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1
1.1

INTRODUÇÃO
Plano de Gestão
Segundo a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação – SNUC, no art. 2°, inciso XVII, o Plano de Gestão é o
documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas de uso de uma Unidade de
Conservação.
No âmbito da legislação do Estado do Amazonas sobre o tema, a Lei
Complementar n°. 53 de 05 de junho de 2007, que institui o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação/SEUC, no art.2°, inciso XI, considera que:
“Plano de gestão é o documento técnico e gerencial, fundamentado nos
objetivos da Unidade de Conservação, que estabelece o seu zoneamento, as normas
que devem regular o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação estrutura física necessária à gestão da unidade”.
O mesmo diploma legal determina no artigo 33 que “As Unidades de
Conservação devem dispor de um Plano de Gestão, elaborado no prazo de cinco anos a
partir do ato de criação da Unidade...”.
Atendendo às determinações legais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - SEMMAS, elaborou em 2008, por meio de Convênio com o
Ministério do Meio Ambiente, através do Projeto Corredores Ecológico, o Plano de
Gestão da REDES do Tupé.
As referidas legislações também estabelecem a necessidade de revisão do Plano
de Gestão das Unidades de Conservação. Neste sentido a SEMMAS está realizando a
revisão do Plano de Gestão de REDES DO Tupé, através de contratação de empresa de
Consultoria Ambiental.
A revisão do Plano de Gestão da REDES do Tupé visa aprimorar e fortalecer as
estratégias de Gestão, atualizar as informações referentes aos recursos naturais e as
Comunidades. Bem como identificar de que forma se dá o uso dos recursos e os meios
para preservá-los, tendo em vista os objetivos de criação da UC.
Para a revisão do Plano de Gestão da REDES do Tupé a metodologia utilizada é
a do “Roteiro para a Elaboração de Planos de Gestão para as Unidades de Conservação
Estaduais do Amazonas” e a “Instrução Normativa ICMBio n°. 01 de 18 de setembro de
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2007, que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a elaboração de Plano
de Manejo Participativo de Unidade de Conservação Federal das categorias Reserva
Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
Os dados que serão utilizados advém de pesquisas de fontes primárias e
secundárias, foram sistematizados a partir de revisões bibliográficas e levantamentos de
campo combinando informações de natureza qualitativa e quantitativa.
Este documento compreende o Volume I do Plano de Gestão da REDES do
Tupé, que tem por finalidade apresentar o diagnóstico e sua caracterização, abordando
os aspectos relevantes do meio abiótico, biótico e características socioeconômica da
Unidade. Esses dados subsidiarão a elaboração do volume II, que trata do zoneamento e
das estratégias de gestão.

1.2

Hitórico do Planejamento de Revisão do Plano de Gestão
O Plano de Gestão da REDES do Tupé, foi elaborado em 2008 e conforme

determinação legal é necessário passar por um processo de revisão para atender a atual
realidade da UC, aprimorar e fortalecer os mecanismos e estratégias de gestão e
alcançar os objetivos de criação da Unidade.
Nesse sentido, a Prefeitura de Manaus por meio da SEMMAS, contratou serviço
de consultoria pessoa jurídica para realizar a revisão do Plano de Gestão da UC. Os
trabalhos da empresa contratada tiveram início a partir da assinatura do contrato com a
apresentação do Plano de Trabalho.
Uma das etapas do plano de trabalho contemplava a realização de oficinas e a
realização de atividades de campo para levantamentos de dados, que subsidiaram a
elaboração do presente documento.
Este documento consolida os resultados das Oficinas nas Comunidades e as
atividades de campo realizadas de 25 a 31 de janeiro de 2016, com vista à elaboração do
volume I do Plano de Gestão - Diagnósticos. Além das considerações da Câmara
Tecnica de Plano de Gestão, do Conselho Deliberativo da REDES do Tupé.
Durante as Oficinas de Mapeamento dos Recursos Naturais realizadas em cada
Comunidade (Fotos 1 e 2) houve aplicação de questionários e caminhada biológica.
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Foto 1: Oficina na Comunidade de Agrovila. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental, 2016.

Foto 2: Oficina na Comunidade Colônia Central. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental, 2016.

As oficinas de mapeamento participativo dos recursos naturais têm por
finalidade levantar os dados referentes à disponibilidade e distribuição dos recursos
naturais na UC, a partir da vivência das Comunidades naquele território. Para isso foram
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utilizadas ferramentas como a linha do tempo e o mapeamento dos recursos pelos
comunitários.
A Linha do tempo: é uma técnica utilizada para escrever a história de um grupo
e/ou comunidade. Permite identificar os principais fatos ocorridos em um determinado
local considerando a temporalidade e o perfil histórico. Com isso foi possível registrar o
processo de migração, formação e infraestrutura das comunidades (Foto 4).
Mapeamento participativo: é uma técnica em que se utiliza como base imagens
de satélites, impressas em papel A3, georeferenciadas com grades de latitude e
longitude e cobertas com folhas de acetato transparentes, sobre as quais os comunitários
desenharam pontos, linhas ou polígonos de cada um dos temas trabalhados (Foto 3).

Foto 3: Mapeamento dos recursos naturais – Comunidade Livramento, Tatulândia, Central e
Julião. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.
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Foto 4: Elaboração da linha do tempo – Comunidades São João do Tupé e Agrovila. Fonte:
TERRA Consultoria Ambiental, 2016.

Os resultados dos dados biológicos apresentados correspondem às atividades de
campo realizadas na área da UC (Foto 05), no período de 25 a 30 de janeiro de 2016, as
informações de estudos realizados anteriormente no local e os dados do Plano de
Manejo da Unidade.

Foto 5: Caminhada Biológica. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental, 2016.

2

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
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2.1

Informações Gerais

Ficha Técnica do REDES do Tupé
Nome da Unidade
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé –
REDES do Tupé
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Unidade Gestora
Sustentabilidade – SEMMAS
Rua Rubídio, n°. 288, bairro Vila da Prata – CEP: 69030Endereço da Sede
510
(92) 3236-6829
Telefone/Fax
semmas@pmm.am.gov.br
E-mail
11.973 mil há
Área (ha)
Perímetro: 47.050m
Perímetro (m)
Manaus (100%)
Município
Amazonas
Estado
Decreto Municipal. No 8.044/2005.
Decreto de Criação
Começa na confluência do rio Negro com a margem
Coordenadas
direita do igarapé do Tatu (03º 03' 02,241''S e 60º 17'
Geográficas
46,121''W); Seguindo por este até sua nascente (03º 01'
18,293''S e 60º 19' 10,903''W); Desse ponto, segue por
uma reta no sentido sul/norte até o igarapé Acácia (02º 58'
03,139''S e 60º 19' 10,404''W); Daí, por uma linha
mediana, até a confluência com o igarapé Tarumã-Mirim
(02º 57' 25,023''S e 60º 12' 45,624''W); E por fim segue
pela margem direita do igarapé Tarumã-Mirim até a sua
foz como o rio Negro (03º 01' 42,851''S e 60º 10'
30,770''W).
Comunidades da Reserva São João do Lago do Tupé, Colônia Central, N. S. do
Livramento, Julião, Agrovila e Tatu.
Comunidades do Entorno São Sebastião, Ebenezer, N. S. de Fátima, Bela Vista,
Araras, Tarumã-Açu, Baixote e Caioé.
Programa Tupé (UFAM), Projeto Biotupé (INPA,
Parceiros
ULBRA, UEA), MANAUSTUR, IBAMA/ICMBIO,
SDS/CEUC, MMA/PCE, SEBRAE, IPÊ, DVISA,
SEMED, Ass. dos Permissionários da Praia do Tupé e
Comunidades.
Floresta Amazônica.
Bioma
Floresta Ombrófila Densa e Floresta de Campinarana.
Tipologia Florestal
Predominante
Fluvial, através do rio Negro (subindo) a partir de Manaus
Acesso
até a foz do igarapé Tarumã-Mirim, onde inicia a REDES
do Tupé.
Sob responsabilidade da SEMMA/UFAM/SEMED/IPÊ
Educação Ambiental
Atividades de uso público Turismo em pequena escala, incluindo lazer na praia, e
visitação nas famílias indígenas.
SEMMAS
Fiscalização
2.1.1
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Pesquisa
Atividades conflitantes

2.1.2

Projeto Biotupé, UFAM.
Focagem de jacaré, caça, pesca, extração ilegal de
madeira, turismo desordenado.

Localização e Memorial Descritivo

A REDES Tupé localiza-se na zona rural, à margem esquerda do Rio Negro, a
oeste de Manaus distante aproximadamente 25km em linha reta a partir da zona urbana,
a uma altitude média 20m acima do nível do mar.
A UC faz limite ao norte com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Puranga Conquista e com a Área de Proteção Ambiental ME do Rio Negro – Setor
Tarumã Açu/Tarumã Mirim. E ao sul Área de Proteção Ambiental MD do Rio Negro –
Setor Padauari Solimões (Tabela 1).

Tabela 1: Unidades de Conservação no Entorno da RDS do Tupé.
UC

ÁREA
(HA)

ADMINISTRAÇÃO

PLANO DE
MANEJO/GESTÃO

PLANO DE
USO PÚBLICO

APA da Margem
Esquerda do Rio
Negro – Setor
Tarumã- Açu –
Tarumã-Mirim

56.793

SEMA/DMUC

Não

Não

Reserva
de
Desenvolvimento
Sustentável
Puranga
Conquista

76,900

SEMA/DMUC

Não

Não

PARNA
Anavilhanas

350.018

ICMBio

Sim

Em fase
aprovação

740.757

SEMA/DMUC

Não

Não

APA
Proteção
Ambiental
Rio Negro

de
do

APA: Área de Proteção Ambiental; PARNA: Parque Nacional: SEMA: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente; DPUC: Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação.
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O elemento comum às Unidades é o Rio Negro, com isso se faz pertinente um
planejamento comum e que atenda as especificidades e os objetivos de criação das UCs.

2.1.3

Memorial Descritivo

A área da REDES do Tupé possui 11.973 mil há (Onze mil, novecentos e
setenta e três hectares) e apresenta os seguintes limites: começa na confluência do Rio
Negro com a margem direita do igarapé do Tatu (03º 03' 02,241''S e 60º 17' 46,121''W),
seguindo por este até sua nascente (03º 01' 18,293''S e 60º 19' 10,903''W); desse ponto,
segue por uma reta no sentido sul/norte até o igarapé Acácia (02º 58' 03,139''S e 60º 19'
10,404''W), daí, por uma linha mediana, até a confluência com o igarapé Tarumã-Mirim

(02º 57' 25,023''S e 60º 12' 45,624''W), e por fim segue pela margem direita do igarapé
Tarumã-Mirim até a sua foz como o rio Negro (03º 01' 42,851''S e 60º 10' 30,770''W),
seguindo pela sua margem esquerda, até o ponto inicial do igarapé Tatu, conforme
figura 1.

Figura 1: Localização da REDES do Tupé. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental, 2016.

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

20

2.1.4

Acesso

O acesso à Unidade a partir de Manaus é feito exclusivamente por meio fluvial,
através do rio Negro. O transporte mais utilizado são as lanchas da Associação dos
Canoeiros da Marina do David e Fátima (ACAMDAF) no rio Tarumã-Açu que
transporta diariamente passageiros para as comunidades da REDES do Tupé e de seu
entorno. O tempo de viagem até a Unidade varia de acordo com a embarcação e a
potência do motor, que podem durar de 20 a 30 minutos.
No interior da REDES do Tupé o deslocamento pelos igarapés é facilitado no
período da cheia, inverno amazônico (janeiro a maio), mas fica bastante prejudicado
durante o verão amazônico (junho a outubro).
A REDES do Tupé é um importante marco da administração pública municipal
de Manaus junto ao Mosaico das Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro, é uma
das áreas protegidas do Corredor Central da Amazônia (Figura 2). Possui importância
estratégica dentro deste mosaico, seja por sua localização privilegiada, próximo ao
chamado Estreito, área importante para controle da região, através da proteção e
fiscalização efetiva da navegação do Rio Negro; seja por abrigar em seu interior uma
diversidade biológica riquíssima e o desafio de conciliar estes recursos com as
populações tradicionais residentes (SEMMA, 2007).

Figura 2: Mosaico de Unidades de Conservação
http://img.socioambiental.org/d/689801-2/mapa2.jpg.

do

Baixo

Rio

Negro.
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2.2

Histórico e Processo de Criação
Com vista à proteção da área em que está localizado o Lago do Tupé, o poder

público municipal em 1990, declarou a Praia do Tupé como Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE), através da Lei Orgânica do Município de Manaus. Em 1995, por
meio da Lei Municipal nº 321, foi criada a Unidade Ambiental do Tupé (UNA - Tupé),
que passou a integrar o sistema Municipal de Unidades de Conservação.
Em 1999 o Decreto Municipal nº 4.581, de 18 de junho determinou aquela área
como “Espaço Territorial de Relevante Interesse Ecológico” e atribuiu a então
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente (SEDEMA), hoje SEMMAS, a gestão
ambiental daquela localidade.
Por meio da Portaria nº 18 de 24 de junho DE 1999, a SEDEMA instituiu o
Regulamento da Área de Relevante Interesse Ecológico do Tupé (ARIE-Tupé),
definindo os seus limites espaciais, estabelecendo diretrizes e estratégias para
implantação e o funcionamento dessa unidade.
Com o advento da Lei a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, as áreas protegidas criadas
anteriormente a sua publicação e que não estivessem no rol de categorias do atual marco
regulatório seriam reavaliadas com o objetivo de se enquadrarem no novo dispositivo
legal sobre Unidades de Conservação.
Atendendo as normas do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC),
a UNA - Tupé foi reenquadrada para a categoria de Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, por meio do Decreto Municipal Decreto nº 8044 de 25 de agosto de 2005,
que criou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé.
A REDES do Tupé possui área total de 11.973ha e perímetro de 47.056m, com o
objetivo básico de preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os
meios necessários para a reprodução, melhoria dos modos e qualidade de vida,
exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar,
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,
desenvolvidas por estas populações.
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2.3

Origem do Nome
O termo que dá nome à UC é de origem indígena. Tupé, do Tupi, significa

entrançado, tecidos trançados com talas da planta arumã, usado para fabricar objetos de
arte, tapetes, esteiras, toldos de barcos, dentre outras utilidades.
Destaca-se que o termo Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS neste
estudo será substituído por REDES, visto que há uma tese defendida pela equipe do
Programa Tupé da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que utilizou esta sigla,
ao invés de RDS para designar a categoria dessa unidade de conservação com a
justificativa de que:
a) REDES do Tupé foi o termo empregado na Lei Municipal nº 671/2002 (MANAUS,
2002) e todos os demais documentos legais da unidade de conservação;
b) REDES tem intensa simbologia regional uma vez que esse termo denota utensílios
estreitamente relacionados com as tradições das populações amazônicas – rede para
balançar e descansar, rede de pesca, e;
c) REDES tem forte significado educativo, uma vez que aponta a relevância das redes
(entrelaçamento) de agentes e agências sociais para viabilização do desenvolvimento
sustentável, construídas coletivamente a partir de um mesmo objetivo (Chateaubriand et
al, 2009, p. 27).

2.4

Origem das Comunidades
A REDES do Tupé é formada por seis comunidades: Agrovila, Julião, Nossa

Senhora do Livramento, Colônia Central, São João do Tupé e Tatulândia.
Em estudo realizado pela UFAM em parceria com as Comunidades e a
SEMMAS, em 2007, as Comunidades do Tupé foram zoneadas em distritos, o que
totalizou 18 distritos, assim organizados:
COMUNIDADE
DENOMINAÇÃO GENÉRICA

AGROVILA

DISTRITO
N°

1

N°

DENOMINAÇÃO

1

Sede

2

Igarapé do Caniço

3

Igarapé da Acácia
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JULIÃO

LIVRAMENTO

2

3

4

Ramal

1

Sede

2

Igarapé do Farias

3

Igarapé do Julião

4

Igarapé do Caniço

1

Sede

2

Morro

3

Ramal e Lago da Sorva

4

Igarapés do Diuna, do Tachi e do Tarumã

TATU

4

1

Sede

COLÔNIA CENTRAL

5

1

Sede

1

Costa do Rio Negro

2

Igarapé dos Crentes

3

Igarapé do Chefe

4

Sede

SÃO JOÃO

6

Fonte: CHATEAUBRIAND, A. D. et al. REDES do Tupé: espacialização e informações das
comunidades. Manaus: EDUA, 2009.

O Baixo Rio Negro no momento da chegada dos colonizadores era habitado
principalmente pelos povos Tarumã, Manaós e Barés.
Em decorrência dos empreendimentos mercantis e religiosos, guerras e
epidemias instaladas após chegada dos colonizadores europeus, estes indígenas
passaram por processos históricos de transformação cultural e perda populacional,
chegando até a extinção absoluta de alguns deles.
A região que compreende o Tupé foi habitada por índios da tribo Barés,
conforme os achados de fragmentos de peças de sítios arqueológicos, como cacos de
louças feitas de barro e outros objetos de uso doméstico que eram fabricados por esses
primitivos moradores.
Com a chegada dos colonizadores, os índios foram abandonando suas terras e o
Tupé foi tornando-se desabitado (Silva, 2006). Os Barés localizam-se atualmente no
Baixo Rio Negro, enquanto que os Manaós e Tarumã foram praticamente extintos (IPÊ,
2007).
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Fundada em 5 de agosto de 1973, por um grupo de trabalhadores ligados ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a comunidade Nossa Senhora do Livramento foi a
primeira a ser criada na região do Tupé.
Antes da comunidade, o local era conhecido como Mari, mais tarde foi
denominada de Santa Madalena Sofia. E, em decorrência da escola que foi incendiada
por pessoas que se diziam donas das terras ocupadas, a comunidade passou a se chamar
Nossa Senhora do Livramento (Aguiar et al., 2007).
Nessa época, a principal atividade econômica da comunidade era a produção de
carvão para o mercado consumidor de Manaus (Aguiar et al., 2007; Nascimento et al.,
2007).
A comunidade São João do Tupé, foi oficialmente registrada no cartório de
títulos e documentos em 18 de abril de 1988. No entanto, a comunidade de São João
passou a existir efetivamente em julho de 1988 e deu seu primeiro passo através do
projeto “Ajuda e Esperança” do Pró Menor Dom Bosco.
A comunidade está situada na margem esquerda do Rio Negro e Lago Tupé,
sendo limitada por praia, mata de igapó e terra firme (Silva, 2006). Suas residências
estão à beira do lago ou agrupadas na pequena vila que se estruturou nas proximidades
da praia, a ocupação demográfica da área vem ocorrendo ao longo de aproximadamente
40 anos (Nelson et. al., 2005).
A comunidade do Julião, que juntamente com o Livramento tiveram suas
origens na ocupação da mesma propriedade particular, área que englobava o TarumãMirim, igarapé do Acácio extremando com o rio Cuieiras, onde havia um seringal em
1963 (Nelson et al., 2005), foi oficialmente fundada no ano de 1992, com 20 famílias e
80 pessoas. A Associação Comunitária foi fundada em fevereiro de 1993.
A comunidade do Julião, situa-se na margem direita do Tarumã-Mirim em uma
bifurcação formada pelos igarapés do Julião e Farias, recebeu esse nome por causa do
seu primeiro morador “Velho Julião” que juntamente com sua família, foi quem
primeiro ocupou as terras onde se situa a comunidade (Nascimento, et al., 2007).
Agrovila, como é conhecida a comunidade Agrovila Amazonino Mendes se
iniciou no ano de 1994, com 15 famílias, em torno de 80 pessoas. Está localizada à
margem direita do Tarumã-Mirim e é recortada pelos igarapés Caniço e Acácio
(Nascimento, et al., 2007).
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Colônia Central foi oficialmente fundada por Domingos Velozo Vaz, índio
Dessano, em 1998, sendo o primeiro presidente da Associação Comunitária, nessa
época a Comunidade tinha 10 famílias posseiras. A comunidade situa-se em uma área
de terra firme, seu acesso é realizado através da trilha Central, trilha dos Índios e trilha
da copaíba (Nelson et al., 2005).
A comunidade do Tatu ou Tatulândia está situada no igarapé do mesmo nome,
na margem esquerda do rio Negro, na divisa com a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Puranga Conquista.
Suas residências estão à beira do igarapé e tem uma pequena população de
aproximadamente 75 habitantes (SEMMA, 2015).
As comunidades da região do Tupé são povoamentos recentes de novos
ribeirinhos, migrantes de vários outros recantos da Amazônia e do Brasil, que utilizam
as margens do rio Negro como foco turístico e de lazer. A ocupação da área é justificada
em função de algumas famílias que vieram de outros municípios do Estado não terem se
adaptado na sede do município de Manaus (Nascimento et al., 2007).

2.5

Situação Fundiária
O artigo 18 do SNUC estabelece que para a regularização fundiária das

Unidades de Conservação, incialmente será realizada a desapropriação de áreas
particulares eventualmente incidentes em sua área. Como passo seguinte, será a emissão
dos Contratos de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU, que é o instrumento legal
apontado no SNUC para garantir o direito de uso da terra pelas comunidades.
De acordo com Azevedo “A maior dificuldade enfrentada pelo poder publico na
solução das questões fundiárias nas UC consiste em primeiro lugar, na complexidade
dos procedimentos administrativos e do processo judicial, eem segundo, na
indisponibilidade de recursos orçamentários, financeiros e humanos.”
Em relação a REDES do Tupé, levantamento realizado junto ao Instituto de
Nacional de Colonização e Reforma – INCRA e à Secretaria de Estado de Política
Fundiária – SPF a área apresenta a seguinte caracterização fundiária:
Segundo a SPF a REDES DO TUPÉ está inserida na GLEBA CUEIRAS
TARUMÃ de propriedade da União e encontra-se ainda sobreposta sobre Títulos

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

26

Definitivos expedidos pelo Governo do Estado do Amazonas em nome de: GRILO E
COSTA

“RETIRO”,

HUILÁRIO

FRANCISCO

ALVARES

(20/02/1896),

LUCILIA GRILO DA COSTA “TUPÉ” (20/06/1954), CARLOS STUDART
“VICTORIA” (22/11/1925) e MARIO CUNHA “SUCUBA” (25/11/1911).
No mesmo sentido, o INCRA caracterizou a área em que está inserida REDES
do Tupé, conforme mapa abaixo.

