Ñ 
INF)

ANO 2015 = 4.069, sendo



Corte = 790(Dez=VP=18/Part=79)
Poda = 3.279 = 
(Dez=VP=105/Part=73Manaus 
Energia=536)
Total Corte Jan 2013 a Dez 2015 = 
2.561
Total Poda Jan 2013 a Dez 2015 = 
5.637

ANO 2016 = 2.412 sendo 
Corte = 752 
(VP=179+AV=7+DP=86+Part=462+Te
rc=18) 
Poda = 1.660 = 
(VP=614+AV=17+DP=9+Part=281+Te
rc=56+Manaus Energia=523)
Total Corte Jan 2013 a Dez 2016 = 
3.313
Total Poda Jan 2013 a Dez 2016 =  
7.297

VISTORIAS 
ANO 2013 = NÃO INF
ANO 2014 = 1.917
ANO 2015 = 3.034
ANO 2016 = 1.943
Total Jan 2014 a Dez 2016 = 6.894
 
5) FISCALIZAÇÃO

DENÚNCIAS RECEBIDAS 
ANO 2013 = 9.242 
ANO2014 =  6.257
ANO2015 =  5.115
ANO 2016 = 4.528
Total Jan 2013 a Dez 2015 = 25.142

DENÚNCIAS ATENDIDAS
ANO 2013 = 5.221
ANO2014 = 3.914
ANO2015 = 1.724
ANO 2016 = 2.949
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 13.808

PERCENTUAL 
ATENDIDAS/RECEBIDAS
ANO 2013 =  56%
ANO 2014 =  62%
ANO 2015 =  53%
ANO 2016 =  65%
%Denúncias Atendidas /Recebidas 
2016 = 65,12%

% Denúncias Atendidas/Recebidas 
quatro anos = 54,92%

DENÚNCIAS DE POLUIÇÃO SONORA 
RECEBIDAS (62 Blitz)
ANO 2013 = 7.009
ANO 2014 = 4.052
ANO 2015 = 3.157
ANO 2016 = 2.914
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 17.132

DENÚNCIAS DE POLUIÇÃO SONORA 
ATENDIDAS
ANO 2013 = 3.925
ANO 2014 =  2.541
ANO 2015 = 1.293
ANO 2016 = 1719
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 9.478
% Denúncias de Poluição Sonora 
Atendidas/Recebidas  2016 = 58,99%
% Denúncias Atendidas/Recebidas 
quatro anos = 54,92%

DENÚNCIAS DE QUEIMADAS 
RECEBIDAS 
ANO 2013 = 442
ANO 2014 = 384
ANO 2015 = 406
ANO 2016 = 425
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 1.657

DENÚNCIAS DE QUEIMADAS 
ATENDIDAS 
ANO 2013 = 331
ANO 2014 = 93
ANO 2015 = 217
ANO 2016 = 315
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 956
% Denúncias de Queimadas 
Atendidas/Recebidas em 2016 = 74,11%
% Denúncias Atendidas/Recebidas 
quatro anos = 57,69%

DENÚNCIAS DE OCUPAÇÃO DE 
ÁREAS PROTEGIDAS RECEBIDAS
ANO 2013 = 50
ANO 2014 = 863 (51 focos de invasão, 
16 denúncias por local)
ANO 2015 = 1.132 (45 focos, 25 
denúncias por local)
ANO 2016 = 882 (48 focos de invasão, 



18 denúncias por local)
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 2.927 

DENÚNCIAS DE OCUPAÇÃO DE 
ÁREAS PROTEGIDAS ATENDIDAS
ANO 2013 = 24 (*)
ANO 2014 = 21 focos extintos (*)
ANO 2015 = 154 (3 atendimentos por 
local)
ANO 2016 = 691
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 845
(*) Metodologias diferentes, por isso 
não inclusos 
% Denúncias de Invasão 
Atendidas/Recebidas em 2016 = 
95%
% Denúncias Atendidas/Recebidas 
dois últimos anos = 41,95%

DENÚNCIAS DE OUTRAS 
TIPOLOGIAS RECEBIDAS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 =  1.858
ANO 2015 =  467
ANO 2016 = 392
Total Jan 2014 a Dez 2016 = 2.717

DENÚNCIAS OUTRAS 
TIPOLOGIAS ATENDIDAS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 =  348
ANO 2015 = 199
ANO 2016 = 224
Total Jan 2014 a Dez 2016 - 771
% Denúncias de Outras tipologias 
Atendidas/Recebidas em  2016 = 
57,14%
% Denúncias Atendidas/Recebidas 
três últimos  anos = 28,37%

OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 
REALIZADAS (Blitz) 
ANO 2013 =  5
ANO2014 = 65
ANO2015 = 45
ANO 2016 = 62 (Blitz =29 
+Especiais= 33)

OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 
ESPECIAIS REALIZADAS
ANO 2013 = Ñ INF

ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 3
ANO 2016 = 33
Total Jan2015 a Dez 2016 = 36

AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF 
ANO 2015 = 342
ANO 2016 = 92
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 434

AUTOS DE INTERDIÇÃO EMITIDOS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 404
ANO 2016 = 202
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 606

AUTOS DE APREENSÃO E 
DEPÓSITO EMITIDOS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 92
ANO 2016 = 72
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 164

NOTIFICAÇÕES EMITIDAS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 429
ANO 2016 = 610
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 1039

ORIENTAÇÕES DE POLUIÇÃO 
SONORA EMITIDAS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 129
ANO 2016 = 80
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 209

ORIENTAÇÕES DE QUEIMADAS 
EMITIDAS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = Ñ INF
ANO 2015 = 94
ANO 2016 = 90
Total Jan 2015 a Dez 2016 = 184

6) LICENCIAMENTO AMBIENTAL 



LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES, 
CERTIFICADOS, DECLARAÇÕES 
DE INEXIGIBILIDADE (DI) 
ACUMULADOS
ANO 2013 = 1.971
ANO 2014 = 2.394
ANO 2015 = 3.154
ANO 2016 = 2.557
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 10.076

LICENÇAS CONCEDIDAS 
(Expedidas + Renovadas)
ANO 2013 = 359
ANO 2014 = 677
ANO 2015 = 1.271
ANO 2016 = 766
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 3.073

DECLARAÇÕES DE 
INEXIGIBILIDADE EXPEDIDAS
ANO 2013 = 270
ANO 2014 = 468
ANO 2015 = 685 
ANO 2016 = 638 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 2.061

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
CADASTRAL (CRC) CONCEDIDOS 
(Expedidos, renovados, inclusos)
ANO 2013 = 592
ANO 2014 = 556
ANO 2015 = 555 
ANO 2016 = 666 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 2.369

AUTORIZAÇÕES DE USO DE SOM 
CONCEDIDAS
ANO 2013 = 750
ANO 2014 = 693
ANO 2015 = 643
ANO 2016 = 487 
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 2.573

7) INDICADORES DE FAUNA

RESGATE DE ANIMAIS 
SILVESTRES  
ANO  2013 = 757 
ANO  2014 = 506
ANO 2015 = 658
ANO 2016 = 737

Total Jan 2013 a Dez  2016 = 2.658

SOLTURA DE ANIMAIS SILVESTRES 
ANO 2013 = 451
ANO 2014 = 286
ANO 2015 = 235
ANO 2016 = 370
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 1.342

ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA 
(Atendimentos clínicos + Internações + 
emergencial + neonatal)  
ANO 2013 = 7.675
ANO 2014 = 9.220
ANO 2015 = 12.568 
ANO 2016 = 23.001
Total Jan 2013 a Dez 2016) = 52.464

ANIMAIS MANTIDOS EM CATIVEIRO 
ANO 2013 = 168
ANO 2014 = 101
ANO 2015 = Variação entre 109 a 124*
ANO 2016 = Variação entre 79 a 1698
(*) Menor e maior quantitativo de 
animais/mês

8) GESTÃO TERRITORIAL

GEORREFERENCIAMENTO – 
Produção de Mapas e Informações
MAPAS
ANO 2013 = 1.127
ANO 2014 = 1.866
ANO 2015 = 1.624
ANO 2016 = 1.359
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 5.976

INFORMAÇÕES
ANO 2013 = 957
ANO 2014 = 1.809
ANO 2015= 1.583
ANO 2016= 1.344
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 5.693
Produção total (Mapas + Informações): 
11.669

PLACAS INSTALADAS EM MANAUS
ANO 2013 = Ñ INF
ANO 2014 = 76
ANO 2015 = 20



ANO 2016 = 24
Total Jan 2013 a Dez  2016 = 120

9) EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CAMPANHAS REALIZADAS 
ANO 2013 = 3
ANO 2014 = 0
ANO 2015 =1*
ANO 2016 = 2 **
Total Jan 2013 a Dez  2016 = 6
(*) Queimada em Out) (**) Dengue e 
Queimadas

ATIVIDADES REALIZADAS 
ANO 2013 = 507 
ANO 2014 = 277
ANO 2015 = 246
ANO 2016 = 338
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 1.368

INSTITUIÇÕES/COMUNIDADES 
ATENDIDAS OK
ANO 2013 = 850
ANO 2014 = 144
ANO 2015= 117
ANO 2016= 248
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 1.359

PESSOAS ATENDIDAS 
ANO 2013 = 38.216
ANO 2014 = 20.055
ANO 2015 = 20.832
ANO 2016 = 38.138
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 116.280

FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
AMBIENTAIS 
Programa Coletivo Educadores e 
Programa Uniambiente
Público participante
ANO 2013 = 966
ANO 2014 = 13.708 (*)
ANO 2015 = 2.211
ANO 2016 = 31.694                  
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 48.579
(*) 11.293 – em exposições e 2.415 
em cursos e oficinas

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
NA PRESERVAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES 

Programa Espaço Verde na 
Comunidade 
Público participante
ANO 2013 = 364 comunitários
ANO 2014 = 2.010 comunitários
ANO 2015 = 2.492 comunitários 
ANO 2016 = 2.005 comunitários
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 6.871 
comunitários

ENVOLVIMENTO NAS AÇÕES DE 
CONTROLE AMBIENTAL 
Campanhas: Combate ao caramujo 
africano, Arborização, Queimadas 
Urbanas, Agenda Ambiental na 
Administração Pública, Áreas 
Protegidas e Áreas Verdes.
Público alcançado diretamente
ANO 2013 = 2.520
ANO 2014 = 4.337
ANO 2015 = 1.162 
ANO 2016 = 1.983
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 10.002

10) CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE – COMDEMA
ANO 2013
Entidades representativas:21
Reuniões realizadas: 5 (ordinárias)
Recursos julgados: 105
Normativos aprovados: 0

ANO 2014
Entidades representativas:19
Reuniões realizadas: 8, (6 ordinárias e 
2 extraordinárias)
Recursos julgados: 148
Normativos aprovados: 2
ANO 2015 
Entidades representativas: 19
Reuniões realizadas: 8  (6 ordinárias e 
2 extraordinárias)
Total Jan 2013 a Dez 2015 = 21 (17 
ordinárias e 4 extraordinárias)
Recursos julgados: 98
Total Jan 2013 a Dez 2015 = 316
Normativos aprovados: 2
Total Jan 2013 a Dez 2015 = 4
ANO 2016 
Entidades representativas: 21



Reuniões realizadas: 10(6 ordinárias, 
2 extraordinárias, 1 Câmara Técnica, 
1 Grupo de Trabalho)
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 31 (23 
ordinárias e 6 extraordinárias, 1 
Câmara Técnica, 1 Grupo de 
Trabalho).
Recursos julgados: 69
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 420
Normativos aprovados: 5
Total Jan 2013 a Dez 2016 = 9
Média de processos analisados de 
Jan 2013 a Dez 2016: 105 
processos/ano
Diligências Jan 2013 a Dez 2016: 05

APA TAUMÃ PONTA NEGRA - Ponte sobre o Rio Negro



) Executar o programa de arborização e 

1paisagismo – Arbor iza Manaus - 
contemplando: a construção de um centro 

de produção; doação de 50 mil mudas frutíferas 
para fomento à formação de pomares urbanos; 
plantio de 10 mil mudas em 40 logradouros 
públicos; realização da manutenção das14 mil 
mudas plantadas em 2016, produção de 220 mil 
mudas de espécies ornamentais, frutíferas, 
orestais e medicinais, plantio de 20 mil mudas 
ornamentais em praças, parques, instituições 
públicas e outros locais públicos.

) Criar e iniciar a gestão do Parque 

2Municipal das Nascentes do Igarapé do 
40, na Zona Leste de Manaus, com o 

objetivo de proteger os recursos hídricos, a fauna 
e a ora e  promover  atividades de educação 
ambiental e a visitação pública.

) Implantar 4 Parques da Juventude em 

3áreas verdes e áreas de preservação 
permanente degradadas;

METAS
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) Implantar o sistema informatizado de 

4licenciamento ambiental, garantindo 
maior  agi l idade e t ransparênc ia, 

facilitando o controle pelos órgãos de scalização 
e o acompanhamento pelo empreendedor, 
interligado ao projeto municipal Cidade 
Inteligente;

) Disque-Denúncia Verde: Fortalecer o 

5funcionamento do Call Center para o 
recebimento de denúncias.

) Desenvolver e implantar o sistema de 

6controle das condições da qualidade da 
água em 12  locais utilizados como 

balneários públicos do município com o uso de 
ferramenta de acesso da população aos 
resultados;

) Promover e participar de ações de 

7educação ambiental nas comunidades 
localizadas nas seis zonas da cidade de 

Manaus, com enfoque em arborização urbana, 
reaproveitamento de resíduos sólidos, combate 
às queimadas e proteção das áreas verdes e das 
unidades de conservação municipais; 

) Capacitar 13 turmas de agentes 

8ambientais voluntários para atuar no  
apoio à gestão das áreas protegidas 

municipais;

) Adequar o sistema de drenagem do 

9Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho 
no Japiim.



www.semmas.manaus.com.br