Figura 3: Mapa da situação Fundiária da REDES do Tupé. Fonte: INCRA.

A questão fundiária da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé não
foi resolvida desde sua criação. Como atestado pelos órgãos fundiários, existem alguns
títulos definitivos sobrepostos à área, o que pode ser um ponto de conflito e tornar a
regularização fundiária mais complexa, pois irá demandar tempo, disponibilidade
orçamentária, financeira e de pessoal.
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“Jalmir (Comunidade São João do Tupé): enquanto não resolver o
problema fundiário, nós temos muitas confusões muita briga porque o
documento principal de uma unidade de conservação é a regularização
fundiária sem ele nós não conseguimos nada.”

Porém, conforme informação da SPF a área do Tupé pertence à União, nesse
sentido cabe à gestão da Unidade requerer a transferência dessas terras para o
patrimônio da Prefeitura Municipal de Manaus, que deverá ser negociado junto ao
INCRA.
Dessa forma será possível iniciar o processo de construção e formalização dos
contratos de Concessão de Direito Real de Uso com as comunidades tradicionais da
área. Garantindo aos comunitários ter um documento para comprovar sua moradia e a
posse da terra, sendo esse um passo fundamental para solicitar financiamentos, receber
benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fazer Planos de Manejo dos
recursos naturais.
Quanto às áreas ocupadas pelas Comunidades em 2007 foi realizado um
levantamento, através da parceria entre a SEMMAS e a Universidade Federal do
Amazonas - UFAM, para georreferenciar todos os terrenos das seis comunidades que
compõem a RDS do Tupé (Figura 4).
O trabalho teve por objetivo ampliar o conhecimento ambiental e iniciar a
estruturação participativa de banco de dados socioambientais da Unidade.
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Figura 4:Terrenos georreferenciados das comunidades da REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.

Nesse trabalho todos os terrenos das seis comunidades foram georreferenciados
com GPS nos quatro vértices, medidos com fitas métricas, numerados e fotografados.
Conforme apontamento da primeira versão do Plano de Gestão da Unidade –
2008 “Para a implementação do Plano de Manejo da Unidade, é imprescindível que toda
área esteja matriculada em nome da SEMMA, principalmente para que se proceda à
concessão de posse e uso às famílias tradicionais residentes e para a concessão da
exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável
e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis (SNUC, 2000).”.
Essa afirmativa continua sendo válida, pois a segurança fundiária das
comunidades configura-se como estratégia de gestão para implementação e
consolidação da UC.
Outro aspecto relevante relativo às questões fundiárias na REDES do Tupé, é
novo Código Florestal, Lei 12.651 de maio de 2012, que trouxe a figura do Cadastro
Ambiental Rural – CAR, que é um registro publico eltrônico obrigatório, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais. E
para registro no CAR é necessária à comprovação da propriedade ou da posse do
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imóvel, porém de modo simplificado para o caso das populações tradicionais que fazem
uso coletivo de um território.
Devemos observar que o CAR não tem caráter de definir situação fundiária,
sendo meramente um banco de dados para integrar informações ambientais dos imóveis
rurais.
Cabe destacar ainda ocupação de população indígena na área da REDES do
Tupé, que não pode ser olvidada quanto à regularização da posse da terra, para garantir
a valorização e proteção de seus hábitos, costumes e cultura.
Essa diversidade de ocupação na UC também pode ser pontuada como um dos
desafios para a gestão e um dos conflitos a serem resolvidos, tendo vista que habitam a
área ribeirinhos, indígenas e sitiantes oriundos de Manaus, cada um com necessidades e
expectativas diferentes.
Em caráter inicial para a gestão da situação fundiária, sugerimos o
levantamento dos moradores tradicionais da área para subsidiar a assinatura de Termo
de Compromisso com as comunidades para compatibilizar o uso da Unidade com a
conservação. Esse instrumento está previsto no SNUC como forma de compatibilizar os
objetivos da Unidade e as formas próprias de ocupação do território e do uso dos
recursos naturais pela população tradicional residente, seus modos de vida, fontes de
subsistência e locais de moradia.

3

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

As bases metodológicas utilizadas para a revisão do Plano de Gestão da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Tupé se apoiaram em três documentos principais: (i) o
Plano

de

Manejo

da

Reserva

de

Desenvolvimento

Sustentável

do

Tupé

(PMM/SEMMA, 2008), (ii) o acervo de artigos publicados pelo projeto Biotupé (INPA,
2005, 2009 e 2011), (iii) o Roteiro para a Elaboração do Plano de Gestão (SDS, 2010) e
(iv) dados secundários obtidos com a colaboração dos moradores da Unidade, em
especial do senhor Álvaro “Baru”, morador antigo da RDS e que possui vasto
conhecimento sobre a área estudada, “Sr Baru”.
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Além da revisão e tratamento conceitual das informações secundárias, foram coletadas
informações primárias a partir da realização de oficinas de trabalho em cada uma das 6
comunidades; levantamentos de campo; aplicação de questionários (ANEXOS); reunião
técnica e levantamentos florestais em áreas de terra firme e várzea.
3.1

Inventário de Fauna e Flora

Foi realizada uma caminhada em trilhas já abertas, bem como em áreas sem trilhas, a
fim de (i) descrever os tipos de formações florestais e (ii) identificar as espécies
animais. Os trabalhos de campo do inventário contaram com o auxílio de uma pessoa
experiente das comunidades, o mateiro Sr. Baru (Álvaro), nas seguintes áreas: (i)
Comunidade Nossa Senhora do Livramento; (ii) Comunidade São João do Lago Tupé;
(iii) Comunidade Agrovila; (iv) Comunidade Tatulândia; (v) Comunidade Julião e (vi)
Comunidade Colônia Central. As espécies florestais e animais foram identificadas pelo
nome vulgar, com o apoio do mateiro local Sr. Baru, que utiliza essas áreas para fins
extrativistas há muito tempo.

4
4.1

CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS
Aspectos Geológicos
A área onde está situada a REDES do Tupé, assenta sedimentos flúvio lacustres

de idade cretácea, conhecida regionalmente como pertencente à Formação Alter-doChão (Figura 5).
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Figura 5: Mapa geológico da região da REDES do Tupé. Fonte: PMM/ SEMMA, 2008.

Essa formação geológica, unidade basal do Grupo Javari (Bacia do Amazonas),
é formada por sedimentos constituídos de arenitos finos e médios, com níveis argilosos,
cauliníticos, inconsolidados, contendo grânulos de seixos de quartzo esparsos, com
estratificação cruzada e plano-paralela (EIA/RIMA Manaus Energia, 2007).
O arenito litificado, que na região é denominado de “Arenito Manaus”
corresponde à fácies basal dessa formação, comumente encontrada nos vales de
drenagem cujo material é explorado para uso na construção civil. O “arenito Manaus”,
portanto, compreende uma das fácies da Formação Alter-do-Chão, e é constituído de
arenitos e siltitos silicificados, em geral avermelhados, por vezes esbranquiçados
(caulinítico),compacto,

que

apresentam

estruturas

sedimentares

preservadas

(estratificações plano-paralela e cruzadas), contendo fragmentos de madeira, restos de
carvão preservados e marcas de raízes, distribuídos, mormente nas margens dos rios e
igarapés da região.
Os níveis argilosos e arenosos da sedimentação fluvial da Formação Alter-doChão são comumente observados ao longo das margens dos rios e igarapés, como, por
exemplo, ao longo da margem esquerda do Rio Negro. Entretanto, no topo das colinas
da referida área da reserva, o tipo de material litológico mais comumente encontrado
compreendem sedimentos argilo-arenosos amarelados. Esse material representa o
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horizonte de solo produto da alteração intempérica da Formação Alter-do-Chão, a qual é
amplamente distribuída em toda região. Nesse pacote argilo-arenosos, é que estão
desenvolvidas as concreções ferruginosas e a crosta laterítica comum na região. Esse
horizonte de solo está subdividido nos horizontes saprolítico, argiloso, ferruginoso e
latossólico (PMM/SEMMA, 2008).
O perfil laterítico mais comum na região de estudo é o ferruginoso. Este perfil
compreende o horizonte saprolítico na base, caracterizado por manchas de óxihidróxido de ferro em matriz argilosa, geralmente caulinítica. A crosta ferruginosa
situada acima desse horizonte está representada por fragmentos ferruginosos, com
dimensão variada (blocos e bolsões) e de forma irregular, apresentando uma matriz
caulinítica, espessura variável e que mostra significativa continuidade lateral. Os
fragmentos ferruginosos, no entanto, têm textura homogênea compostos por grãos de
quartzo hialino, herdados da rocha-fonte e imersos na massa ferruginosa (avermelhada)
constituída por hematita, goethita e gibbsita (PMM/SEMMA, 2008).
Estruturas do tipo colunar, contendo nódulos de hematita e goethita, são feições
normalmente encontradas. O nível esferolítico não foi localizado na área de estudo,
podendo estar situado em subsuperfície tendo em vista que na área da Reserva do Tupé
a exposição em profundidade é limitada. A porção superior (topo) do perfil, conforme
foi comentado, predomina o solo designado de latossolo amarelo, que compreende um
material argilo-arenoso, cuja espessura pode alcançar alguns metros.
O mapa geológico da área da REDES do Tupé, apresentado anteriormente na
Figura 04 acima, mostra a ampla distribuição da Formação Alter-do-Chão. O horizonte
de solo argilo-arenoso com crosta lateríticas não está representado no mapa.
Sobreposto a essa unidade sedimentar, por vezes, é localizado uma cobertura
sedimentar moderna representada por depósitos coluvionares situado acima do nível
laterítico. Essa camada coluvionar compreende um material argilo-arenoso amarelado
ou areno-argilosos com cerca de poucos metros de espessura, e está geralmente situada
no topo das colinas.
Além dessas coberturas sedimentares ocorrem sedimentos quaternários
individualizados como sedimentos aluvionares antigo e moderno. A unidade aluvionar
antiga compreende o depósito na cabeceira do Igarapé do Tarumã-Mirim. Esse depósito
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está associado com um paleocanal desse rio. Os depósitos aluvionares modernos estão
representados por sedimentos arenosos e argilosos pardo acinzentados, com matéria
orgânica, e que estão situados em vales e nas colinas mais rebaixadas da região.
As camadas de areia, comumente notada no topo do relevo (como por exemplo,
no ramal da Agrovila), podem estar associadas a antigos depósitos aluvionares
abandonados e que atualmente encontram-se no topo das colinas.

4.2

Relevo e Geomorfologia
A REDES do Tupé situa-se em áreas das Formações Solimões e Barreiras com

relevos tabuliformes, ondulados e dissecados em cristas e colinas.
De acordo com a base cartográfica da região de estudo (na escala 1: 100.000),
essa região está constituída por dois níveis topográficos entre 50m e 100m. O relevo
mais elevado da área compreende colinas pequenas e médias, bastante dissecado, com
cotas em torno de 100m. Nos vales, a topografia alcança a ordem de 50 metros, cujo
traçado desse nível topográfico corresponde ao vale principalmente do Rio TarumãMirim, seus afluentes e demais pequenos segmentos de drenagem. Entre essas duas
cotas observam-se uma região rebaixada, onde os vales são mais abertos como, por
exemplo, ao norte da região do Tupé. É interessante notar o arranjo das colinas
alinhadas a oeste, que corresponde à zona de escarpa de falha (PMM/SEMMA, 2008).
A drenagem do Rio Tarumã-Mirim se caracteriza por uma drenagem assimétrica
onde os canais da margem direita são maiores que o da margem oposta. O paleocanal
mapeado a norte do citado rio corresponde a um antigo canal onde o Rio Cuieiras se
juntava com o Rio Tarumã-Mirim, cujo traçado foi desviado por processo tectônico no
cenozóico. No aspecto geomorfológico e tectônico essa região compreende uma área de
atuação de uma série de lineamentos no sentido noroeste-sudeste (NW-SE) que
corresponde a uma zona de falha normal aproximadamente paralela ao Rio TarumãMirim.
A REDES do Tupé apresentou cotas altimétricas 0-8 metros, representando as
áreas mais baixas da Reserva, onde se localiza a bacia do Rio Negro, sub -bacia do
Tarumã- Mirim e as micro bacias dos Igarapés: Acácia, Caniço, Julião, Tupé e Tatu. A
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Colônia Central é comunidade que se encontra na maior cota altimétrica, de 80-90
metros, conforme figura 6 (PMM/SEMMA, 2008).

Figura 6: Altimetria da REDES do Tupé. Fonte: PMM/SEMMA, 2008.

4.3

Solo
Na área da REDES do Tupé foram identificadas duas unidades de solo,

conforme RADAM Brasil, contendo combinações pedogenéticas (Foto 6). Tais
unidades de solos LAa8 são: Latossolo Amarelo Álico textuta argilosa. Contato
Campinarana /Floresta Densa e Podzol Hidromórfico, Campinarana relevo suave
ondulado e plano e LAa9 são: Latossolo Amarelo Álico textuta argilosa e Latossolo
Amarelo Álico textura media Floresta Densa relevo suave ondulado (Figura 7)
(PMM/SEMMA, 2008).
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Figura 7: Mapa de Pedologia da REDES do Tupé. Fonte: PMM/SEMMA, 2008.

Foto 6: Equipe da Terra Consultoria e o mateiro “Baru” durante caminhada biológica. À esquerda, perfil
de solo de terra firme e a direita, de baixio. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

Os Oxissolos (predominante Latossolos Amarelos, na Classificação Brasileira)
de textura argilosa correspondem a 60% dos solos do município de Manaus, sendo os
Ultissolos (representados pelos Podzólicos Amarelo e Vermelho-Amarelos, na
Classificação Brasileira) a segunda classe em extensão. Os solos de Campinarana e
baixio correspondem respectivamente a Areias Quartzosas Álicas e solos arenosos
(PMM/SEMMA, 2008).
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4.4

Clima
A principal característica climática da área abrangida pela Folha AS.20 Manaus

(PMM/SEMMA, 2008) é quase ausência de período seco, exceto no setor E/NE, onde
este apresenta-se curto, com apenas um mês.
O clima da área é classificado genericamente pelo sistema de Köppen (1948)
como do tipo “Am”, ou seja, quente e constantemente úmido em sua quase totalidade,
muito embora tenha uma estação seca pouco pronunciada no setor leste da Folha onde,
o clima é classificado com o tipo “Aw” (quente e ligeiramente seco). A constância anual
da temperatura é marcada por uma amplitude térmica que não ultrapassa os 5oC
(PMM/SEMMA, 2008).
A área compreendida pelo município de Manaus possui totais pluviométricos
elevados, com distribuição mensal mais regular no centro-oeste da Folha e com estações
mais marcadas a leste da Folha.
A estação menos chuvosa verifica-se entre julho e setembro nas localidades do
setor leste da Folha e de setembro a novembro nas do setor centro-oeste da Folha. A
estação mais chuvosa no setor leste da Folha ocorre de setembro a abril e de março a
maio no centro-oeste da Folha. A região onde está localizada a REDES do Tupé
encontra-se entre as isopletas 2.000 e 2.200mm e apresenta precipitação anual máxima
de 2.210mm. A marcha mensal da precipitação pluviométrica em Manaus revela os
primeiros quatro meses do ano com pluviosidade mais intensa, em contraste com os
meses de agosto a setembro, onde a precipitação é inferior a 60mm.
As bacias dos rios Cuieiras e Tarumã-Mirim apresentam poucas estações
pluviométricas e séries históricas curtas, insuficientes para análises conclusivas. Uma
série histórica de 100 anos de medidas em Manaus foi utilizada para caracterizar o
regime de precipitação da região, devido à inconsistência das medidas na região (IPÊ,
2007).
O período chuvoso vai de janeiro a abril, sendo março e abril os meses mais
chuvosos, com médias de 294.7 e 289mm. O período seco vai de junho a setembro,
sendo o pico da estação seca o mês de agosto, com média de 63.3mm. Entretanto, existe
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grande variação sazonal dentro de cada mês no regime de precipitação (Figura 8). Nos
meses mais chuvosos, a precipitação pode ser inferior a 100mm ou passar de 600mm e,
nos meses mais secos, pode não chover ou chover até mais de 200 mm
(PMM/SEMMAS, 2008).

Figura 8: Variação sazonal média, máxima e mínima da precipitação em Manaus, no período de 1901 a
2003. Fonte: IPÊ, 2007.

A precipitação anual média em uma estação pluviométrica na cidade de Manaus
com uma longa série histórica para o período de 1901 a 2003 foi de 2.072 ± 393.9mm
(Figura 9). O elevado desvio padrão, assim como a distribuição em torno da média ao
logo do período, indica a existência de variabilidade temporal nos totais pluviométricos
registrados.
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Figura 9: Variação anual do regime de precipitação em uma estação pluviométrica na cidade de Manaus
no período de 1901 a 2003. Fonte: IPÊ, 2007.

No primeiro terço da série, observa-se que há um período em que os terços estão
claramente abaixo da média (1901 – 1960). No segundo terço da série histórica (1930–
1960), os totais pluviométricos anuais oscilam em torno da média e a partir de 1960, a
precipitação se mantém acima da média. Os ciclos ocorrem em escalas distintas, muitas
vezes na forma de subciclos. Assim, no último terço da série, é possível observar dois
subciclos: o primeiro de 1960 a 1980, e o segundo de 1981 a 2003. A precipitação,
embora oscile, com períodos mais chuvosos e mais secos, continua acima da média, o
que caracteriza dois subciclos de 20 anos inseridos em outro ciclo de escala temporal
superior (IPÊ, 2007).
A temperatura média registrada nas estações meteorológicas de Manaus é
superior a 26oC. Os meses mais quentes do ano ocorrem de agosto a novembro, durante
a primavera austral, coincidindo com a passagem do sol do Hemisfério Norte para o
Sul. Neste período, a temperatura média em Manaus atinge 28 oC. e os meses menos
quentes ocorrem durante o inverno austral, quando Manaus apresenta temperaturas
mínimas em torno de 23 oC e as mínimas absolutas de 19oC a 20oC. A amplitude
térmica no setor centro-oeste da Folha, onde está inserida a REDES do Tupé (bacia do
rio Negro), está em torno d e 7oC e no setor centro-sul (bacia do Solimões) é mais
elevada (10 oC) (PMM/SEMMA, 2008).
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4.5

Hidrografia e Hidrologia
A região onde está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do

Tupé fica inserida na maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Com
uma área estimada de 6,3 milhões de km2, ela estende-se por seis países do NorteNordeste da América do Sul: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela.
Deste total, aproximadamente 5 milhões de km2 estão localizados no Brasil. A bacia
amazônica limita-se ao Norte com o Planalto das Guianas (com altitudes que podem
chegar a 3.000m), ao Sul com o Planalto Central (com altitudes médias de 1.200m), a
Oeste com a Cordilheira dos Andes (com picos de até 6.000m) e a Leste com o Oceano
Atlântico, por onde escoa toda a água captada pela bacia (PMM/SEMMA, 2008).
A bacia Amazônica é formada por diversas bacias secundárias de grandes
volumes d’água que são responsáveis pelo seu gigantismo. Entre essas bacias está a do
rio Negro, rio Cuieiras, rio Tarumã-Mirim e do Lago Tupé, conforme figura 10.

Figura 10: Hidrografia da REDES do Tupé. Fonte: PMM/SEMMA, 2008.

A rede hídrica da REDES do Tupé é basicamente constituída por pequenos
igarapés, cujas nascentes estão localizadas dentro de sua área. O lago de água preta
mantém contato com o Rio Negro o ano todo. Estudos mostram que o lago Tupé tem
uma superfície de 68ha, um comprimento de 3km e largura máxima de 300m, sendo sua
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profundidade máxima de 15m. (PMM/SEMMA, 2008). Os principais cursos d’águas
são: Rio Tarumã -Mirim, Rio Tupé, Igarapé Tatu, Igarapé Acácia e o Rio Negro.
A dinâmica do regime hidrológico da rede hídrica da REDES do Tupé e bacia do
rio Cuieiras (PERN Setor Sul) é bastante complexa, apresentando uma relação estreita
com o pulso de inundação do Rio Negro, que por sua vez apresenta influência direta do
pulso de inundação do Rio Solimões. O remanso, ou efeito de represamento devido ao
pulso de inundação, é repassado aos igarapés tributários de montante. Associados a esse
processo, são encontrados ecossistemas peculiares, que permanecem por longos
períodos em ambientes submetidos à inundação. Embora este fenômeno dificulte, ou
muitas vezes inviabilize as medições de variáveis hidrológicas, ele prolonga o período
em que a cota do rio fica acima do mínimo necessário para a navegação, facilitando
dessa forma o acesso (IPÊ, 2007).
A região Amazônica apresenta uma sazonalidade com influência bastante
marcante no regime hidrológico. O nível máximo da água do Rio Negro, em Manaus,
ocorre entre os meses de maio e julho, coincidindo exatamente com o período de maior
quantidade de chuva no Hemisfério Norte. Com tantas flutuações, a variação média já
chegou a atingir 10m por ano próximo á Manaus.
A vazão de uma bacia de drenagem se dá em função de uma série de variáveis
como precipitação, cobertura da terra, forma da bacia, classes do solo, vegetação, etc.
Entretanto, principalmente nos rios da Amazônia, onde dificilmente encontram–se
condições hidráulicas apropriadas para mensuração. Existe grande dificuldade para
obtenção dessas medidas, principalmente do Rio Negro, por isso foi utilizado o sistema
de cotas. O sistema de cota (nível da água) é considerado uma medida estreitamente
relacionada com a vazão.
A série histórica de cotas do Rio Negro monitorada em Manaus é uma das séries
de medidas hidrológicas mais antigas da Amazônia Brasileira. Devido aos seus mais de
100 anos de medidas, ela vem sendo utilizada em diversos estudos, seja envolvendo
alterações na descarga do rio ou até mesmo como indicadoras de mudança climática,
por sua capacidade integradora da precipitação que ocorre dispersa ao longo de
drenagem (IPÊ, 2007). Nesta caracterização, ela foi utilizada como indicadora da cota
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do Rio Cuieiras e também será utilizada para caracterizar a cota da rede hídrica da
REDES do Tupé, uma vez que estão intimamente correlacionados com o Rio Negro.
A cota média para o período de 1901 a 2006 foi de 2333.6 ± 348cm. O período
de cheia do Rio Negro vai de maio a junho, sendo junho o mês que o Rio Negro alcança
sua cota máxima, em torno de 2.800cm (Figura 11). O período seco vai do fim de
setembro até o início de janeiro. O mês com menor cota foi novembro, com uma média
de 1.845cm. As diferenças entre as médias e as mínimas para o período são sempre
superiores ás diferenças entre as médias e máximas.
Embora as cotas sejam medidas em Manaus, quando se compara os gráficos
sazonais das cotas com a precipitação na cidade de Manaus, verifica-se que eles não
coincidem. Isso se deve ao fato de que a medida da cota do Rio Negro integra toda a
bacia de drenagem, refletindo de certa forma, na distribuição da precipitação nas regiões
de cabeceiras à montante da bacia. Além disso, em bacias dessa ordem de grandeza,
existe naturalmente uma defasagem entre o pico da precipitação e o pico da vazão (ou
cota). Isso deve ao tempo de concentração da bacia, ou seja, o tempo que a gota de
chuva que cai no ponto mais distante da bacia até chegar ao seu exutório.

Figura 11: Variação sazonal média, máxima e mínima da cota do Rio Negro no período de 1901 a 2006.
Fonte: IPÊ, 2007.

Assim como a precipitação, na vazão (cota) também ocorre variabilidade
temporal na forma de ciclos interdecais. Os ciclos no regime de vazão são explicados
pela forma de precipitação, uma vez que as oscilações da saída da água do sistema
(vazão) acompanhavam as oscilações de entrada (precipitação). Porém, os intervalos de
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início e término destes ciclos não são facilmente identificáveis, conforme demonstrado
anteriormente na precipitação. A Figura 12 indica que estes ciclos apresentam
comprimento de aproximadamente 20 – 25 anos.

Figura 12: Variação anual do regime de vazão (cota) do Rio Negro de 1901 a 2006. Fonte: IPÊ, 2007.

A profundidade do lago Tupé varia de acordo com o nível do rio Negro. Quando
o nível do rio está abaixo da cota 19m a.n.m., não há qualquer influência deste sobre o
lago, sendo que as águas que passam pelos canais de conexão passam a ser
exclusivamente oriundas do ecossistema lacustre, procedentes dos igarapés de floresta.
Apesar da vazão da água do lago para o rio, o nível do lago permanece entre 4,5 e 5,0m
no período de seca.
Nesta época, a pequena variação na profundidade do lago é resultado do
equilíbrio entre a precipitação e a contribuição de pequenos igarapés da bacia do lago
versus a evaporação e o escoamento pelo canal de ligação com o rio. No pico da cheia
(cota do rio em torno de 29m a.n.m.) a profundidade do lago varia entre 14 e 15m
(PMM/SEMMA, 2008). Na Figura 13 podemos observar a variação do nível da água do
Rio Negro e do lago do Tupé.
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Figura 13: Nível da água no rio Negro medido no Porto de Manaus e no lago do Tupé. Fonte:
PMM/SEMMA, 2008.

De acordo com as características físicas e químicas, a água do sistema Tupé
apresenta características de águas pretas, com baixos valores de pH, condutividade,
turbidez média e transparência. Tais fatores refletem a influência direta do rio Negro no
ambiente estudado (Foto 7). Outros fatores que influenciam na composição físicoquímica da água desses ambientes é a decomposição de material vegetal, realizada pelo
aporte alóctone desses componentes oriundos da floresta (Tabela 2) (PMM/SEMMA,
2008).

Foto 7: Sistema Hídrico da REDES do Tupé. Foto: Gabriela de Moraes Viana, Terra Consultoria
Ambiental, 2016.

Tabela 2: Amostras de água coletadas na área da REDES do Tupé. Fonte: PMM/SEMMAS, 2008.

Pontos de coleta de água*
Variáveis físico-químicas da água

01

02

03

04

05
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Oxigênio Dissolvido (mg/L)

5,2

5,2

5,5

5,6

5,1

Condutividade elétrica (µS.cm-1)

14,9

9,7

9,1

14,6

14,6

pH

4,65

4,97

4,78

4,62

4,81

Transparência (m)

0,35

0,4

0,40

0,80

0,10

Profundidade (m)

0,35

0,40

0,80

0,10

Turbidez (NTU)

2,00

1,90

1,20

1,85

0,60

Amônia (mg/L)

0,25

0,21

0,2

0,32

0,15

Fósforo(mg/L)

0,0075

0,0076

0,0111

0,0079

0,0068

* coordenadas dos pontos:
Ponto 01 = Latitude: -03º 01’ 59,51”; Longitude: -60º 15’ 10,12”
Ponto 02 = Latitude: -03º 00’ 46,12”; Longitude: -60º 16’ 01,45”
Ponto 03 = Latitude: -03º 02’ 30,10”; Longitude: -60º 18’ 03,72”
Ponto 04 = Latitude: -03º 01’ 29,08”; Longitude: -60º 16’ 14,64”
Ponto 05 = Latitude: -03º 01’ 34,86”; Longitude: -60º 17’ 47,48”

As águas do sistema do tupé apresentam padrão de cor marrom-oliva ou
marrom-café, transparência de 1,2 ± 0,5m no disco de Secchi e relevo acentuadamente
plano. Características como transparência acima de 1m de profundidade indicam que
existe pouca quantidade de sólidos em suspensão incluindo matéria orgânica
(nutrientes). Este fator contribui para a baixa diversidade biológica encontrada nesse
tipo ambiente (PMM/SEMMA, 2008).
As variáveis físicas e químicas analisadas se encontram dentro dos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 de 17 DE MARÇO DE 2005 para
as águas doces, o que permite o uso destas águas tanto para uso humano (doméstico),
como para cultivo de organismos aquáticos. Os resultados da análise de água da bacia
mostram que os níveis das variáveis físico-químicas estão dentro das normas da
CONAMA nº 357/2005, sendo classificadas como águas de classe 2 (PMM/SEMMA,
2008).
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5

CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé é uma Unidade de
Conservação de uso sustentável, em que se prevê o uso racional de seus recursos
naturais. Para isso, é de fundamental importância conhecê-los para definir suas
potencialidades, formas de usos e acessos aos recursos, práticas de manejo e destinação
de áreas para conservação.
Ela sustenta um valioso potencial de recursos florestais madeireiros, não
madeireiros e de fauna que são utilizados pelas seis comunidades inseridas na Unidade,
bem como as de seu entorno (São Sebastião, Ebenezer, Nossa Senhora de Fátima, Bela
Vista, Araras, Tarumã-Açu, Baixote e Caioé).
As informações de recursos faunísticos, florísticos e dos recursos hídricos foram
obtidos a partir de estudos e pesquisas elaborados através de consultoria, com recursos
financeiros do Projeto Corredores Ecológicos, convênio assinado entre o Ministério do
Meio Ambiente e a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA, no ano de 2006. De forma complementar, as informações sobre a
fauna foram obtidas através de estudos realizados na área por Institutos de Pesquisa,
Universidades e Organizações Não Governamentais, artigos científicos, sites
governamentais e repositórios de teses e dissertações.

5.1

Caracterização Faunística
A diversidade da fauna encontrada na floresta Amazônica é uma das maiores do

mundo e seu conhecimento é imprescindível para a realização de trabalhos com
abordagem ecológica e etológica. A catalogação das espécies de uma determinada área
se faz necessária quando tem como objetivo a sua conservação e o manejo racional, com
a consequente melhoria da qualidade de vida das populações residentes.
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5.1.1

Fungos (Macromicetos lignolíticos)

Os fungos macromicetos são alvos de pesquisas em todo o mundo, e não apenas
pelas suas propriedades lignolíticas, mas como fonte de medicamentos ou fontes
nutrimentais. Os fungos são essenciais para o meio ambiente florestal, atuando na
degradação da madeira morta e promovendo a ciclagem de nutrientes. Além disso,
podem ser utilizados na alimentação, como fármacos e na recuperação de áreas
contaminadas,

sendo

importantes

componentes

biológicos

e

ecológicos

dos

ecossistemas e com bom potencial biotecnológico (Willerding et al, 2005). Os fungos
degradadores de madeiras, conhecidos popularmente como orelha-de-pau, urupê, ou
cogumelo, são Basidiomicetos (Macromicetos) e apresentam corpos de frutificação
(basidiomas) visíveis a olho nu, sendo facilmente encontrados durante o levantamento
técnico da caminhada biológica. Esses fungos são denominados lignolíticos por
possuírem a capacidade de degradar lignina presente na madeira (Willerding et al,
2005).
O acompanhamento da ocorrência de fungos em áreas florestais pode dar uma
ideia do nível de degradação ou de manutenção da manta florestal em um determinado
local. Na REDES do Tupé foram encontrados por Willerding et al. (2005), 13 espécies
de fungos, classificados em 3 ordens, 6 famílias e 9 gêneros (Tabela 3).

Tabela 3: Taxionomia do material coletado na RDS do Tupé. Fonte: Willerding et al. (2005).
Ordem
Agaricales

Família
Tricholomataceae

Gênero
Panus
Pleorotus

Aphyllophorales

Ganodermataceae

Ganoderma

Hymenochaetacea

Phellinus

Polyporaceae

Pycnoporus

Schizophyllaceae

Trametes
Polyoporus
Schizophyllum

Auriculareaceae

Auricularia

Auriculares
Total

Espécie
Panus crinitus
Pleorotus
flabeliforme
Ganoderma
applanatum
Phellinus gilvus
Phellinus spp.
Pycnoporus
sanguineus
Trametes versicolor
Polyporus spp.
Schizophyllum
commune
Auricularia spp.

Espécimes
3
2
4
8
15
2
3
19
4
2
71
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Ao longo da caminhada biológica – 2016 foram identificados alguns gêneros de
fungos, dentre eles o Oudemansiella, Amauroderma e Trametes. (Foto 8) e somente este
último consta no levantamento de Willerding et al (2005). Esses resultados demonstram
o quanto é alta a diversidade dos fungos degradadores de madeira na RDS do Tupé e a
heterogeneidade com relação às espécies permanece alta de local para local (Willerding
et al., 2005), sendo de extrema importância a preservação da área para manutenção da
variedade dessas espécies.

A

B
B

C

D

Foto 8: Fungos encontrados na RDS do Tupé. A. Oudemansiella sp; B. Amauroderma sp;
C.Trametes sp; D. Oudemansiella sp. Fotos: Gabriela de Moraes Viana, 2016.
5.1.2

Zooplâncton
A comunidade zooplanctônica é constituída por microrganismos com baixa

capacidade de locomoção e que tem em comum a região limnética como habitat nos
ambientes aquáticos continentais. Essa comunidade é fundamental no ciclo de energia e
de matéria, sendo a principal responsável pela transferência de energia dos produtores
primários, essencialmente o fitoplâncton, para níveis superiores da cadeia trófica
(Marneffe et al., 1996).
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Para a REDES do Tupé, os estudos da comunidade zooplanctônica se
concentraram basicamente no lago Tupé, onde está implantado o projeto Biotupé que
compilou os dados com essa comunidade. Basicamente são estudados três principais
grupos que apresentam hábito planctônico, incluindo representantes bentônicos, sendo a
maioria microcrustáceos representados por cladóceros e copépodes e também grandes
filos como o dos rotíferos (Figura 14).
A

B

C

Figura 14: Fotos de microrganismos zooplanctônicos. A) cladócero; B) copépodes; C) rotífera.
Fonte: J.M. Cavanihac.

No estudo de Ghidini e Santos-Silva (2011) foi realizado um levantamento de
cladocera associados a diversos habitats e foi registrado um total de 96 espécies
distribuídas em nove famílias (Tabela 4). Para copepoda, Brandorff e Hardy (2009) e
Oliva-Segundo (2013) registraram 18 espécies distribuídas em três famílias (Tabela 5).
Já para rotifera, Himachi (2011) registrou 169 espécies e morfotipos, distribuídos em 19
famílias (Tabela 6).
Registrar a composição dos microrganismos da comunidade zooplanctônica tem
fundamental importância para entender qual a função de cada espécie nos ambientes
aquáticos e entender como essa comunidade influencia no equilíbrio do ecossistema.

Tabela 4: Táxons de cladocera encontrados na REDES do Tupé, distribuídos em família e espécie.

Famílias
Bosminidae

Espécies
Bosminopsis brandorffi Rey & Vasquez, 1989
Bosminopsis deitersi Richard, 1895
Bosminopsis negrensis Brandorff, 1976
Acroperus tupinamba Sinev & ElmoorLoureiro,2010
Alona cf. yara Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010
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Chydoridae

Daphniidae

Eurycercidae

Alona cf. verrucosa Sars, 1901
Alona dentifera (Sars, 1901)
Alona guttata Sars, 1862
Alona intermedia Sars,1862
Alona ossiani Sinev, 1998
Camptocercus cf. dadayi Stingelin, 1913
Coronatella monacantha (Sars, 1901)
Euryalona orientalis (Daday, 1898)
Graptoleberis occidentalis Sars, 1901
Karualona muelleri (Richard, 1897)
Kurzia longirostris (Daday, 1898)
Kurzia polyspina Hudec, 2000
Leydigiopsis curvirostris Sars, 1901
Matralona n.sp.
Nicsmirnovius incredibilis (Smirnov, 1984)
Notoalona sculpta (Sars, 1901)
Oxyurella longicaudis (Birge, 1910)
Parvalona parva (Daday, 1905)
Alonella clathratula Sars, 1896
Alonella dadayi Birge, 1910
Alonella n.sp.
Anchistropus ominosus Smirnov, 1985
Chydorus dentifer Daday, 1905
Chydorus eurynotus Sars, 1901
Chydorus n.sp.
Chydorus nitidulus (Sars, 1901)
Chydorus parvireticulatus Frey, 1987
Chydorus pubescens Sars, 1901
Dadaya macrops (Daday, 1898)
Disparalona hamata (Birge, 1879)
Disparalona leptorhyncha Smirnov, 1996
Dunhevedia cf. crassa King, 1853
Dunhevedia colombiensis Stingelin, 1913
Dunhevedia odontoplax Sars, 1901
Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894)
Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905)
Ephemeroporus tridentatus (Bergamin, 1939)
Pseudochydorus globosus (Baird, 1843)
Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
Scapholeberis freyi (Dumont & Pensaert, 1983)
Simocephalus cf. brehmi Gauthier, 1939
Simocephalus semiserratus (Sars, 1901)
Simocephalus serrulatus (Koch, 1841)
Eurycercus cf. lamellatus (O.F.Müeller, 1985)
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Holopedidae
Ilyocryptidae

Macrothricidae

Moinidae

Sididae

Holopedium amazonicum Stingelin,1904
Ilyocryptus cf. elegans Paggi, 1972
Ilyocryptus cf. plumosus Kotov & Stifter, 2004
Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
Bunops tuberculata (Fryer & Paggi,1972)
Guernella raphaelis Richard,1892
Macrothrix paulensis (Sars, 1900)
Macrothrix sioli (Smirnov, 1982)
Macrothrix superaculeata (Smirnov, 1982)
Macrothrix triserialis Brady, 1886
Streblocerus pygmaeus Sars, 1901
Moina micrura Kurz, 1874
Moina minuta Hansen, 1899
Moina reticulata (Daday, 1905)
Moina rostrata McNair,1980
Moinodaphnia macleayi (King, 1853)
Diaphanosoma birgei Korinek, 1981
Diaphanosoma polyspina Korovchinsky, 1982
Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1967
Latonopsis australis Sars, 1888
Pseudosida ramosa (Daday, 1904)
Sarsilatona behningi Korovchinsky, 1985
Sarsilatona serricauda (Sars, 1901)

Tabela 5: Táxons de copepoda encontrados na REDES do Tupé, distribuídos em família e espécie.

Família
Oithonidae
Cyclopidae

Diaptomidae

Espécies
Oithonaamazonica Burckhardt, 1912
Allocyclops neotropicalis Dussart,1984
Eucyclops sp.
Macrocyclops albidus albidus Jurine, 1820
Mesocyclops brasilianus Kiefer, 1933
Mesocyclops longisetus Thièbaud, 1914
Metacyclops brauni Herbst, 1962
Microcyclops alius Kiefer, 1935
Thermocyclops decipiens Kiefer, 1929
Rhacodiaptomus retroflexus Brandorff, 1973
Rhacodiaptomus sp.
Dactylodiaptomus pearsei Wright, 1927
Dasydiaptomus coronatus Sars,1901
cf. Notodiaptomus sp.
Diaptomus linus Brandorff, 1973
Diaptomus negrensis Andrade & Brandorff, 1975
Argyrodiaptomus azevedoi Wright, 1935
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Tabela 6: Táxons de rotifera encontrados na REDES do Tupé, distribuídos em família e espécie.

FAMÍLIAS
Asplanchnidae
Atrochidae

Brachionidae

Dicranophoridae

Euchlanidae

Flosculariidae

Gastropodidae

Hexartriidae

Lecanidae

ESPÉCIES
Asplanchna sieboldii (Leydig, 1854)
Cupelopagis vorax (Leidy, 1857)
Anuraeopsis fissa Gosse, 1851
Anuraeopsis siolii Koste, 1972
Anuraeopsis quadriantennata (Koste, 1974)
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus zahniseri Ahlstrom, 1934
Brachionus zahniseri reductus (Hauer, 1956)
Keratella americana Carlin, 1943
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella lenzi Hauer, 1953
Keratella cf. nhamundaiensis Koste, 1982
Keratella serrulata (Ehrenberg, 1838)
Keratella valga (Ehrenberg, 1834) *
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)
Dicranophorus epicharis Harring & Myers, 1928
Dicranophorus cf. forcipatus (Muller, 1786)
Dicranophorus grandis (Ehrenberg, 1832) *
Dicranophorus haverianus Wiszniewski, 1939 *
Dicranophorus sp1
Dicranophorus sp2
Euchlanis cf. calpidia Myers, 1930
Euchlanis deflexa (Gosse, 1851)
Euchlanis cf. dilatata Ehrenberg, 1832
Euchlanis cf. incisa Carlin, 1939
Euchlanis lyra Hudson, 1886
Euchlanis meneta Myers, 1930
Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886)
Beauchampiella eudactylota (Gosse, 1886)
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
Filinia terminalis (Plate, 1886)
Floscularia sp
Ptygura sp
Sinantherina cf. procera (Thorpe, 1893)
Ascomorpha agilis Zacharias,1893
Ascomorpha ecaudis Perty, 1850
Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892)
Gastropus minor (Rousselet, 1892)
Hexarthra intermedia braziliensis Hauer, 1953
Lecane amazonica (Murray, 1913)
Lecane arcuata (Bryce, 1891)
Lecane bulla (Gosse, 1851)
Lecane cf. calcaria Harring & Myers, 1926
Leane cf. candida Harring & Myers, 1926
Lecane cf. clara (Bryce, 1892)
Lecane closterocerca (Schmarda, 1859)
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Lecane cornuta (Muller, 1786)
Lecane cf. curvicornis (Murray, 1913)
Lecane crenata (Harring, 1913)
Lecane decipiens (Murray, 1913)
Lecane deridderae Koste, 1972
Lecane cf. doryssa Harring, 1914
Lecane ercodes Harring, 1914
Lecane flexilis (Gosse, 1886)
Lecane hamata Stokes, 1896
Lecane cf. hornemanni (Ehrenberg, 1834)
Lecane inermis (Bryce, 1892)
Lecane inopinata Harring & Myers, 1926
Lecane kutikowa Koste, 1972
Lecane lamellata (Daday, 1893)
Lecane leontina (Turner, 1892)
Lecane ludwigii (Eckstein, 1883)
Lecane luna (Muller, 1776)
Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
Lecane melini Thomasson, 1953
Lecane cf. niothis Harring & Myers, 1926
Lecane ohioensis (Herrick, 1885)
Lecane cf. pauliani Bērziņš 1960
Lecane perplexa Ahlstrom, 1938
Lecane proiecta Hauer, 1956
Lecane cf. pumila (Rousselet, 1906)
Lecane cf. punctata (Murray, 1913)
Lecane pusilla Harring, 1914
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)
Lecane remanei Hauer, 1964
Lecane rudescui Hauer, 1965
Lecane cf. ruttneri Hauer, 1938
Lecane scutata (Harring & Myers, 1926)
Lecane signifera (Jennings, 1896)
Lecane signifera ploenensis (Voigt, 1902)
Lecane cf. sola Hauer, 1936
Lecane stichaea Harring, 1913
Lecane styrax Harring & Myers 1926
Lecane cf. tabida Harring & Myers, 1926
Lecane tenuiseta Harring, 1914
Lecane ungulata (Gosse, 1887)
Lecane sp1
Lecane sp2
Lecane sp3
Lecane sp4
Colurella cf. adratica Ehrenberg, 1831
Colurella hidemburgi Steinecke, 1916
Colurella obtusa (Gosse, 1886)
Colurella sulcata (Stenroos, 1898)
Colurella cf. tesselata (Glascott, 1893)
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Lepadellidae

Microcodidae
Mytilinidae

Notommatidae

Philodinidae
Proalidae
Synchaetidae

Testudinellidae

Colurella uncinata deflexa (Ehrenberg, 1834)
Colurella sp
Paracolurella cf. logima Myers, 1934
Lepadella (Xenolepadella) cf. astacicola Hauer, 1926
Lepadella (Xenolepadella) curvicaudata Turner,
1990
Lepadella (Lepadella) benjamini Harring, 1916
Lepadella (Lepadella) cf. dactyliseta (Stenroos,
1898)
Lepadella (Lepadella) cf. imbricata Harring, 1914
Lepadella (Lepadella) latusinus (Hilgendorf, 1899)
Lepadella (Lepadella) patella patella (Muller, 1786)
Lepadella (Lepadella) quadricarinata Stenroos, 1898
Lepadella (Lepadella) rhomboides (Gosse, 1886)
Lepadella (Lepadella) rottenburgi (Lucks, 1912)
Lepadella sp
Microcodon clavus (Ehrenberg, 1830)
Lophocharis sp
Mytilina macrocera (Jennings, 1894)
Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1830)
Cephalodella forficata (Ehrenberg, 1832)
Cephalodella forficula (Ehrenberg, 1830)
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830)
Cephalodella cf intuta Myers, 1924
Cephalodella mucronata Myers, 1924
Cephalodella cf. tantilloides Hauer, 1935
Cephalodella cf. tenuiseta (Burn, 1890)
Cephalodella cf tinca Wulfert, 1937
Cephalodella cf xenica Myers, 1924
Cephalodella sp1
Cephalodella sp2
Cephalodella sp3
Monommata longiseta (Muller, 1786)
Notommata pachyura (Gosse, 1886)
Notommata saccigera Ehrenberg, 1830
Notommata sp
Scaridium longicaudum (Muller, 1786)
Taphrocampa selenura Gosse, 1887
Dissotrocha sp
Outros bdeloideos
Proales sp
Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891)
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832
Pompholyx sulcata Hudson, 1885
Testudinella ahlstromi Hauer, 1956
Testudinella emarginula (Stenroos, 1898)
Testudinella parva (Ternetz, 1892)
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Trichocercidae

Trichotriidae

Testudinella ohlei Koste, 1972
Testudinella patina (Hermann, 1783)
Testudinella tridentata Smirnov, 1931
Testudinella sp
Trichocerca bicristata (Gosse, 1887)
Trichocerca bidens (Lucks, 1912)
Trichocerca capucina (Wierzejski & Zacharias,
1893)
Trichocerca cf. cavia (Gosse, 1886)
Trichocerca chattoni (de Beauchamp, 1907)
Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891)
Trichocerca elongata (Gosse, 1886)
Trichocerca inermis (Linder, 1904)
Trichocerca insignis (Herrick, 1885)
Trichocerca insulana (Hauer, 1937)
Trichocerca intermedia (Stenroos, 1898)
Trichocerca cf. longistyla (Olofsson, 1918)
Trichocerca cf. macera (Gosse, 1886)
Trichocerca myersi (Hauer, 1931)
Trichocerca cf. platessa Myers, 1934
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)
Trichocerca similis grandis Hauer, 1965
Trichocerca cf. tenuidens (Hauer, 1931)
Trichocerca voluta (Murray, 1913)
Trichocerca vernalis (Hauer, 1936)
Trichocerca sp
Macrochaetus altamirai (Arevalo, 1918)
Macrochaetus subquadratus (Perty, 1850)
Trichotria tetractis tetractis (Ehrenberg, 1830)

Os táxons de rotíferos e copepodas encontrados nos estudos não constituem
novos registros para a Bacia Amazônica. Em contrapartida, os cladoceros Alona cf.
fasciculata, Alona iheringula e Pleuroxus cf. denticulatus ainda não possuíam registro
(Calixto et al., 2011; Ghidini e Santos-Silva, 2011). Um dos fatores para a abundância
desses microcrustáceos seria a diminuição na predação por peixes planctófagos e larvas
de Diptera, como por exemplo, larvas de Chaoborus.
5.1.3

Espongofauna (Porífera)

As esponjas continentais são organismos que tem o potencial de registrarem
informações sobre a qualidade das águas e do ambiente e, após a morte, remeterem
essas informações aos sedimentos, sejam atuais, subfósseis ou fósseis, através das
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espículas silicosas que ficam acumuladas no fundo do lago. Nestes ambientes, a
sobrevivência dos organismos se dá pela produção de gêmulas que ficam depositadas
dentro da matriz extracelular silicosa, as quais resistem ao período de águas baixas
(dessecação) e ao serem inundadas novamente constituem novas esponjas sobre o
mesmo local (Volkmer-Ribeiro e Almeida, 2005).
Na Amazônia, as esponjas de água doce são conhecidas pelo nome de “cauxi”, e
as espécies identificadas no lago do Tupé, destacam-se pela abundância de indivíduos e
suas características distintas. Foram descritas 11 espécies pertencentes à Classe
Demospongiae (Figura 15 e 16), com 3 principais Famílias – Metaniidae, Spongillidae e
Potamolepidae (Wolkmen-Ribeiro e Almeida, 2005) (TABELA 7).
As espécies da família Metaniidae, são indivíduos com o esqueleto
extremamente duros, o que indicam um ambiente de águas ricas em sílicas, e utilizam
substratos fortes com ramos e galhos maiores, além de substratos rochosos da boca do
lago para se fixar. Esponjas de esqueletos mais delicados, particularmente do gênero
Trochospongilla (Família Spongillidae) são também abundantes no lago e utilizam
substratos mais frágeis como folhas, ramos, e caules finos, além de casca de árvores das
margens inundadas (Wolkmen-Ribeiro e Almeida, 2005).
A abundância de espículas nos sedimentos recomenda cautela no uso dessas
águas para atividades de lazer, principalmente no período de águas baixas. As espículas,
por movimentação dos sedimentos, podem passar à resuspensão na coluna d´água. O
contato direto com a pele pode, ocasionalmente, provocar dermatites e conjuntivites,
pela penetração das espículas na pele e na conjuntiva. No caso de consumo da água para
ingestão, seja como bebida ou no cozimento de alimentos, a precaução deve ser idêntica
(Wolkmen-Ribeiro e Almeida, 2005).
Tabela 7: Espécies de esponjas da classe Demospongiae encontradas no lago do Tupé.

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Metaniidae

Metania reticulata (Bowerbank, 1864)

Metaniidae

Metania subtilis (Volkmer-Ribeiro, 1979)

Metaniidae

Drulia browni (Bowerbank, 1863)

Metaniidae

Drulia uruguayensis (Bonetto & Ezcuzza de Drago, 1969)
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Metaniidae

Acalle recurvata (Bowerbank, 1863)

Spongillidae

Trochospongilla gregaria (Bowerbank, 1863)

Spongillidae
Spongillidae
Potamolepidae
Potamolepidae
Potamolepidae

Trochospongilla paulula (Bowerbank, 1863),
Trochospongilla pennsylvanica (Potts, 1882)
Oncosclera navicella (Carter, 1881)
Oncosclera spinifera (Bonetto & Ezcuzza de Drago, 1973)
Oncosclera intermedia (Bonetto & Ezcuzza de Drago, 1973)

Figura 15: Exemplar de Drulia browni coligida
no Lago Tupé, Manaus, AM e registrada com o
número de catálogo MCN-POR 5283. Fonte:
Wolkmen-Ribeiro e Almeida (2005).

Figura 16: Exemplar de
Metania reticulata “in situ”
incrustando a vegetação no
igapó do Lago Tupé. Fonte:
Wolkmen-Ribeiro e Almeida
(2005).

Levando em conta que a estrutura corpórea das esponjas constitui um substrato
favorável para muitos metazoários e também proporcionam o desenvolvimento de
microalgas simbiônticas, estudos realizados por Ghidini e Santos-Silva (2011)
encontraram cladóceros vivendo em associação a estes animais, o que leva a crer que
inúmeras associações ecológicas possam favorecer uma grande diversidade de
organismos no lago do Tupé.

5.1.4

Entomofauna aquática (Invertebrados)
A Amazônia é conhecida como o principal centro de biodiversidade do mundo, e

os insetos representam o grupo de seres vivos com maior número de espécies. Foram
realizados dois estudos na REDES do Tupé pelo Projeto Biotupé, o de Lopes (2005) e
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de Ferreira e Belmont (2011). Esses estudos buscaram conhecer a composição e o
padrão de distribuição da entomofauna de igarapés de água preta da REDES.
Ao todo, foram coletados 7.927 amostras de insetos, distribuídos em 11 ordens e
identificadas em 40 famílias (TABELA 8). As ordens identificadas foram:
Ephemeroptera, conhecidas vulgarmente como “borboletas de piracema”, ou “siriruia”;
Odonata, que abrange as “libélulas” ou “lavadeiras”; Plecoptera; Hemiptera, das
“baratas d’agua”, “cigarras” ou “barbeiros” (Foto 9); Megaloptera; Coleoptera, dos
“besouros” (Foto 10); Trichoptera, que são minúsculas mariposas com asas densamente
recobertas por pelos; Diptera, com os “mosquitos”, “moscas”; Hymenoptera, das
“formigas”, Heteroptera e Culicidae dos “pernilongos” (Lopes, 2005; Ferreira e
Belmont, 2011). Durante a caminhada biológica, foram encontradas espécies
pertencentes à ordem Lepdoptera, que são as “lagartas” e “borboletas” (Foto 11);
Hymenoptera, superclasse Apoidea, das “abelhas” (Foto 12); Phasmatodea que
compreende a espécie “bicho-pau” e Orthoptera, os “gafanhotos” (Foto 13).

Foto 9: Insetos da ordem Hemiptera, conhecidos como “cigarra” e sua ecdise, sendo o primeiro uma
“jaquitiranambóia”, encontrados na REDES Tupé durante caminhada biológica. Foto: cigarra: Elves
Haeser Soares, 2016.
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Foto 10: Insetos da ordem Hemiptera conhecidos como “besouros” e “vaga-lume” (última foto)
encontrados na REDES Tupé durante caminhada biológica. Fotos: Elves Haeser Soares, 2016.

Foto 11: Insetos da ordem Lepidoptera conhecidos como “borboletas” e “lagartas” encontrados
na REDES Tupé durante caminhada biológica. Fotos: Elves Haeser Soares, 2016.

Foto 12: Insetos da ordem Hymenoptera conhecidas como “abelhas” e “formigas” encontrados na
REDES Tupé durante caminhada biológica. Fotos: Enxame e formigas: Elves Haeser Soares; abelhas na
flor: Gabriela de Moraes Viana, Terra Consultoria Ambiental, 2016.
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Foto 13: Inseto da ordem Phasmatodea conhecido como “bicho-de-pau” e Inseto da ordem Orthoptera
conhecido como “gafanhoto” encontrado na REDES Tupé durante caminhada biológica. Fotos: Gabriela
de Moraes Viana e Elves Haeser Soares, 2016.

Os insetos são considerados essenciais para o funcionamento dos ecossistemas
terrestres e aquáticos, participando ora como consumidores, ora como decompositores,
sendo este último aspecto, responsável, em parte, por acelerar o ciclo de nutrientes.
Dentre os insetos aquáticos as ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera,
Trichoptera, e Diptera, apresentam espécies sensíveis a alterações ambientais, sendo
utilizados como indicadores para determinar a qualidade dos corpos de água (Lopes,
2005; Ferreira e Belmont, 2011) (Tabela 8).
Tabela 8: Ordens, Famílias e Nome Comum de insetos encontrados na REDES do Tupé (FONTE:
Adaptado de Lopes, 2005; Ferreira e Belmont, 2011 e caminhada biológica).

Ordem

Família

Nome comum

Ephemeroptera

Caenidae, Leptophlebiidae,
Leptohyphidae, Polymitarcydae e
Baetidae

Borboletas de
piracema ou siriruia

Odonata

Libellulidae, Calopterygidae e
Coenagrionidae

Libélulas ou lavadeiras

Plecoptera

Perlidae

-

Hemiptera

Megaloptera

Corydalidae

Coleoptera

Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae,
Hydrophilidae e Scirticidae

Baratas-d'água,
cigarrinha, percevejos
ou barbeiros;
Besouros, vaga-lume
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-

Heteroptera

Belostomatidae, Corixidae,
Gerridae, Naucoridae,
Notonectidae e Vellidae

Trichoptera

Calamoceratidae, Sericostomatidae, Mariposas pequenas
Glossosomatidae, Helicopsychidae,
Odontoceridae, Hydropsychidae,
Hydroptilidae, Lepidostomatidae,
Leptoceridae, Philopotamidae e
Polycentropodidade

Diptera

Chironomidae, Ceratopogonidae,
Simuliidae, Tipulidae e Diptera não
identificado

Mosquitos e moscas

Hymenoptera

Formicidae e Apoidea

Formigas e abelhas
Bicho-pau

Phasmatodea
-

Lepidoptera

Rhinotermitidae

Isoptera

5.1.5

Borboletas, lagartas
Cupim

Aracnídeos

Levantamentos biológicos são imprescindíveis para o entendimento do potencial
de uma área para a preservação da fauna e flora, entre outras aplicações. Durante um
levantamento de aracnídeos na RDS do Tupé realizado por Tourinho et al. (2011), 19
espécies de opiliões e 67 espécies de aranhas foram registradas. Uma identificação
refinada dos opiliões revelou a existência de três gêneros novos e sete espécies novas
(Tabela 9 e 10). Durante a caminhada biológica, algumas espécies de aranhas foram
encontradas (Foto 14), assim como um exoesqueleto de uma “caranguejeira”,
pertencente à família Therophosidae (Foto15). Também foi registrado um espécime não
descrito em nenhum dos trabalhos desenvolvidos na REDES do Tupé sobre aracnídeos,
o Amblipígio da ordem dos Amblypygi que não possuem glândula de veneno, portanto
não oferecem perigo aos humanos (Foto 16).

Tabela 9: Lista de espécies de opiliões (Ordem Opiliones) mais abundantes coletados na RDS do Tupé.
Fonte: Tourinho et al. (2011).

FAMÍLIA

ESPÉCIE

QTD
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Eucynortula pentapunctata (Roewer, 1947)
Gen. nov.1 sp nov.1
Samoidae sp.1
Samoidae
Fissiphalliidae Fissiphallius tucupi (Tourinho & Pérez, 2006)
Manaosbiidae Saramacia lucasae (Jim & Soares, 1991)
Sclerosomatidae Stygnus armatus (Perty, 1833)
Gen. Nov. 1 sp nov.1
Cosmetidae

35
34
30
17
14
14
12

Tabela 10: Lista de espécies de aranhas (Ordem Araneae) mais abundantes coletados na RDS do Tupé.
Fonte: Tourinho et al. (2011).

FAMÍLIA
Araneidae

Ctenidae
Mimetidae
Salticidae
Theridiidae

ESPÉCIE
Araneidae sp.1
Hingstepeira folicesens (Hingston, 1932)
Micrathena clypeata (Walckenaer, 1805)
Ctenus amphora Mello-Leitão, 1930
Ero sp.1
Salticidae sp.1
Theridiidae sp.1

QTD
3
5
11
7
3
3
5

Foto 14: Indivíduos da Ordem Araneae encontrados durante caminhada biológica na REDES do Tupé.
Foto: Elves Haeser Soares, 2016.

Foto 16: Exoesqueleto de uma “caranguejeira” da Ordem Araneae, família Theraphosidae encontrada
durante caminhada biológica na REDES do Tupé. Foto: Gabriela de Moraes Viana, Terra Consultoria
Ambiental, 2016.
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Foto 15: Exemplar de Amblipígio (Ordem: Amblypygi) encontrado durante caminhada biológica na

REDES do Tupé. Foto: Elves Haeser Soares, 2016.

A fauna de aracnídeos na RDS do Tupé é rica em espécies, algumas das quais
até então desconhecidas pela ciência. Podemos observar que a proporção de espécies de
aranhas obtidas em relação ao número de indivíduos coletados na região é alta,
indicando que a riqueza em espécies é bem maior do que a amostrada até então (Tabelas
11 e 12).
Tabela 11: Lista de espécies de opiliões coletados na RDS do Tupé. Fonte: Tourinho et al. (2011).

FAMÍLIA

QTD

ESPÉCIE
Avima matintaperera (Pinto-da-Rocha, 1996)

3

Eucynortula pentapunctata (Roewer, 1947)

35

Gen. nov.1 sp nov.1

34

Fissiphalliidae

Fissiphallius tucupi (Tourinho & Pérez, 2006)

17

Manaosbiidae

Manaosbia sp1

9

Saramacia lucasae (Jim & Soares, 1991)

14

Gen. Nov. 1 sp nov.1

12

Gen. Nov. 2 sp nov.1; Gen 3 sp.1

1 (cada)

Auranus hoeferscovitorum (Pinto-da-Rocha, 1997)

1

Protimesius longipalpis (Roewer, 1943)

2

Stygnus armatus (Perty, 1833)

14

Ricstygnus sp. nov. 1

4

Zalmoxidae sp.1

2

Zalmoxidae sp.2

3

Zalmoxidae sp.3

5

Agoristenidae
Cosmetidae

Sclerosomatidae

Stygnidae

Zalmoxidae
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Zalmoxidae sp.4

1

Samoidae

Samoidae sp.1

30

Biantidae

Gen.1 sp.1

2

Tabela 12. Lista de espécies de aranhas coletados na RDS do Tupé. Fonte: Tourinho et al. (2011).

FAMÍLIA

ESPÉCIE

QTD

Alpaida sp.1; Alpaida sp.2

2 (cada)

Alpaida truncata (Keyserling, 1865)

1

Alpaida urucuca (Levi, 1988)

1

Araneidae sp.1

3

Araneidae sp.2; Araneidae sp.3; Araneidae sp.4;
Araneidae sp.5; Araneidae sp.6
Bertrana elinguis (Keyserling, 1883)

1 (cada)

Chaetacis aureola (C. L. Koch, 1836)

1

Cyclosa sp.1

1

Hingstepeira folicesens (Hingston, 1932)

5

Mangora bovis (Levi, 2007)

1

Mangora novempupillata (Mello-Leitão, 1940)

1

Mangora sp.1; Mangora sp.2

1 (cada)

Manogea porracea (C. L. Koch, 1838)

1

Micrathena clypeata (Walckenaer, 1805)

11

Micrathena schreiberse (Perty, 1833)

1

Micrepeira fowleri (Levi, 1995)

1

Corinna sp.1; Corinna sp.2

1 (cada)

Centroctenus acara (Brescovit, 1996)

1

Ctenus aff. crulsi

1

Ctenus amphora (Mello-Leitão, 1930)

7

Enoploctenus sp.1

1

Gephyroctenus sp.1

2

Deinopidae

Deinopis sp.1; Deinopis sp.2

1 (cada)

Linyphidae

Linyphidae sp.1

2

Araneidae

Corinnidae
Ctenidae

1
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Ero sp.1

3

Ero sp.2

1

Oonopidae

Gamasomorphinae sp.1

2

Oxyopidae

Tapinillus sp.1

1

Pholcidae

Metagonia sp.1; Pholcidae sp.1; Pholcidae sp.2

1 (cada)

Pisauridae

Architis sp.1

1

Salticidae

Lyssomanes sp.1

1

Salticidae sp.1

3

Salticidae sp.2; Salticidae sp.3; Salticidae sp.5;
Salticidae sp.7; Salticidae sp.8; Salticidae sp.9;
Salticidae sp.10
Salticidae sp.4

1 (cada)

Salticidae sp.6

2

Selenopidae

Selenopidae sp.1

1

Sparassidae

Sparassidae sp.1

1

Theridiosomatidae sp.1

1

Leucauge sp.1

2

Chrysso sp.1; Chrysso sp.2

1 (cada)

Episinus sp.1

2

Episinus sp.2

1

Theridiidae sp.1

5

Theridiidae sp.2; Theridiidae sp.3

1 (cada)

Miagrammopes sp.1

2

Uloboridae sp.1; Uloboridae sp.3; Uloboridae
sp.4
Uloboridae sp.2

1 (cada)

Mimetidae

Theridiosomatidae
Tetragnathidae
Theridiidae

Uloboridae

5.1.6

2

2

Herpetofauna
Herpetofauna são os animais classificados como anfíbios e répteis. Anfíbios são

os conhecidos sapos, rãs e pererecas. São animais que, na maioria das vezes, precisam
de água (igarapés, rios, poças, etc.) para o desenvolvimento dos seus filhotes, os girinos.
Não possuem escamas, pelos ou penas, tendo a pele lisa, úmida e bem permeável,
Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

65

ressecando com bastante facilidade quando está em ambiente seco (EIA/RIMA Manaus
Energia, 2006).
Já os répteis sempre possuem escamas na pele e não colocam ovos na água, mas
podem ter diferentes formas, sendo divididos em lagartos, cobras, quelônios (tartarugas
e jabutis), jacarés e anfisbenas (cobras cegas) (EIA/RIMA Manaus Energia, 2006).
O estado do Amazonas como um todo é praticamente inexplorado quanto à
herpetofauna, ou mesmo se considerarmos só os anfíbios, que formam um grupo
relativamente abundante e de fácil captura. Sequer sabemos quais são os pontos de
maior diversidade e se há padrões de distribuição ou barreiras geográficas que estariam
determinando a diversidade das comunidades, a abundância das espécies ou até mesmo
afetando a variabilidade genética das populações (PMM/SEMMA Manaus Energia,
2008). A Relação das espécies de anfíbios e répteis, nomes científicos e famílias,
ocorridas nas amostras coletadas na Reserva estão listadas nas Tabelas 13 e 14.

Tabela 13. Lista de espécies de anfíbios coletados na RDS do Tupé. Fonte: EIA/RIMA Manaus Energia
(2006).

Família

Aromobatidae

Nome Científico
Allobates femoralis
Colostethus stepheni
Pipa pipa
Atelopus spumarius
Bufo granulosus
Bufo margaritifer

Bufonidae

Bufo marinus
Bufo proboscideus
Dendrophryniscus minutus

Centrolenidae
Ceratophryidae

Cochranella oyampiensis
Ceratophrys cornuta
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Eleutherodactylus fenestratus
Craugastoridae

Eleutherodactylus ockendeni
Eleutherodactylus zimmermanae

Dendrobatidae

Colostethus aff. marchesianus
Hyla aff. minuta
Hyla boans
Hyla cf. leali
Hyla cf. microcephala
Hyla geographica

Hylidae

Hyla lanciformis
Hyla leucophyllata
Hyla granosa
Hyla marmorata
Hyla multifasciata
Hyla parviceps
Hyla walfordi
Hyla wavrini
Osteocephalus buckleyi
Osteocephalus oophagus
Osteocephalus taurinus
Phrynohyas coriacea
Phrynohyas resinifictrix
Phyllomedusa tarsius
Phyllomedusa tomopterna
Phyllomedusa vaillanti
Scinax boesemani
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Scinax cruentommus
Scinax garbei
Scinax proboscideus
Scinax ruber
Scinax sp. A
Adenomera hylaedactyla
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus leptodactyloides
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylidae

Leptodactylus petersi
Leptodactylus rhodomystax
Leptodactylus riveroi
Leptodactylus stenodema
Lithodytes lineatus
Chiasmocleis gr. hudsoni
Chiasmocleis shudikarensis
Chiasmocleis sp

Microhylidae

Ctenophryne geayi
Synapturanus mirandaribeiroi
Synapturanus salseri
Pipa arrabali

Pipidae
Siphonopidae

Pipa pipa
Siphonops annulatus
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Tabela 14. Lista de espécies de répteis coletados na RDS do Tupé. Fonte: EIA/RIMA Manaus Energia
(2006).

Ordem
Crocodilia
Chelonia

Família
Alligatoridae
Testudinidae
Chelidae
Pelomedusidae

Espécie
Caiman crocodilus
Paleosuchus trigonatus
Geochelone denticulata
Platemys platycephala
Phrynops rufipes
Podocnemis unifilis
Podocnemis expansa

Squamata

Serpentes
Boidae

Colubridae

Anilius scytale
Boa constrictor
Corallus caninus
Corallus hortulanus
Epicrates cenchria
Eunectes murinus
Apostolepis pymi
Atractus latifrons
Atractus major
Atractus snethlageae
Atractus torquatus
Chironius carinatus
Chironius cinnamomeus
Chironius fuscus
Chironius scurrulus
Clelia clelia
Dendrophidium dendrophis
Dipsas catesbyi
Drymarchon corais
Drymoluber dichrous
Erythrolamprus aesculapii
Helicops angulatus
Helicops hagmanni
Hydrops triangularis
Imantodes cenchoa
Leptodeira annulata
Leptophis ahaetulla
Liophis breviceps
Liophis cobella
Liophis miliaris
Liophis poecilogyrus
Liophis reginae
Liophis typhlus
Mastigodryas boddaerti
Oxybelis aeneus
Oxybelis fulgidus
Oxyrhopus formosus
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Elapidae

Leptotyphlopidae

Typhlopidae
Viperidae
Lagartos

Gekkonidae

Gymnophthalmidae

Iguanidae
Polychrotidae

Scincidae
Teiidae

Oxyrhopus petola
Oxyrhopus trigeminus
Phylodryas viridissimus
Pseustes poecilonotus
Pseustes sulphureus
Rhinobothryum
lentiginosum
Siphlophis cervinus
Spilotes pullatus
Taeniophallus brevirostris
Taeniophallus nicagus
Tantilla melanocephala
Tripanurgos compressus
Xenodon rhabdocephalus
Xenodon severus
Xenoxybelis argenteus
Micrurus averyi
Micrurus hemprichii
Micrurus lemniscatus
Micrurus spixii
Micrurus surinamensis
Leptotyphlops albifrons
Leptotyphlops
septemstriatus
Leptotyphlops tenellus
Typhlops reticulata
Bothrops atrox
Lachesis muta
Coleodactylus amazonicus
Gonatodes humeralis
Hemidactylus mabouia
Thecadactylus rapicauda
Alopoglossus angulatus
Arthrosaura reticulata
Bachia flavescens
Leposoma guianense
Leposoma percarinatum
Tretiocinchus agilis
Iguana iguana
Anolis fuscoauratus
Anolis nitens
Anolis ortonii
Anolis philopunctatus
Anolis punctatus
Mabouya bistriata
Ameiva ameiva
Cnemidophors sp.
Kentropyx altamazonica
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Tropiduridae

Amfisbenas

5.1.7

Amphisbaenidae

Kentropyx calcarata
Neusticurus bicarinatus
Tupinambis teguixin
Plica plica
Plica umbra
Uracentron azureum
Uranoscodon superciliosus
Amphisbaena alba
Amphisbaena fuliginosa

Anfíbios

De acordo com os dados do Plano de manejo da REDES do Tupé (2008), foram
observados na área e em regiões próximas (como por exemplo, Rio Cuieiras) e
registradas 62 espécies distribuídas em 11 famílias: Acromobatidae, Bufonidae,
Centrollenidae,

Ceratophryidae,

Craugastoridae,

Dendrobatidae,

Hylidae,

Leptodactylidae, Microhylidae, Pipidae e Siphonopidae. De modo grosseiro podemos
dividir a fauna de anuros em três comunidades relacionadas aos ambientes de vegetação
aberta de terra firme, florestas de terra firme e florestas inundadas periodicamente.
Dentro de cada um desses ambientes ocorrem divisões mais sutis no uso de
microambientes, como por exemplo as espécies mais frequentes em baixios do que em
platôs e vice e versa.
Em todos os casos ocorrem espécies que usam diferentes estratos da cobertura
vegetal e com diferentes estratégias reprodutivas, podendo variar entre reprodução
aquática com desenvolvimento dos girinos (larvas) dentro da água (rios, igarapés ou
poças) até espécies que tem reprodução e desenvolvimento totalmente terrestres.
Entretanto o primeiro caso é o mais frequente para essa região. Nenhuma das espécies
registradas consta na lista de espécies ameaçadas de extinção e todas têm ampla
distribuição na Amazônia, apesar de algumas sempre aparecerem em baixas densidades
como, por exemplo, Ceratophrys cornuta (EIA/RIMA Manaus Energia (2006).

5.1.8

Répteis

Durante os estudos realizados na região do Tupé e entorno para a elaboração da
primeira versão do Plano de manejo da REDES do Tupé, foram registradas 99 espécies
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de répteis, sendo representadas pelas ordens Crocodilia, Chelonia e Squamata (Foto 17).
Os répteis constituem um grupo muito diversificado quanto aos hábitos, nichos e
ecologia, ocupando ambientes aquáticos e terrestres em diferentes estratos e com os
mais variados hábitos alimentares. Entretanto todos possuem reprodução em ambientes
terrestres, mesmo os aquáticos, como quelônios e jacarés. Assim como no caso dos
anfíbios, certas espécies tem habitats específicos e ocorrem em maior frequência em
determinados micro-habitats, como é o caso do quelônio Platemis platicephala que só é
encontrada em poças marginais de igarapés, ou o Phrynops rufipes, que vive apenas em
igarapés de terra firme. A ordem Squamata é a mais abundante e diversa e compreende
o grupo das serpentes (ofídeos), dos lagartos (lacertílios) e das cobras-cegas
(anfisbenas), contando com 14 famílias e 92 espécies (Tabela 15) (EIA/RIMA Manaus
Energia (2006)).

Foto 17. Répteis lacertílios da ordem Squamata encontrados durante a caminhada ecológica na REDES
do tupé. Fotos: Elves Haeser Soares, 2016.
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Tabela 15: Quantidade de répteis distribuídos por Ordem, Família e Espécie, encontrados
Tupé. Fonte: EIA/RIMA Manaus Energia, 2006.

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Crocodilianos

1

2

Testudines

3

5

6

63

7

27

1

2

Squamata

na RDS do

Segundo levantamento de EIA/RIMA da Manaus energia (2006), entre os répteis
de interesse econômico, ou usados como recurso alimentar de subsistência, foram
encontrados a “tartaruga” (Podocnemis expansa), o “tracajá” (Podocnemis unifilis), o
“jabuti” (Geochelone ssp.) e o “jacaretinga” (Caiman crocodilus). Dentre as espécies
capturadas para fins alimentícios, as que estão mais suscetíveis à extinção local são os
quelônios aquáticos, “tartaruga” e “tracajá”, por terem seus sítios de desova facilmente
saqueados, onde as fêmeas são perseguidas até mesmo durante a época de desova
(setembro a novembro).
Entretanto, nas proximidades do Tupé não foram registrados tabuleiros de
reprodução que concentrem esses animais. As duas espécies de jabutis, apesar da
dificuldade de encontro, são bastante perseguidas e por terem potencial reprodutivo
menor em relação a outros quelônios é facilmente extinto localmente se estiver sob
pressão intensa de caça. No local, a pressão de caça sobre os jacarés é pequena,
provavelmente pela baixa densidade. Um dos usos relativamente frequentes na região é
a captura de exemplares jovens para posterior soltura e focagem noturna de jacarés
como atrativo turístico (EIA/RIMA Manaus Energia, 2006).
De acordo com depoimentos de moradores da REDES do Tupé, existem ainda
duas espécies de répteis que não foram descritas nos estudos citados acima, sendo um
representante dos crocodilianos e o outro dos quelônios, que são o Jacaré-pedra ou
Jacaré-coroa

(Paleosuchus

trigonatus)

e

a

Perema

(Platemys

platycephala

platycephala), respectivamente. Isso mostra a importância de se realizar mais estudos
sobre a fauna existente na Reserva.
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5.1.9

Ictiofauna

Na Amazônia, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade em
ecossistemas aquáticos representam um desafio, especialmente por causa da escassez de
conhecimento sobre os organismos, suas relações e seu aproveitamento para o consumo
humano. Nas Unidades de Conservação implantadas na bacia do rio Negro, ainda são
incipientes as informações sobre a ictiofauna. Segundo estudo de Soares e Yamamoto
(2005), em coletas realizadas no lago do Tupé, foram capturados 2.292 exemplares
distribuídos em 5 ordens, 22 famílias, 64 gêneros e 84 espécies (Tabela 16). Deste total,
a ordem Characiformes predominou com maior número de indivíduos (Tabela 17)
(Soares e Yamamoto, 2005).
Tabela 16: Lista das espécies de peixes capturadas no lago do Tupé. Fonte: Soares e Yamamoto (2005).

ORDEM, FAMÍLIA, GÊNERO E ESPÉCIE

NOME VULGAR

Clupeiformes
Pristigasteridae
Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1936)
Ilisha amazônica (Miranda-Ribeiro, 1920)

apapá amarelo, sardinhão
Apapá

Engraulidade
Lycengraulis batesii (Gunther, 1868)

Manjuba

Characiformes
Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Traíra

Ctnoluciidae
Boulengerella lucius (Cuvier, 1816)

Pirapucu

Anostomidae
Schizodon vittatum (Valenciennes, 1850)

Aracú

Schizodon fasciatus, Agassiz, 1829

Aracú

Anostomus sp.

Aracú

Anostomus taeniatus (Kner, 1858)

Aracú

Rhytiodus argenteofuscus (Kner, 1858)

aracú, pau-de-nego
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Rhytiodus sp.
Leporinus affinis (Gunther, 1864)
Laemolyta sp.

aracú, pau-de-nego
aracú flamengo
aracú caneta

Hemiodontidade
Anodus elongatus, Agassiz, 1829

orana, charuto

Anodus orinocensis (Steindachnner, 1887)

orana, charuto

Hemiodus gracilis (Gunther, 1864)

orana branca

Hemiodus immaculatus Kner, 1858

orana, cubiu

Hemiodus sp.

Orana

Hemiodus goeldi (Steindachnner, 1908)

Orana

Micromischodus sugilatus (Roberts, 1971)

orana colarinho

Prochilodontidae
Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburkg,

jaraqui escama grossa

1841)
Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes, 1817)

jaraqui escama fina

Curimatidae
Curimatella meyeri (Steindachnner, 1882)

branquinha

Curimata vittata (Kner, 1858)

branquinha

Curimata sp.

branquinha

Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
Potamorhina latior (Spix, 1829)
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)

branquinha cabeça lisa
branquinha peito-de-aço
branquinha cascuda

Cyphocharax abramoides (Kner, 1859)

branquinha

Curimatopsis sp.

branquinha

Cynodontidae
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816)
Cynodon gibbus Spix & Agassiz, 1829

peixe-cachorro
zé-do-ó

Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)
Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841)

peixe-cachorro
peixe-cachorro, dente de
cão
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Characidae
Catoprion mento (Cuvier, 1819)
Serrasalmus elongatus Kner, 1860
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus sp.

Piranha
piranha mucura
piranha preta
Piranha

Agoniates anchovia Eignmann, 1914

Cruzador

Brycon melanopterus (Cope, 1872)

Matrinchã

Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870)

Piaba

Holobrycon sp.

Piaba

Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)

Piaba

Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908

Piaba

Moenkhausia sp.

Piaba

Tetragonopterus sp.

Piaba

Bryconops sp.

Piaba

Lonchonys sp. 1

Piaba

Lonchonys sp. 2

Piaba

Gymnotiformes
Hypopomidae
Brachyhypopomus sp.

Sarapó

Rhamphychthyidae
Rhamphychthys sp.

Sarapó

Siluriformes
Pimelodidae
Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829

Mapará

Hypophthalmus fimbriatus Kner, 1858

Mapará

Hypophthalmus marginatus Valenciennes, 1840

Mapará

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
Sorubim lima (Blosh & Steindachner, 1801)

Mandi
bico de pato

Auchenipteridae
Ageneiosus vittatus Steindachner, 1908

Mandubé

Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840

Mandubé
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Ageneiosus sp.1

Mandubé

Ageneiosus sp. 2

Mandubé

Auchenipterus sp.

Mandi

Centromochlus heckelii De Filippi, 1853
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)

mandi peruano
Camgati

Tatia sp.

Mandi

Auchenipterichthys thoracatus (Kner, 1858)

Mandi

Callichthyidae
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

Tamoatá

Doradidae
Hassar sp.

Botinho

Scorpidoras sp.

Botinho

Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)

cuiu-cuiu

Loricariidae
Ancistrus sp.
Rineloricaria sp.

Bodó
Cachimbo

Perciformes
Cichlidae
Acarichthys heckelii (Muller & Troschel, 1849)

Acará

Cichla temensis Humboldt, 1821

Tucunaré

Cichla monoclus Aspix & Agassiz, 1831

Tucunaré

Cichla sp.

Tucunaré

Geophagus sp.
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

acará, papa-terra
acara-açú

Satanoperca sp.

Acará

Satanoperca acuticeps (Heckel, 1840)

Acará

Grenicichla sp.
Uaru amphiacanthoides Heckel, 1840
Acaronia nassa (Heckel, 1840)

Jacundá
acará bararuá
Acará

Chaetobranchus sp.

acará prata

Heros sp.

acará preto
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Sciaenidae
Plagioscion squamossissimus (Heckel, 1840)

pescada branca

Pachyurus sp.

pescada, corvina

Pachypops sp.

pescada, corvina

Tabela 17: Distribuição dos exemplares encontrados nas coletas realizadas no lago do tupé. Fonte: Soares
e Yamamoto (2005).

Ordem

Família

Gênero

Espécie

Characiformes

10

30

48

Siluriformes

7

15

20

Clupeiformes

2

3

3

Perciformes

2

13

16

Gymnotiformes

1

2

2

Os mesmo autores apontam que as famílias mais representativas em número de
indivíduos são Characidae, Hemiodontidae, Auchenipteridae, Curimatidae, Cichlidae,
Pimelodidae, Pristigasteridae, Ctnoluciidae, Prochilodontidae e Scianidae com
dominância variando sazonalmente (Soares e Yamamoto, 2005).
Ainda de acordo com Soares e Yamamoto (2005), as espécies com maior
abundância no lago foram Acestrorhyncus falcirostris (peixe-cachorro), Moenkhausia
intermedia (piaba), Hemiodus immaculatus (orana, cubiu), Hemiodus sp. (orana) e
Hemiodus gracilis (orana branca) (Tabela 18), havendo uma variação de espécie
dominante de acordo com o período sazonal do lago (Tabela 19).

Tabela 18: Abundância de peixes coletados no lago do Tupé. Fonte: Soares e Yamamoto (2005).

ESPÉCIE

ABUNDÂNCIA (%)

Acestrorhyncus falcirostris (peixe-cachorro)

27,1

Moenkhausia intermedia (piaba)

7,29

Hemiodus immaculatus (orana, cubiu)

6,68

Hemiodus sp (orana)

4,97

Hemiodus gracilis (orana branca)

4,32
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Tabela 19: Distribuição dos peixes coletados no lago do Tupé de acordo com a sazonalidade. Fonte:
Soares e Yamamoto (2005).

ESPÉCIE

PERÍODO SAZONAL

M. intermedia (piaba)
H. immaculatus (orana, cubio) e Lyncegraulis
batesii (manjuba)
Hypophthalmus edentatus (mapará) e H.
immaculatus (orana, cubio)
A. falcirostris (peixe-cachorro)

Enchente
Cheia
Vazante
Seca

Os corpos d’água da região possuem bom estado de conservação e dentre as
espécies de maior importância em termos de abundância capturadas no Tupé somente
Hemiodus spp. (orana) e Hyphophthalmus spp. (mapará) têm valor comercial e são
comercializados no mercado de Manaus em pequena escala. Peixes com alta
sazonalidade e baixa abundância como os Semaprochilodus ssp. (Jaraquis), Cichla spp.
(tucunarés), Astronotus ocellatus (acará-açú), e Chaetobrancus spp. (acará-prata),
Milossoma spp. (pacu), Brycon spp. (matrinchã), Hoplias malabaricus (traíra),
Schizodon fasciatus (aracu) e Leporinus spp. (aracu) estão incluídos na dieta das
comunidades ribeirinhas da REDES do Tupé. Os dados aqui apresentados indicam uma
elevada riqueza de espécies, contudo, o número de espécies provavelmente pode estar
subestimado, devido ao curto período de amostragem (Soares e Yamamoto, 2005).

5.1.10

Avifauna

De acordo com o Plano de Manejo do Tupé de 2008, no levantamento faunístico
da REDES do Tupé e do EIA/RIMA da Manaus energia (2006) foram identificadas 467
espécies de aves, distribuídos em 66 famílias (Anexo I). A maioria das espécies de aves
presentes na Amazônia é endêmica a grandes regiões como os interflúvios AmazonasNegro, Negro-Solimões, Solimões-Madeira, Madeira-Tapajós, por exemplo. As
espécies que ocorrem na REDES do Tupé não são exclusivas daquela área, mais sim de
uma distribuição mais ampla (PMM/SEMMA, 2008).
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Em grande parte da área da Reserva foram encontradas aves com características
de áreas perturbadas, como algumas espécies das famílias Tyrannidae e Emberizidae,
tais como, Pitangus sulphuratus, Legatus leucophaius, Myiozetetes cayanensis,
Tyrannus melancholicus, Ammodramus aurifrons, Sporophila americana, Volatinia
jacarina, entre outros. Essas espécies são de ampla distribuição geográfica e estão
expandindo sua distribuição nas matas. Estas aves são facilmente encontradas na Sede
da Reserva e nas bordas antropizadas de todos os igarapés, com isso propicia a invasão
de espécies de aves de outras regiões que podem introduzir doenças e parasitas ao
sistema natural.
Foi constatada a presença do chopim (Molothrus bonariensis), ave que se
propaga em ambientes alterados. Esta espécie é parasita de ninhos pois coloca seus ovos
nos ninhos de outras espécies, onde seus filhotes crescem muito mais rápido do que os
filhotes da ave hospedeira, causando a morte desses. Desta forma, o aumento
populacional do chopim nas áreas perturbadas acarretaria a diminuição do sucesso
reprodutivo das espécies típicas de ambientes primários. Isto significa que nem a
presença de espécies típicas de floresta primaria seria uma garantia de que estas estejam
se reproduzindo com sucesso.
Muitas espécies de aves dependem de interações complexas interespecíficas
como a presença de formigas de correição ou bandos de porcos queixadas (Tayassu
pecari), os quais afugentam insetos que são apreciados por muitas espécies de aves.
As espécies mais sensíveis são as insetívoras de sub-bosque, como o Uirapuru
(Cyphorhinus aradus) e o Papa-formigas-de topete (Pithys albifrons) entre muitas
outras. Essas aves diminuem em abundância ou sofrem extinção local em resposta a
fragmentação ou perturbação antrópica. Até pequenas estradas estreitas, abertas na mata
interferem de modo detectável em suas dispersões pelo ambiente, servindo de barreiras
para seus movimentos. Durante a caminhada biológica realizada pela equipe da Terra
consultoria Ambiental, foram avistadas duas espécies de aves de médio porte, o gavião
da família Falconidae e uma Arara da família Psittacidae (Foto 18).
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Foto 18: Á esquerda um representante da família Falconidae e à direita, uma arara-vermelha da
família Psittacidae, ambas encontradas na REDES do Tupé durante caminhada biológica. Fotos:
Gabriela de Moraes Viana, Terra Consultoria Ambiental, 2016.

5.1.10

Mamíferos
Os mamíferos desempenham um importante papel para manter os ciclos

ecológicos, seja na dispersão e predação de sementes, herbivoria, polinização, ou na
predação de outros animais. Além disso, constituem uma fonte substancial de alimento
consumido pelas populações tradicionais da Amazônia por intermédio da caça
(PMM/SEMMA, 2008).
Os diferentes ambientes são ocupados pelos mamíferos, sendo que as separações
de comunidades ou restrições no uso são mais relevantes para ambientes, sendo que
algumas espécies são restritas a ambientes com grandes corpos d´água, como ariranhas
e botos. Primatas são restritos a áreas com florestas (primárias e secundárias), assim
como um grande número de pequenos mamíferos. A composição florística pode
influenciar grandemente a ocorrência de certas espécies ou suas abundâncias, o que
provoca alterações na mastofauna quando comparamos capoeiras, florestas primárias,
igapós, campinaranas, etc. (EIA/RIMA Manaus energia, 2006).
Foram realizados dois levantamentos faunísticos na REDES do Tupé para a
elaboração do Plano de Manejo de 2008, o relatório de Fonseca et al. e o EIA/RIMA da
Manaus energia, ambos de 2006. Foram obtidos registros da presença de mamíferos de
médio e grande porte, entre observação visual, rastros, fezes, material coletado como

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

81

crânios e pelos, e confirmada a presença de 68 espécies de mamíferos classificados em
25 famílias (Tabela 20).

Tabela 20: Lista de mamíferos registrados por entrevistas, localização, rastros e observação na REDES
do Tupé/AM. Fonte: PMM/SEMMA (2008) e EIA/RIMA Manaus energia (2006).

Família

Espécie

Nome Vulgar

Atelidae

Ateles paniscus A, B

Macaco-aranha

Alouatta senicullus A, B

Guariba

Aotidae

Aotus sp. B

Macaco da noite

Bradypodidae

Bradypus variegatus A

Preguiça-comum

Bradypus tridactylus B

Preguiça-bentinho

Canidae

Speothos venaticus B

Cachorro vinagre

Caviidae

Hydrochaeris hydrochaeris B

Capivara

Cebidae

Saimiri sciureus sciureus A, B

Mico-de-cheiro

Cebus apella apella A, B

Macaco-prego

Saguinus bicolor A, B

Sauim-de-Manaus

Mazama americana B

Veado mateiro

Mazama gouazoubira B

Veado catingueiro

Neacomys guianae B

Roedor

Oecomys bicolor B

Roedor

Oecomys paricola B

Roedor

Oecomys regalis B

Roedor

Oryzomys capito B

Roedor

Oryzomys macconnelli B

Roedor

Cervidae

Cricetidae
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Oryzomys megacephalus B

Roedor

Rhipidomys mastacalis B

Roedor

Cyclopedidae

Cyclopes didactylus B

Tamanduaí

Dasyproctidae

Dasyprocta agoutti A

Cutia vermelha

Dasyprocta leporina B

Cutia

Myoprocta acouchy B

Cutia

Myoprocta exilis B

Cutia

Dasypus septemcintus A, B

Tatu

Dasypus novemcinctus B

Tatu-galinha

Priodontes maximus B

Tatu-canastra

Cabassous unicinctus B

Tatu de rabo mole

Delphinidae

Sotalia fluviatilis B

Tucuxi

Didelphidade

Didelphis marsupialis A, B

Mucura ou gambá

Caluromys lanatus B

Mucura ou gambá

Caluromys philander B

Mucura ou gambá

Marmosa cinerea B

Marsupial

Marmosa murina B

Marsupial

Mamosops parvidens B

Marsupial

Metachirus nudicaudatus B

Cuíca cauda de rato

Philander opossum B

Cuíca-verdadeira

Micoureus demerarae B

Marsupial

Monodelphis brevicaudata B

Marsupial

Echimys chrysurus B

Roedor

Dasypodidae

Echimyidae
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Isothrix pagurus B

Roedor

Mesomys hispidus B

Roedor

Proechimys cuvieri B

Roedor

Proechimys guyannensis B

Roedor

Rhynchonycteris naso A

Morcego narigudo

Saccopteryx bilineata A

Morcego com linhas

Puma concolor A, B

Suçuarana

Herpailurus yaguarondi B

Puma

Leopardus pardalis B

Jaguatirica

Leopardus wiedii B

Gato-maracajá

Panthera onca B

Onça- pintada

Iniidae

Inia geofrensis B

Boto cor de rosa

Megalonychidae

Choloepus didactylus B

Preguiça real

Mustelidae

Galactis vittata B

Furão grande

Lontra longicaudis B

Lontra

Eira barbara B

Irara

Pteronura brasiliensis B

Ariranha

Tamandua tetradactyla B

Tamandua-mirim

Myrmecophaga tridactyla B

Tamanduá gigante

Pithecia pithecia A, B

Macaco-Parauacu

Chiropodes satanas A, B

Macaco-Cuxiu

Nasua nasua B

Quati

Potos flavus B

Jupará

Emballonuridade

Felidae

Myrmecophagidae

Pitheciinae

Procyonidae
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Sciuridae

Sciurus aestuans B

Caxinguelê

Tayassuidae

Tayassu pecari A, B

Porco-queixada

Tajacu tajacu A, B

Porco-caititu

Tapirus terrestris A, B

Anta

Tapiridae

Legenda: A: PMM/SEMMA (2008); B: EIA/RIMA Manaus energia (2006).

Por meio da identificação por vocalização foi possível identificar a presença de
dois táxons de primatas, o macaco-aranha ou quatá (Ateles sp) e o macacos guaribas ou
bugio (Alouatta sp). Por meio de caminhadas nas trilhas, foram encontradas evidências
da presença de animais, como: pelos, unhas, ossos. Os animais identificados desta
forma foram: preguiça (Bradypus sp.), gambá ou mucura (Didelphis sp), caititu
(Tayassu tajacu), anta (Tapirus terrestres) e um crânio de onça suçuarana (Puma
concolor) como mostra a Figura 17 (PMM/SEMMA, 2008).

Figura 17: Crânio de uma onça suçuarana (Puma concolor) registrada durante Levantamento
Faunístico na Reserva. Fonte: PMM/SEMMA, 2008.

Foi encontrado pela equipe da Terra Consultoria Ambiental durante a caminhada
biológica um exemplar de macaco-guariba (Foto 19 A); pegadas, rastros e um crânio de
anta (Tapirus terrestres) (Foto 19. B e C).
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B

A

C

Foto 19: A. Macaco-guariba; B. pegada e rastro de anta; C: Crânio de anta. Foto: Terra
Consultoria Ambiental, 2016.

A maioria dos mamíferos presentes em florestas da Amazônia Central é pouco
abundante, com exceção de alguns roedores como a cutia Dasyprocta agouti. Na
REDES do Tupé, as espécies geralmente distribuem-se em regiões de interflúvios dos
rios Negro-Branco-Amazonas, podendo chegar até as Guianas ou Venezuela (IPË,
2007).
A única espécie que foge radicalmente a essa regra é o Saguinus bicolor,
conhecido como Sauim-de-Manaus, endêmico da região situada entre os rios Cuieiras e
Urubu. Apesar de não ocorrer exclusivamente na REDES do Tupé, ele foi observado
por diversas vezes na Reserva, o que indica que este local representa um importante
abrigo para parte da população residente no extremo oeste da sua distribuição
geográfica. É uma espécie em Perigo de Extinção, e mesmo estando na Reserva, a
principal ameaça ainda é a perda de habitat (PMM/SEMMA, 2008).
A presença de grandes carnívoros, como a Panthera onca “onça-pintada” e a
Puma concolor “Suçuarana” apontadas por estudos na área de biologia da conservação
como indicadores de qualidade ambiental, pode estar associada a uma pressão antrópica
não tão intensa, permitindo, assim, a permanência de populações viáveis destes
carnívoros. Já a Pteronura brasiliensis “ariranha”, apresenta baixa densidade no local
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e/ou arredores e possuem também, ampla distribuição na Amazônia (PMM/SEMMA,
2008).
Além das espécies descritas acima, foi relatado, durante a caminhada biológica,
parte das atividades de revisão do Plano de Gestão da REDES do Tupé, pelo Sr. Baru e
por meio de entrevista com os moradores locais, a presença de 24 espécies de
mamíferos, algumas dessas não identificadas nos levantamentos do Plano de Gestão da
Reserva. As espécies foram: Esquilo quatipuru, gato peludo, gato cinza, gato marrom,
gato preto, coati, jaguatirica, macaco cairara, mico da noite, onça pintada, paca, porco
espinho, tamanduá, tamanduá bandeira, tamanduá mambira, tatu, tatu 15 kilos, tatu
bola, tatu canastra, tatu rabo de couro, tatu bola e veado. No entanto, nenhuma
evidência concreta da presença de algumas dessas espécies foi encontrada durante
levantamento de campo. As espécies apontadas pelas entrevistas com moradores locais
mostraram-se dentro de suas distribuições geográficas esperadas, parecendo bastante
pertinente considerarmos a presença delas, já que, em alguns casos, são espécies de
grupo de difícil detecção levando em conta seus hábitos, mas de fácil diagnóstico,
avaliando seus rastros.

5.2. Caracterização Florísitca

A REDES do Tupé está localizada no Bioma Amazônia. Os critérios
unificadores para a descrição do Bioma Amazônia são o clima (quente e úmido),
predominância

da

fisionomia

florestal,

continuidade

geográfica,

a

condição

periequatorial e a bacia amazônica. As vegetações desse Bioma apresentam alta
diversidade biológica, que é resultado da interação das variadas condições geoclimáticas
dominantes (PMM/SEMMA, 2008).
No Bioma Amazônia, duas paisagens se destacam: as áreas inundadas mais
conhecidas como igapós e a terra firme, que abriga a maior parte da vegetação estudada.
As áreas alagáveis ocupam aproximadamente 300.000km2, sendo 2/3 disso
correspondente às florestas de várzea e 1/3, às de igapó (Junk, 1983). Igapós são áreas
inundadas por águas pretas ou claras, originadas nos escudos das Guianas e do Brasil
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Central, com pouco material sólido em suspensão dissolvido, pH ácido e alta
concentração de ácidos húmicos e fúlvicos e naturalmente pouco férteis (Sioli, 1964).
A terra firme é caracterizada pela densa floresta, com grande diversidade e
biomassa. Os solos de terra firme da Amazônia Central são ácidos e pobres em
nutrientes (Vieira & Santos, 1987), além de terem uma baixa capacidade de
disponibilizar água para as plantas, sendo que a manutenção da floresta é garantida pela
ciclagem de nutriente, que ocorre praticamente fechada (Ferreira et al., 2002). As
principais tipologias florestais da REDES do Tupé são: Floresta Ombrófila Densa e
Floresta de Campinarana (Fotos 20 e 21).

Foto 20: Vista da floresta umbrófila densa da RDS do Tupé. Foto: Terra Consultoria
Ambiental, 2016.

Foto 21: Vista da floresta de campinarana da RDS do Tupé. Foto: Terra Consultoria Ambiental, 2016.
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Nas áreas de abrangência da REDES do Tupé os terraços são cobertos pela
Floresta Ombrófila Densa com árvores emergentes, diferenciando dos povoamentos de
palmeiras e pela estrutura e composição florística do sub-bosque, que por ser mais
aberto e irregular recebe maior irradiação luminosa, tornando-se mais fechado e, às
vezes, de difícil penetração. A Floresta de Campinarana é caracterizada pela presença de
solo de areia-branca (areais quartzosas), alta penetração de luz, menor biomassa e
diversidade e grande acúmulo de serrapilheira. Também há ocorrência da Floresta de
Baixio nas planícies aluviais ao longo dos igarapés, com presença de muitas raízes
superficiais e árvores com raízes escoras e adventícias, e presença de palmeiras arbóreas
principalmente do buriti (Mauritia flexuosa) (PMM/SEMMA, 2008).
De acordo com os dados encontrados no Plano de Manejo da RDS do Tupé
(2008) acerca do levantamento botânico da área realizado por Diniz e Scudeller em
2005, do EIA/RIMA da Manaus energia (2006) e de dissertações de Hamaguchi (2009),
Matta (2011) e Oliveira (2013) foram encontrados 46 famílias e 243 espécies (Tabela
22).
As famílias que apresentaram maior número de espécies em ordem decrescente
foram:

Lecythidaceae,

Annonaceae,

Leguminosae,

Lauraceae,

Mimosaceae,

Chrysobalanaceae, Caesalpiniaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Fabaceae, Moraceae,
Myristicaceae, Clusiaceae e Eupharbiaceae (Tabela 21) (Arruda, 2005; EIA/RIMA
Manaus energia, 2006; Scudeller et al., 2005 e 2009; Hamaguchi, 2009; Matta, 2011 e
Oliveira, 2013).
Tabela 21: Relação das famílias que apresentaram mais espécies ocorrido na REDES do Tupé. Fonte:
Arruda (2005), EIA/RIMA Manaus energia (2006), Scudeller et al. (2005 e 2009), Hamaguchi (2009),
Oliveira (2013) e Matta (2011).

Família
Lecythidaceae
Annonaceae
Leguminosae
Lauraceae
Mimosaceae
Chrysobalanaceae
Caesalpiniaceae
Burseraceae
Sapotaceae
Fabaceae
Moraceae

No de espécies
21
20
20
15
15
13
12
12
11
9
9
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Myristicaceae
Clusiaceae
Eupharbiaceae

9
8
8

As espécies abundantes e também as mais frequentes foram o Breu (Protium
apiculatum) com 27 indivíduos, Chupeta-de-Macaco (Parkia panurensis) com 22,
Matá-matá (Eschweilera amazônica) com 13, e Matá-matá-amarelo (Eschweilera sp.) e
Ucuuba vermelha (Virola eleogata) ambas com 11 indivíduos (Diniz & Scudeller,
2005). No levantamento do EIA/RIMA Manaus energia (2006), as espécies mais
importantes foram: “ripeiro preto” Eschweilera coriacea (D.C.) Mart, “mata-matá”
Eschweilera micranta (O.Berg.) Miers, “abiu” Pouteria spp., “balata” Chrysophyllum
spp, “bacaba” Oenocarpus bacaba Mart, “breu” Protium spp., “louro amarelo” Ocotea
spp., “amapá” Brosimum rubensis e “cumaru” Dipterex odorata, assim, pode-se
observar que a espécie mais abundante que consta nos dois levantamentos foi o “matámatá” Eschweilera sp.
As espécies que obtiveram o maior Indice de Valor de Cobertura (IVC) foram:
Abiurana (Micropholis sp. 4), Chupeta-de-Macaco (P. panurensis), Breu (P.
apiculatum), Matá-matá-amarelo (Eschweilera sp. 1) e Castanha-de-urubu (Couepia
sp.1), representando 40% do total amostrado. E em relação ao Índice de Valor de
Importância (IVI), as principais espécies foram: Breu (P. apiculatum), Chupeta-deMacaco

(P.

panurensis),

Abiurana

(Micropholis

sp.

4),

Matá-matá-amarelo

(Eschweilera sp.1), Matá-matá (E. amazônica) e Ucuuba vermelha (V. elongata)
representando 30% do total (Diniz & Scudeller, 2005).
Em estudos realizados por Scudeller et al. (2009), somente com as variedades de
Angiospermas provenientes da terra firme, foram detectadas 136 espécies pertencentes a
43 famílias e 85 gêneros. As famílias com maior diversidade e número de espécies
foram Annonaceae (14), Burseraceae (10), Melastomataceae (5) e Myristicaceae (4). Na
RDS Tupé os gêneros mais ricos em relação ao número de espécies foram: Miconia com
9 (Melastomataceae), Protium com 8 (Burseraceae), Duguetia com 4 (Annonaceae) e
Iryanthera também com 4 (Myristicaceae). Os demais gêneros apresentaram de 3 a uma
única espécie (Tabela 22).
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Além destes, diversos estudos foram realizados com plantas da RDS do Tupé.
Fernandez e Scudeller (2011) elaboraram uma chave de identificação para o gênero
Protium (Breu), utilizando-se de alguns indivíduos encontrados na RDS. Sabóia et al.
(2009), encontraram 23 espécies de Orquídeas, pertencentes a 16 gêneros, 8 subtribos e
3 tribos, onde o gênero Epidendrum apresentou uma riqueza significativamente maior
em relação a outros gêneros. O breu, é uma árvore que possui odor marcante e resina
abundante e que solidifica no tronco das plantas (Foto 22). Sua madeira é usada na
construção civil e a resina é empregada na produção de vernizes ou para calafetar
embarcações. Na medicina popular é uma planta empregada para distúrbios gástricos,
do sistema nervoso e respiratório (Lorenzi & Matos, 2002).

.

Foto 22: Diferentes tipos de Breus encontrados na RDS do Tupé, ambas pertencentes ao gênero Protium.
Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

Em diversos pontos de áreas de terra firme, foram identificados extensos
plantios de banana da terra (Musa paradisiaca, variedade pacovã), e mandioca (Manihot
esculenta). Roças mistas, com plantios de banana, pimentas, cacau, mamão, mandioca e
açaí foram também observadas ao longo da caminhada biológica, especialmente nas
partes altas, conhecidas como “restingas” que sofrem inundações periódicas de seus
igarapés (Fotos 23).
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B
A

C

D
A

Foto 23: Algumas variedades de plantas cultivadas em roças da RDS do Tupé identificadas na
caminhada biológica. A- Roça; B- Mamão (Carica papaya); C e D: Pimenta malagueta
(Capsicum frutescens). Fotos: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

O inventário realizado nas áreas de igapó por Scudeller e Souza (2009) verificou
que as mesmas apresentam-se como floresta com formação heterogênea onde foram
identificadas 159 espécies florestais distribuídas em 40 famílias, com 123 gêneros.
Destas, 129 espécies são arbóreas, 23 lianas e 7 epífio hemiparasita. As famílias com
mais espécies foram a Fabaceae (34), Myrtaceae (9), Sapotaceae (8) e Apocynaceae (7).
Já os gêneros mais abundantes foram a Pouteria (6), Eugenia (5), Clitoria e
Macrolobium (com 4 cada), Swartzia, Psithacanthus e Virola (3 cada).
Dentre as lianas mais diversas, destacaram-se Bignoniaceae (5), Fabaceae (5),
Apocynaceae e Polygalaceae (ambas com 3). Loranthaceae (7) foi a única com hábito
epífio hemiparasita. A identificação das espécies foi uma das principais dificuldades
encontradas na execução do levantamento florístico (Scudeller & Souza, 2009).
Em outros estudos acerca da estrutura arbórea da mata de igapó da RDS do
Tupé, Hamaguchi e Scudeller (2011) encontraram 855 indivíduos divididos em 53
espécies e 21 famílias. Corroborando os estudos feitos por Scudeller e Souza (2009), a
família Fabacea também foi a mais abundante com 20 espécies no total, reforçando a
riqueza dessa família para as áreas de igapó. As espécies com maior IVI e IVC foram:
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Scherolobium sp (Fabaceae), Mabea nítida (Euphorbiaceae), Parkia discolor (Fabaceae)
e Pouteria elegans (Sapotaceae), estas também apresentaram as maiores áreas basais.
Em relação ao número de indivíduos, a densidade relativa, a dominância relativa
e a frequência relativa, as espécies que se sobressaíram foram Sclerolobium sp e Mabea
nítida, Pouteria elegans e Parkia discolor.
A flora amazônica é rica em famílias complexas taxonomicamente. Com isso,
há a importância e necessidade de estudos realizados em longo prazo, uma vez que a
fenologia influencia sensivelmente a lista das espécies de uma localidade. A riqueza de
espécies arbóreas e lianescentes encontradas na floresta de igapó do lago do Tupé é a
maior para esse tipo de ambiente (Scudeller e Souza, 2009).
Durante a caminhada biológica, com o auxílio do mateiro “Sr. Baru”, foram
relatadas ao longo do caminho nas 6 comunidades da RDS do Tupé, 73 espécies de
plantas em área de terra firme e igapó. As espécies encontradas corroboram os
resultados encontrados pelos autores descritos anteriormente para a flora da RDS do
Tupé (Tabela 22).
Tabela 22: Relação das espécies, nome popular, família e científico ocorrido na REDES do Tupé. Fonte:
Arruda (2005), EIA/RIMA Manaus energia (2006), Scudeller et al. (2005 e 2009), Hamaguchi (2009),
Matta (2011) e Oliveira (2013).

Família
Anacardiaceae

Annonaceae

Nome cientíco
Anacardium spruceanum A
Anacardium parvifolium A
Anacardium giganteum Hanck ex Engl C
Unonopsis duckei R.E.F A C
Unonopsis stipitata C
Duguetia asterotricha (Diels) R.E.Fr. A C
Duguetia asterotricha (Diels) R.E.Fr. C
Duguetia stelechantha (Diels) R.E.Fr. C
Duguetia megalocarpa Maas C
Duguetia surinamensis R.E.Fries F
Xylopia sp. A B C
Xylopia benthamii R.E. Fr C
Xylopia crinita R. E. Fr. C
Annona foetida A
Unonopsis stipitata Diels A
Guatteria sp. B

Nome popular
Caju açu
Cajuí
Cajuí
Envira-preta
Envira
Envira-surucucu
Envirasurucucu-damata
Ata-brava
Envira-cajú
Enviravassourinha
Envira-amarela
Parviflora
Envira-ata
Envira
Envira
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Apocynaceae

Araceae
Arecaceae

Bignoniaceae

Bombacaceae
Burseraceae

Caesalpinaceae

Guatteria sp. C
Guatteria sp. C
Guatteria olivácea R.E.Fr. C
Guatteria foliosa Benth. C
Guatteria cf alata Maas & Setten F
Ephedrantuhus amazonicum R.E.Fr C
Ephedrantuhus spp. B
Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. A
Geissospermum spp B
Aspidosperma sp. C
Anacampta rupícola F
Malouetia furfuracea Spruce F
Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S.Bunting C
Bactris simplicifrons Mart. AC
A.J.Hend. C
Astrocaryum jauari F
Leopoldinia pulchra F
Adenocalymma alliaceum Miers C
Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols C
Calliclamys latifólia E
H. riodocensis E
Mansoa alliacea E
Scleronema micranthum A B
Scleronema micranthum Ducke C
Protium heptaphyllum March. A
Protium hebetatum Daly A C
Protium spp B C
Protium crassipetalum Cuatrec. C
Protium klugii Macbride C
Protium spp B
Protium spp C
Protium spp C
Protium spp C
Protium spp C
Protium spp C
Protium apiculatum Swart C
Tachigali sp. A
Tachigali sp. C
Tachigali paniculata Aubl C
Copaifera langsdorfii sp. A
Copaifera spp. B
Copaifera multijuga Hayne C
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith C
Hymenaea intermédia A
Peltogyne paniculata Benth. A
Hymenaea sp. A

Envira-cascuda
Envira-fofa
Envira-bobó

Envira-dura
Envira-surucucu
Quina-quina
Acariquara
Pau-marfim

Cipó-titica
Marajá
Paxiubinha
Jauari, Javari
Jará
Cipó-alho
Ipê
Fava de arara
Ipê-amarelo
Cipó-alho
Cedrinho
Cardeiro
Breu-branco
Breu-preto
Breu
Breu
Breu
Breu
anarcadiaceae
Breu-de-leite
Breu pitomba
Breu-sem-cheiro
Breu-de-cheiro
Breu dos outros
Breu-vermelho
Tachí
Taxi vermelho
Taxi preto
Copaíba
Copaíba
Copaíba
Juntai pororoca
Jutaí-pororoca
Escorrega-macaco
Jutaí
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Caryocaraceae

Cecropiaceae

Celastraceae
Chrysobalanaceae

Tachigali galha B
Mora paraenses F
Caryocar villosum A
Caryocar B
Caryocar glabrum F
Pourouma melinonii ssp. Melinommii A
Pourouma spp B
Cecropia sciadophylla Mart. C
Cecropia purpurancens B
Goupia glabra A B
Licania sp. 1 A B
Licania heteromorpha Benth. C
Couepia paraensis Benth. ex Hook F
Licania apetala (E. Mey.) Fritsch. F
Licania heteromorpha Benth. F
Licania hirsuta Prance C
Licania octandra Kuntze. C
Licania sp. A
Licania sp. C
Coupia spp. B
Couepia sp. C
Couepia bracteosa Benth. A C
Couepia longipendula B

Clusiaceae

Combretaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers A C
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy C
Vismia spp B
Clusia spp B
Calophyllum sp. B
Calophyllum brasiliense F
Caraipa grandiflora F
Symphonia globulifera L.f. C
Buchenavia macrophylla A B
Buchenavia sp. F
Sloanea excelsa A B
Hevea sp. A
Hevea brasilensis B
Mabea subsessilis Pax & K.Hoffm. A C
Pogonophora sp. C
Maprounea guianensis F

Taichi
Pracuúba
Piquiá
Piquiá
Piquiarana
Embaubarana
Embaúba
Imbaúba
Embaúba
Cupiúba
Macucu-cascaseca
Macucu-fofo

Pajurazinho
Caraipé
Macucu sangue
Macucu xiado
Macucu
Castanha de
ururbu
Pajurá
Castanha de
galinha
Lacre
Lacre-branco
Lacre
Bacuri
Jacareúba
Guanandi,
Jacareúba
Caraipa
Anani
Tanimbuca
Urucurana
Seringueira
Seringa
Taquari
Manatua
Pinga-orvalho,
Vaquinha

Alchornea sp. F
Hevea spruceana (Benth.) Muller F
Mabea nitida Spruce ex Benth. F
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Fabaceae

Aldina spp.
Andira parviflora
Dipterix spp. A
Dipterix odorata B
Swartzia corrugata A
Diplotropis sp. A
Andira sp. A
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby &
J.W.Grimes C
Bocoa viridiflora(Ducke) R.S.Cowan C

Flacourtiaceae
Guttiferae
Humiriaceae

Lauraceae

Lecythidaceae

Casearia cf javitensis H.B.K.F
Casearia sp. F
Calophyllum sp. A
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec A C
Sacoglottis spp. A
Vantanea macrocarpa Ducke C
Vantanea parviflora Lam. C
Vantanea sp.
Sacoglottis sp.F
Ocotea nigrescens A B
Dicypellium manausense W.A.Rodrigues C
Mezilaurus itauba A
Aniba sp. A B
Aniba sp. B
Aniba sp. B
Aniba canelilla B
Ocotea spp. A B C
Ocotea spp. A
Ocotea canaliculata (Rich.) Mez A
Nectandra spp. A
Licaria aritu Ducke A C
Endlicheria macrophylla (Meisn.) MezF
Ocotea cymbarum H.B.K. F
Ocotea sp. F
Eschweilera spp. A C
Eschweilera amazonica R.Knuth C
Eschweilera micranta B
Eschweilera bracteosa Miers C
Lecythis sp. A
Corythophora rimosa B

Macucú
Sucupiravermelha
Cumarú
Cumarú
Coração-denegro
Sucupira-preta
Sucupira
Esponjeira
Muirajibóiapreta

Jacareúba
Uxi-liso
Uxi-torrado
Uchirana
Uchirana,
macucá-murici
Uchi preto
Louro-preto
Louro- preto
Itaúba
Louro-gamela
Louro- inamui
Louro- rosa
Casca-preciosa
Louro-amarelo
Louro-abacate
Louro-pimenta
Louro
Louro-aritu

Matamatá
Matá-matá
Matamatá
amarelo
Matamatáamarela
Castanharana
Castanha de
jacaré
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Corythophora sp. B
Allantoma lineata D
Bertholletia excelsa D

Couratari tenuicarpa D
Eschweilera atropetiolata D
Eschweilera tenuifolia D
Eschweilera tessmannii D
Lecythis spp. B
Eschweilera truncata D

Leguminosae

Eschweilera amazonica R. Knuth D
Eschweilera coriacea (DC.)D
Lecythis poiteaui D
Eschweilera albiflora (A.P. de Candolle)
Sfiers F
Gustavia augusta L. F
Lecythis sp. F
Campsiandra comosa F
Parkia discolor F
Abarema sp. F
Acosmium nitens (Vogel) Yakovlev F
Aldina latifolia Benth. var latifólia F
Cynometra cf spruceana Benth. F
Crudia amazonica Spruce ex Benth F
Heterostemon mimosoides Desf. F
Macrolobium acaciaefolium (Benth.)
Benth. F
Macrolobium multijugum DC. Benth. F
Vatairea guianensis F

Ripeiro vemelho
Ceru, Tauari,
Ripeiro cheru
Castanha-doBrasil,
Castanha-doPará
Castanha-demacaco-tauari
Castanharana,
Castanhavermelha
Macacarecuia
Ripeirovermelho
Castanhasapucaia
Corroupião,
Matamatá

Jarana

Acapurana
Chupeta-demacaco

Faveiraamargosa

Ormosia sp. F
Ormosia sp1 F
Ormosia sp2 F
Ormosia excelsa Spruce ex Benth. F
Zygia inaequalis (Willd.) Pittier F
Zygia cf juruana (Harms) L.Rico F
Sclerolobium sp. F
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Malpighiaceae
Malvaceae
Melastomataceae

Meliaceae

Meliaceae
Menispermaceae
Mimosaceae

Sclerolobium sp1 F
Swartzia laevicarpa Amsh. F
Byrsonima chrysophylla H.B.K. C
Burdachia prismatocarpa Mart. F
Theobroma speciosum Willd. C
Miconia sp. A
Miconia serialis A
Miconia argyrophylla DC. A C
Bellucia spp. B
Bellucia dichotoma Cogn.C
Miconia sp. F
Trichilia spp. B
Guarea cinnamomea Harms. C
Guarea kunthiana A. Juss. C
Trichilia sp. F
Abuta rufescens Au.bl C
Ínga edulis Mart A
Inga longiflora Benth. C
Zygia racemosa A
Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.
Grimes C
Hymenolobium petraeum Ducke A
Inga spp. A
Inga spp. B
Dinizia excelsa Ducke A B
Parkia spp. A
Parkia longipendula B
Mimosa spp. B
Piptadenia suaveolens Miq. A
Siparuna sp. A
Inga paraensis Ducke A
Enterolobium sp. C

Moraceae

Brosimum parinarioides Ducke A C
Brosimum utile ( H.B.K) Pittier B
Brosimum rubensis Taub B C
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) Macbr.

Murici
Cupuí
Tintarana
Canela-de-velho
Canela-de-velha
Goiaba-de-anta
Goiaba-de-anta
Jito vermelho
Jito branco
Andirobarana
vermelho
abuta
Ingá
Ingá
Angelim-rajado
Angelim-rajado
Angelim-pedra
Ingá-xixi
Ingá
Angelim-ferro
Fava
Visgueiro
Angico
paricarana
Fava-da-folhamiuda
Capitiú
Ingarana
Faveira orelha
de macaco
Amapá
Amapá
Amapá, garrote
Pama

AC

Clarisia racemosa A
Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg

Guariúba
Inharé

C

Helicostylis sp. C
Maquira calophylla (Poepp. & Endl.)
C.C.Berg C

Inharé
Muiratingafolha-miúda
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Myristicaceae

Naucleopsis ulei (Warburg) Ducke C
Virola calophylla Warb. var calophylla A
Virola sebifera A
Virola elongata Benth. C

Myrtaceae

Olacaceae
Ochnaceae
Opiliaceae
Proteaceae
Quiinaceae

Rubiaceae
Sapindaceae
Sapotaceae

Simaroubaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae
Violaceae
Vochysiaceae

Virola surinamensis B
Iryanthera spp. B
Iryanthera paraensis Huber C
Iryanthera elliptica Ducke C
Virola spp. B
Virola michelii Heckel C
Eugenia sp. C
Eugenia patrisii Vahl.F
Myrcia sp. F
Myrcia sp1 F
Eugenia sp1 F
Minquartia guianensis A B
Elvasia calophylla DC. F
Agonandra sp. F
Panopsis rubescens (Pohl) RusbyF
Lacunaria grandiflora Ducke C
Quiina negrensis A.C.Sm. C
Quiina rhytidopus Aubl. F
Duroia velutina Hook F. ex Schum F
Talisia sp. C
Matayba sp. F
Micropholis casiquiarensis Aubrév A
Pouteria guianenses Aulb. B
Pouteria opposita (Ducke) T.D.Penn. A
Pouteria platyphylla B
Pouteria spp. B
Chrysophyllum spp. A B
Manilkara sp. A
Manilkara huberi A B
Himathanthus attenuata Benth.F
Micropholis sp. F
Pouteria elegans F
Simarouba amara Aubl. A
Theobrama sylvestre B
Mollia cf speciosa Mart. F
Rinorea sp. F
Erisma cf calcaratum F

Muiritinga
Ucuúba
Ucuúbavermelha
Ucuúbavermelha
Ucuúba
Ucuúba
Puna
Ucuúba pena
Ucuúbão
Virola
Goiabinha

Acariquara

Lacunária
Moela de mutum

Pitomba do mato
Abiurana
Abiurana
Caramuri
Abiu
Abiu
Balata
Maparajuba
Maçaranduba

Marupá
Cacauí

Jabuti-de-várzea

Legenda: A: Arruda (2005); B: EIA/RIMA Manaus energia (2006); C: Scudeller et al. (2005 e 2009); D:
Matta (2011); E: Oliveira (2013) e Hamaguchi (2009).
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5.2.1 Espécies Raras e/ou Ameaçadas de Extinção
Segundo a Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção da Portaria Nº 37-N, de
3 de abril de 1992, do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente –
IBAMA, encontram-se na RDS do Tupé duas espécies ameaçadas de extinção, sendo
uma constatada em amostra e outra nos locais de observação, respectivamente, Ucuuba
(Virola

surinamensis)

e

Castanha-da-Amazônia

(Bertholletia

exelsa),

ambas

consideradas vulneráveis.
Ocorre também, a presença do gênero Hevea, sendo proibida para uso
madeireiro (Portaria IBAMA nº 048/95), entretanto, a Virola surinamensis poderá ser
utilizada para fins madeireiros somente com autorização em Plano de Manejo Florestal,
conforme Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 8 de janeiro de 1999. A
comercialização madeireira das espécies Andiroba (Carapa guianensis) e Copaíbas
(Copaifera multijuga), (Copaifera trapezifolia) e (Copaifera reticulata), é proibida pelo
Decreto Estadual nº 25.044, de 1º de junho de 2005, sendo liberado somente para uso
não madeireiro (óleos).
5.2.2 Plantas Medicinais e Não-madeireiras
No levantamento botânico da REDES do Tupé foram identificadas algumas
espécies que apresentam potencial para uso medicinal (Foto 24 A-F), são elas: amapá
(Brosimum parinarioides e Brosimum utile), copaibeiras (Copaifera spp.), breu
(Protium spp.), sucuuba (Hymatathus spp.), escada-de-jabuti (Bauhinia guianensis
Aulb), jacareúba (Calophyllum spp.), cumaru (Dipterex odorata), unha-de-gato
(Solanum crinitum Lam.), jurubeba (Solanum paniculatum) , andiroba (Carapa
guianensis), castanha-da-amazônia (Bertholletia exelsa) e carapanaúba (Aspidosperma
nitidum) (PMM/SEMMA, 2008; EIA/RIMA Manaus energia, 2006).
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Foto 24. A. Breu (Protium spp); B. Cipó escada-de-jabuti (Bauhinia guianensis Aullb); C. Jacareúba
(Calophyllum sp); D. Cumarú (Dipterix spp); E. Unha-de-gato (Solanum sp); F. Andiroba (Carapa guianensis).
Foto: Terra Consultoria Ambiental, 2016.
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De acorodo com o relato do Sr Álvaro “Baru”, as castanheiras nativas da região já
são quase inexistentes, tendo resistido apenas aquelas que se encontram nas
comunidades mais centralizadas REDES do Tupé por serem de difícil manuseio, tendo
seu uso restrito somente pelos moradores, que as utilizam somente para o seu sustento.
“nas áreas aproximadas dos igarapés alguém possa serra uma
madeira dessa e tirar, sempre cultivam, onde retiram o sustento
deles. Agora nas áreas da colônia central que ela é muito distante
da beira, só utilizam na comunidade. Mas o foco das áreas que
nunca foram mexidas é nas áreas bem internas [...] Nas áreas do
tamadureri, existem castanhas plantadas, não existe nativa. A
castanha que a gente encontra nativa é a sapocaia, castanharana,
isso aí tem bastante” (Álvaro “Baru”, Representante da Colônia
Central).

O potencial não-madeireiro é grande, além das plantas medicinais, há ocorrência
de espécies de palmeiras tais como o buriti (Mauritia flexuosa), açaí (Euterpe
precatoria), patauá (Oenocarpus bataua), bacaba (Oenocarpus bacaba) e outras
palmeiras ornamentais, que seriam alternativas econômicas na produção de sucos e
artesanatos). Economicamente, as palmeiras formam um grupo muito expressivo de
plantas úteis devido ao aproveitamento de seus caules, folhas em redes e palmito para
diversos fins, incluindo a alimentação de animais e dos moradores das comunidades.
Em síntese, verificamos uma grande atividade antrópica na área acelerando todo
um processo de desiquilíbrio dentro do seu ecossistema. A obtenção e padronização dos
atributos de diferentes ambientes florísticos e fisionômicos, são atividades básicas para
a conservação e preservação, possibilitando a proposição de modelos mais adequados de
manejo às florestas de terra firme na Amazônia, onde áreas protegidas são escassas e/ou
menos eficientemente cuidadas. A retirada da floresta nativa e dos horizontes
superficiais do solo provoca diminuição significativa da biomassa microbiana e da
fertilidade do solo, principalmente devido a características físicas e químicas do solo
que permite a lixiviação e assoreamento das áreas de baixio (EIA/RIMA Manaus
energia, 2006).
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5.2.3 Fitoplâncton

Em avaliação da composição do fitoplâncton da bacia do lago do Tupé, Melo et
al. (2005a) identificou em avaliações sazonais, um total de 118 táxons, distribuídos em
seis divisões taxonômicas. A divisão Heterokontophyta foi a mais representativa sendo
que cerca de 83% destes pertencem a classe Bacillariophyceae (diatomáceas), e 17% à
classe Chrysophyceae. Dentre os gêneros encontrados, Eunotia apresentou o maior
número de espécies (Tabela 23).
Dentre estes se destacaram Actinella guianenses (Grunow), Aulacoseira
granulata var. granulata (Ehrenberg) Simonsen, Peridinium cf. umbonatum Stein, P.
gatunense Nygaard e Dinobryon cf. sertularia Ehrenberg.
Tabela 23: Relação das espécies de fitoplânctom ocorridos na REDES do Tupé. Fonte: Melo et al.
(2005a).

TÁXONS
Cyanobactéria

ESPÉCIE
Anabaena sp.
Aphanocapsa sp.
Chroococcus cf. planctonicus Bethge
Chroococcus sp.
Coelosphaeropsis sp.
Eucapsis parallelepipedon (Schmidle)
Gloeocapsa sp.
Merismopedia cf. tenuissima Lemmermnn
Merismopedia sp.
Mycrocystis sp.
Oscillatoriales sp.

Chlorophyta

Ankistrodesmus sp.
Botryococcus sp.
Chlorella sp.
Coelastrum sp.
Coenocystis sp.
Desmodesmus cf. armatus (R. Chodat) Hegewald
Desmodesmus cf. communis (Hegewald) Hegewald
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Desmodesmus cf. opoliensis (P. Richt.) Hegewald
Desmodesmus sp.
Dictyosphaerium cf. pulchellum Wood
Dictyosphaerium sp.
Eudorina cf. elegans Ehrenberg
Kirchnriella danae (Bohl) Comas
Kirchnriella obesa (W. West) Schmidle
Mougeotia sp.
Oocystis sp.
Pandorina sp.
Pediastrium duplex Meyen
Scenedesmus cf. acuminatus (Lagerh.) Chodat
Scenedesmus ellipticus Corda
Scenedesmus javanensis Chodat
Sphaerocystis cf. planctonica (Korch) Bourrelly
Spirogyra sp.
Tetraedron minimum (A. Br.) Hansgirg
Tetraedron sp.
Tetrallanthos lagerheimii Teiling
Volvox sp.
Zygnema sp.
Dinophyta

Gymnodinium sp.
Peridiniopsis amazônica B. Meyer
Peridinium gattunense Nygaard
Peridinium cf. umbonatum Stein

Cryptophyta

Cryptomonas sp.

Euglenophyta

Euglena acus Ehrenberg
Euglena allorgei Delflandre
Euglena oxyuris Schamarda
Euglena spirogyra Ehrenberg
Euglena sp. 1
Euglena sp. 2
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Lepocinclis sp.
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin
Phacus orbiculares Huner
Phacus suecicus Lemmemann
Trachelomonas cf. armata (E.) Estein
Trachelomonas cf. híspida (Perty)
Trachelomonas cf. suprba Swir emend Deflandre
Trachelomonas sp.
Heterokontophyta
(Chrysophyceae)

Dibryon cf. sertularia Ehrenberg
Epipyxis sp.
Mallomonas sp. 1
Mallomonas sp. 2
Mallomonas sp. 3
Mallomonas sp. 4
Mallomonas sp. 5
Mallomonas sp. 6
Synura spinosa var. striata Cronberg
Synura sp.

Heterokontophyta
(Bacillariophyceae)

Actinella brasiliensis Grunow
Actinella guianensis Grunow
Actinella mirabilis Grunow
Asterionella sp.
Aulacoseira cf. agassizii (Ostenfeld) Simonsen
Aulacoseira cf. ambígua (Grunow) Simonsen
Aulacoseira cf. granulata (Ehrenberg)
Aulacoseira herzogii (Lemmermann) Smonsen
Aulacoseira sp. 1
Aulacoseira sp. 2
Caloneis sp.
Encyonema sp.
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Eunotia asterionelloides Hustedt
Eunotia bicornigera Metzeltin & Lange Bertalot
Eunotia femoriformis (Patrick) Hustedt
Eunotia cf. glacialis Mister
Eunotia lineolata Hustedt
Eunotia naegelii Migula
Eunotia paludosa Grunow
Eunotia subrobusta Hustedt
Eunotia synedraeformis var. angustata Hustedt
Eunotia cf. trigibba Hustedt
Eunotia cf. veneris (Kutzing) De Toni
Eunotia sp.
Fragilaria cf. javanica Hustedt
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni
Frustulia sp.
Gomphonema archaevibrio
G. archaevibrio fo. Cuneatum
Kobayasia sp.
Navícula sp.
Neidium excisum Kramer & Metzeltin
Pinnularia acrosphaeria W. Smith
Pinnularia braunii (Grunow) Cleve
Pinnularia cf. interrupta W. Smith
Pinnularia sp. 1
Pinnularia sp. 2
Stenopterobia planctonica
Stenopterobia sp.
Surirella cf. biseriata Brébisson
Surirella sp. 1
Surirella sp. 2
Synedra sp.
Tabellaria sp.
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Urosolenia eriensis (H. L. Smith) var. eriensis
Urosolenia erisensis var. morsa
Urosolenia longiseta
Urosolenia sp.
Bacillariophyceae sp.

5.2.4 Desmídias
As desmídias são um grupo de algas verdes (Chlorophyta), geralmente registrada
em águas pretas, nas amostras dos trabalhos realizados no lago do Tupé, pelo Projeto
Biotupé foram registradas um total de 107 táxons, os quais estão contidos em 19
gêneros (Tabela 24). Em síntese, o presente estudo soma evidências sobre a importância
das desmídias para ambientes amazônicos e amplia o conhecimento deste grupo de
algas para os ambientes de águas pretas. Além disso, evidencia a importância em termos
de riqueza de espécies dos gêneros Staurastrum, Staurodesmus e Closterium, além de
ser um dos únicos trabalhos a analisar a composição taxonômica de desmídias a partir
de amostras mensais de águas da região limnética de ambientes amazônicos durante
mais de um ano de estudo (Melo et al, 2005b).
A realização de pesquisas que buscam investigar a composição taxonômica de
algas aquáticas continentais na Amazônia, bem como os fatores que influenciam na sua
ocorrência e distribuição é de grande importância para o conhecimento da
biodiversidade.
Tabela 24. Relação das desmídias ocorridas na REDES do Tupé. Fonte: Melo et al. (2005b).

ESPÉCIES
Bambusina borreri (Ralfs) Cleve
Closterium cf. closterioides (Ralfs) Louis & Peeters
Closterium closterioides var. intermedium (Roy & Bisset) Ruzicka
Closterium cynthia var. latum (Schmidle) Krieger
Closterium kuetzingii Brébisson
Closterium cf. macilentum Brébisson
Closterium navicula (Brébisson) Lütkemüller
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Closterium nematodes Joshua
Closterium pronum Brébisson
Closterium setaceum Ehrenberg ex Ralfs
Closterium sp.
Cosmarium contractum Kirchner
Cosmarium lobatum Börgesen
Cosmarium cf. pseudoconnatum Nordstedt
Cosmarium cf. subpraemorsum Borge
Cosmarium sp.
Desmidium baileyi (Ralfs) Nordstedt
Desmidium coarctatum var. cambricum West
Desmidium elegans (Raciborski) Grönblad
Desmidium grevilii (Kutzing) De Bary
Desmidium sp
Euastrum evolutum (Nordesdt) W. & G. S. West
Euastrum evolutum var. perornatum Scott & Croasdale
Euastrum aff. gemmatum var. monocylum (Nordstedt) De Toni
Euastrum ornans Förster
Euastrum sinuosum Lenorm. ex. Archer
Gonatozygon cf. kinahanii (Archer) Rabenhorst
Gonatozygon monataenium var. pilosellum Nordestedt
Gonatozygon sp.
Groenbladia sp.
Haplotaenium bourrellyi (Grönblad & Scott) Bando
Haplotaenium minutum var. minutum (Ralfs) Bando
Haplotaenium rectum var. forsterii Bando
Haplotaenium rectum var. rectum (Delponte) Bando
Hyalotheca dissiliens var. dissiliens (Smith) Brébisson ex Ralfs
Hyalotheca sp. Ehrenberg
Micrasterias borgei Krieger
Micrasterias laticeps Nordstedt
Micrasterias mahabuleshwarensis Hobsen
Micrasterias radiata Hassal
Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs
Micrasterias siolii Scott & Croasdale
Micrasterias torreyi var. borgei Förster
Netrium cf. oblongum (De Bary) Lütkemüller
Onychonema laeve var. laeve Nordstedt
Onychonema sp.
Penium sp.
Pleurotaenium coronatum var. coronatum (Brébisson) Rabenhorst
Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum W. West
Pleurotaenium tenuissimum (Grönblad & Croasdale) Förster
Spondylosium desmidiiforme (Borge) W. & G. S. West
Spondylosium sp.
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Staurastrum asteroideumW. & G. S. West
Staurastrum cf. boergesenii Raciborski
Staurastrum brachiatum var. brachiatum Ralfs
Staurastrum dickiei Ralfs
Staurastrum elegantissimum var. brasiliense Förster
Staurastrum guentheri Thomasson
Staurastrum cf. hystrix Ralfs
Staurastrum cf. iotanum Wolle
Staurastrum cf. longipes Teiling (Nordstedt) Teiling
Staurastrum leptacanthum Nordestedt
Staurastrum leptacanthum var. Borgei Förster
Staurastrum leptocladum Nordstedt
Staurastrum leptocladum var. cornutum Wille
Staurastrum manfeldtii Delponte
Staurastrum cf. megachanthum Lundell
Staurastrum pseudosebaldi Wille
Staurastrum pseudotetracerum (Nordstedt) W. & G. S. West
Staurastrum quadrangulare var. longispinum Börgesen
Staurastrum quadrangulare var. prolificum Croasdale
Staurastrum quadrinotatum Grönblad
Staurastrum radiansW. & G. S. West
Staurastrum sebaldi Reinsch
Staurastrum setigerum Cleve
Staurastrum setigerum var. occidentalle W. & G.S. West
Staurastrum setigerum var. pectinatum W. & G. S. West
Staurastrum cf. stelliferum Borge
Staurastrum tentaculiferum Borge
Staurastrum tetracerum (Kützing) Ralfs
Staurastrum trifidum var. inflexum W. & G. S. West
Staurodesmus clepsydra var. obtusus (Nordstedt) Teiling
Staurodesmus convergens (Ehrenberg) Teiling
Staurodesmus curvatus (Turner) Thomasson
Staurodesmus cuspidatus var. groenbladii Foster
Staurodesmus dejectus (Brébisson) Teiling
Staurodesmus glaber var. flexispinum (Förster & Eckert) Teiling
Staurodesmus hirundinella (Krieger) Teiling
Staurodesmus lobatus (Börgesen) Bourrelly
Staurodesmus mamillatus (Nordstedt) Teiling
Staurodesmus spencerianus (Maskell) Teiling
Staurodesmus subulatus (Kützing) Thomasson
Staurodesmus triangularis (Lagerhein) Teiling
Staurodesmus validus (West) Thomasson
Triploceras gracile var. bidentatum Nordstedt
Xanthidium canadense (Joshua) Forster
Xanthidium fragile Borge
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Xanthidium mamillosum (Grönblad) Föster
Xanthidium sexangulare (Grönblad) Förster
Xanthidium siolii Grönblad & Croasdale
Xanthidium trilobum Nordstedt
6

CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONOMICA
A REDES do Tupé é uma Unidade de Conservação, da categoria de uso

sustentável, isto significa que é permitida a permanencia por populçações tradicionais,
que já coupam a área durante o seu processso de criação.
Na RDS do Tupé encontram-se tanto moradores eventuais, caso dos veranistas,
que para ali se dirigem somente em finais de semana ou período de férias, como,
também, moradores fixos, integrantes do que podemos chamar de povos e comunidades
tradicionais, ribeirinhos e indígenas (MARIOSA et al, 2014). Os territórios que ocupam
classificam-se como tradicionais porque são “necessários à reprodução cultural, social e
econômica” destes povos, “sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária”
(BRASIL, 2007, p.317).
As Comunidades que residem na área da Unidade, em sua maioria vivem do
manejo de recursos naturais, como cultivos agrícolas, exploração madeireira, a criação
de pequenos animais e do extrativismo animal com base na caça e na pesca.

6.1. Histórico de Ocupação do Rio Negro

A literatura sobre a ocupação do Baixo Rio Negro descreve que os principais
cursos dessa região, até o começo do século XVII, época do inicio da colonização, eram
habitados por milhares de indígenas da etnia Tarumã, Manaós e Baré (FERREIRA,
1786; NIMUENDAJÚ, 1982; NEVES, 2006). Com a chegada dos europeus ao baixo
Rio Negro, teve início um processo genocida de massacre das populações indígenas
dessa região, acarretado principalmente por envolvimento em conflitos e epidemias.
Neste período, etnias foram dizimadas, como exemplos dos Manaós e Tarumã
(LEONARDI, 1999). Outras, como os Barés, foram obrigadas a fugir para regiões
remotas e inabitadas na porção mais acima do Rio Negro. Os poucos indígenas
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sobreviventes, que não fugiram, foram incorporados pelo sistema colonial, sendo
muitos, escravizados (KURIHARA, 2011). Dentre os povos que habitavam o Rio
Negro, três se destacavam pela valentia e heroísmo ante os conquistadores: os Manáos,
os Barés e os Tarumãs. Os Manáos, que constituíam o grupo étnico mais importante da
área, habitavam as duas margens do Rio Negro, com população estimada em cerca de
10 mil índios no Século XVII, número avaliado após os primeiros violentos choques
travados com os portugueses (IPÊ 2013).
Entre 1950 até meados da década de 60, inicia-se um processo de reocupação
da região do baixo Rio Negro, que acontece pela migração de famílias com histórico de
terem trabalhado com extrativismo, principalmente na produção da borracha e que
retornam às áreas rurais. Começam a chegar ao baixo Rio Negro famílias pertencentes
aos povos Barés e Tukanos que migraram do Alto Rio Negro para Manaus e as
populações de caboclos oriundos principalmente dos antigos seringais situados no
médio e baixo Rio Negro, dentre outros rios afluentes do Solimões e das cidades de
Manaus e Novo Airão (IPÊ, 2010). Os principais sistemas de exploração madeireira,
desta época eram a produção de lenha e madeira em tora, lavrada e roliça (GACHOT et
al., 1966) e a exploração do pau-rosa (VIAL-DEBAS, 2003).
No final dos anos 60, ocorre o advento da Zona Franca e há uma explosão
demográfica, em função da atração de mão-de-obra. A exploração madeireira se
intensificou para atender o rápido crescimento urbano. Porém, com as crises
econômicas dos anos 80 e 90, a Zona Franca entra numa fase de declínio, aumentando
os cortes dos incentivos fiscais, queda de produção e consequentemente baixa demanda
de mão-de-obra e desemprego. Neste período, inicia-se um segundo ciclo de migração
para região do baixo Rio Negro (IPÊ, 2013).
A falta de condições de moradia e o aumento do desemprego na cidade de
Manaus por consequência das crises levaram muitas famílias a migrarem para diversas
áreas rurais do baixo Rio Negro, dentre elas, a bacia do Rio Cuieiras (CARDOSO et al.,
2008). Nesse período, a exploração da madeira serrada atinge o seu auge, sendo que
também se comercializava intensamente madeira de pau de escora, que mais tarde veio
a ser substituída pela produção de espeto (KURIHARA, 2011).
A partir da década de 80, as famílias da região do baixo Rio Negro,
estabelecidas inicialmente em “sítios” e terrenos isolados entre si, conformam-se como
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comunidades e passam a reivindicar alguns direitos e benefícios junto ao poder público,
no que concerne a posse da terra e atendimento à educação e saúde (IPÊ, 2010).

6.2. O Município de Manaus
A história de Manaus começa em torno da Fortaleza de São José do Rio Negro,
construída, possivelmente em 1669, obra de Francisco da Motta Falcão, para assegurar
o domínio da coroa portuguesa na região. Ao redor do forte é constituído um povoado
que recebeu o nome de São José da Barra do Rio Negro (Lugar da Barra), onde hoje se
encontra a Cidade de Manaus (Figuar 18) (PMM, 2008).

Figura 18: Vista da Cidade de Manaus. Fonte: Google Imagens.

Os anos de 1800 se iniciam com a transferência definitiva da sede da Capitania
de São José do Rio Negro (Amazonas), de Mariuá (Barcelos), para o Lugar da Barra
(Manaus), em 1804. Quase trinta anos depois, em 1832, com a criação da Comarca do
Alto Amazonas, o Lugar da Barra é elevado à categoria de vila, com o nome de Nossa
Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro (PMM, 2008).
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Em 1848, a Vila da barra é elevada à Categoria de Cidade, ainda com o nome de
Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Com a elevação do Amazonas à
Categoria de Província, em 1850, a Cidade da Barra, capital da nova Província, começa
a mudar de feição. Em 1856, a cidade passa a se chamar Manáos em homenagem à
nação indígena dos Manáo (Mãe dos Deuses). A vida econômica da região começa a
prosperar com a exportação de castanha, cumaru, cacau, guaraná, urucum, couro e o
látex da seringueira (Hevea brasiliensis). Nessa época, a borracha natural ainda era
utilizada apenas na fabricação de sondas, brinquedos e artefatos (PMM, 2008).
A Província do Amazonas passa a ser Estado do Amazonas em 1889, tendo
como capital a Cidade de Manaus. A borracha, matéria-prima das indústrias mundiais, é
cada vez mais requisitada e o Amazonas, como principal produtor, orienta sua economia
para atender à crescente demanda de mercado. Intensifica-se o processo de migração
para Manaus de nordestinos e brasileiros de outras regiões, ingleses, franceses, judeus,
gregos, portugueses, italianos e espanhóis (PMM, 2008).
O período de 1890 a 1910 é conhecido como fase áurea da borracha. A cidade
ganha o serviço de transporte coletivo de bondes elétricos, telefonia, eletricidade e água
encanada, além de um porto flutuante, que passa a receber navios dos mais variados
calados e de diversas bandeiras (PMM, 2008).
Em 1967 foi criado o Modelo Zona Franca de Manaus, por meio do Decreto-Lei
288, de 28 de fevereiro. Desde então, impulsiona a economia da região. Ao longo
dessas quatro décadas, foi uma resposta ao desafio de formulação de uma política de
desenvolvimento auto-sustentável, capaz de permitir a integração econômica da
Amazônia, sem prejuízo ao seu patrimônio ambiental. O Modelo ZFM foi o responsável
por dinamizar a economia do estado do Amazonas e cujos efeitos positivos espraiaramse para os demais Estados da área de atuação da autarquia. São mais de 500 indústrias
aptas a produzir, utilizando tecnologia de ponta na produção, por exemplo, de
eletroeletrônicos, bens de informática, aparelhos de telefonia celular, televisores e
motocicletas. Tudo isso com qualidade certificada pelo Sistema Internacional ISO na
maioria das empresas. A dinâmica da ZFM compreende três pólos econômicos:
comercial, agropecuário e industrial (PMM, 2008).
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Segundo estimativativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitica - IBGE
(IBGE, 2014-2015), estima-se que a população do município de Manaus seja de
2.057.711 habitantes, com um crescimento de 1,8% em relação ao ultimo censo realizado
em 2010, sendo população masculina 879.42 habitantes (48,72%) e feminina 922.272
habitantes (51,28%). A população da zona urbana era de 1.792.881.724 habitantes
(99,35%) e a da zona rural de 9.133 habitantes (0,65%).
Manaus é a sétima cidade brasileira mais populosa, com 2.057.711 habitantes
(estimativa 2015), teve um crescimento populacional de mais de 64,5 mil habitantes, é a
segunda cidade mais habitada da região norte e conforme dados do Governo do Estado
do Amazonas, Manaus é a 6ª capital mais rica do Brasil.

6.2.1 Índice De Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento
humano dos países, estados e municípios utilizando como critérios indicadores de
educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer)
e renda (PIB per capita). O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a
um (desenvolvimento humano total). Ressalta-se que a informação disponível segue a
divisão estadual e municipal (SEPLAN, 2008).
Entre 2000 a 2010, Manaus apresentou uma evolução em termos de
Desenvolvimento Humano não muito significativa. Seu IDHM passou de 0,601 para
0,737, determinando que o IDH de Manaus é o pior entre 16 regiões metropolitanas do
país. Dez anos depois, a cidade tem índice 3,15%, classificado como "bairro.
O município de Manaus apresentou um Índice de Educação (IDHM-E) de 0,909,
com uma Taxa de Alfabetização de Adultos de 93,91% e Taxa bruta de freqüência
escolar de 85,02%. A esperança de vida ao nascer (em anos) foi igual a 67,65, com
Índice de Longevidade (IDHM-L) de 0,711. A Renda per capita (em R$ de 2000) foi
de 262,40 e seu Índice de Renda (IDHM-R): 0,703 (SEPLAN, 2008).
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Em relação aos outros municípios do Brasil, Manaus ocupa uma das posições
mais baixas do país: 1194ª (em 5.507 municípios). Em relação à Região Norte, Manaus
ocupa a 7ª posição (em 449 municípios). Em relação aos outros municípios do Estado,
Manaus ocupa a 1ª posição do total de 62 municípios do Amazonas (SEPLAN, 2008).

6.3. Demografia
Estudos relatam oscilações na densidade demográfica na RDS do Tupé devido à
proximidade da zona urbana de Manaus, à falta de fiscalização e aos projetos de geração
de renda para reserva (Oliveira, 2009).
A população residente na REDES do Tupé está distribuída em seis comunidades
e zoneada em 18 distritos, que se estabelecem às margens dos rios, lagos e igarapés e/ou
agrupadas nas pequenas vilas denominadas de comunidades (Figura 19).
No levantamento realizado em 2007 por Rayol a população que ocupava a área
total da REDES era constituída por 2.508 habitantes distribuídos em 836 famílias
(Rayol, 2007) (Figura 20) já nas Comunidades do entorno, a que ocupa maior número
de famílias é a de Fátima (Figura 21).

Número de famílias
866

120
35
Arara

Bela Vista
(jaraqui)

60
Ebenezer

Fátima

48

37

12

5
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Baixote

Caioé

Figura 19: Número de famílias residentes na REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.
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Número de famílias
323

194
139

109
26
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45

Colônia
Central

Figura 20: Limites e Localização das comunidades na REDES do Tupé e no seu entorno. Fonte:
Rayol, 2007.

Figura 21: Número de famílias das comunidades do entorno da REDES do Tupé /2007. Fonte: Rayol,
2007

Em estudo recente realizado pelo Projeto Eco-Polos Amazônia XXI – IPÊ 2013,
a população da margem esquerda do rio Negro é de 1.295 famílias, distribuídas em 28
comunidades (Figura 22). Estudos realizados na região indicam que essas famílias estão
organizadas de forma nuclear e a média de pessoas por unidade domestica é de 3,9 (IPÊ,
2010, CAMPOS, 2008; CARDOSO, 2008; DANTAS, 2010, KURIHARA 2011). A
maioria dos moradores compartilha um histórico de vida que tem como traço comum
associado ao fato de terem sido trabalhadores rurais nos ciclos econômicos do
extrativismo na região. As famílias são originadas de migrantes principalmente da
região nordeste do Brasil ou de grupos indígenas da região do Médio e Alto Rio Negro
(dos municípios de Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira).
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Figura 22: Número de famílias por comunidade – IPÊ 2013.

Analisando os dados, se comparados os anos de 2007 a 2013 todas as seis
comunidades da REDES do Tupé tiveram dimunição no número de famílias, porém
Agrovila e Julião perderam mais da metade do número de famílias.
Durante o Mapeamento Participativo dos Recursos Naturais, realizado em
janeiro – 2016, os comunitários de Julião e Agrovila relataram que muitos moradores
desistiram de viver nas comunidades, em razão da infraestrutura e geração de renda.
Nessa mesma atividade foram aplicados questionários, e uma das perguntas
tratava da pretensão de sair da Comunidade e 18% responderam que nos próximos 05
anos pretendem se mudar (Figura 23).

Pretende mudar para outra
comunidade ou estado nos
próximos 5 anos?
18%
SIM
NÃO

82%

Figura 23: Questionário socioambiental. Fonte: TERRA Consultoria Ambiental, 2016.
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Conforme dados do Projeto Eco-Polos Amazônico – IPÊ 2013, as seis
comunidades que estão inseridas na REDES do Tupé, somam um total de 510 familias,
distribuídas conforme o figura 24.
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35
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Figura 24: Total de famílias distribuídas na REDES do TUPÉ. Fonte: Projeto Eco-Polos Amazônico –
IPÊ 2013.

Segundo dados disponibilizados pela SEMMA, com base nas informações dos
registros dos Agentes Comunitários de Saúde e das Associações de Moradores, as
informações populacionais da REDES do Tupé estão representada na Tabela 25.

Tabela 25: Estimativa populacional das comunidades da REDES do Tupé.

Comunidades da REDES do

No de

Tupé

Habitantes

Agrovila

950

Julião

360

Livramento

2500

São João

450

Tatu

75

Colônia Central

225

Total

4.560

Fonte: SEMMAS.

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

118

Os dados de MARIOSA et al, em dois levantamento realizados nas comunidades
da Unidade, retratando moradores fixos, relatam que entre 2008 – 2010, período do
primeiro levantamento, nesta época estimou-se que na Agrovila, 415 moradores; Julião,
485; Livramento, 388; São João 396 e Tatulândia, 120.
No segundo levantamento, realizado entre 2012 e 2014, os pesquisadores
indeificaram uma mudança seguinificativa nos números de moradores. Agrovila, 516;
Julião, 186; Livramento, 590; São João, 275; Tatulândia, 35; e Central, 48 moradores.
Os resultados divergentes, em relação á população das Comunidades da REDES
do Tupé, indicam a necessidade de um levantamento populacional mais aprofundado.
Visto que o desconhecimento referente à população, residente e usuária implica na
gestão da UC e na implementação dos programas de gestão.

6.4. Procedência
Segundo dados socioeconômicos do Projeto Eco-Polos - IPÊ 2013, a
comunidade São João do Tupé compreendia 95 famílias e a comunidade Colônia
Central 16. Durante aplicação de questionário na atividade de Mapeamento
Participativo – 2016, quando indagados quanto ao lugar de origem, a maioria dos
entrevistados em ambas as comunidades se declararam Amazonense. Cerca de 2% do
total dos entrevistados nasceu em Manaus. Somados aos nascidos em outros estados da
região (Pará, Roraima), há mais nortistas na São João, que na Colônia Central.
Segundo pesquisas do Projeto Água e Cidadania de 2006, sobre as comunidades
do Livramento, Agrovila e Julião, revelaram que para a Comunidade Livramento a
maioria absoluta, (187 indivíduos) é constituída por pessoas naturais do Estado do
Amazonas, a maioria oriunda do interior do Estado. Na comunidade Agrovila a
pesquisa realizada com 100 moradores maiores de 10 anos, revelou que apenas 7%
desses moradores nasceram na comunidade e 93% migraram para ela. Na comunidade
do Julião a pesquisa realizada com moradores com idade superior a 10 anos, em um
total de 53 indivíduos, indicaram que apenas 11% desses moradores nasceram na
comunidade contra 89% que migraram para ela (Nascimento, et al. 2007).
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No Rio Negro, os deslocamentos de famílias e grupos são relativamente comuns
e freqüentes. Porém, há poucos estudos sobre os fatores que motivam a mobilidade
destes grupos do ponto de vista nativo. O mesmo se verifica em relação à conexão entre
território e migração, e outras visões do mundo que ligam a territorialidade à idéia de
região e de fronteira (IPÊ, 2007).
A dinâmica territorial envolve um continuum urbano-rural, onde grupos deixam
locais mais isolados para viver nas áreas mais próximas ou nos próprios centros urbanos
como Manaus. Muitas vezes, estes também se estabelecem posteriormente em
comunidades nas margens dos rios, porém mais próximas a estes centros, sem
abandonar o vínculo com a cidade (IPÊ, 2007).
Nas comunidades da REDES do Tupé, alguns moradores se deslocam com certa
freqüência de um lugar para outro. Constroem casas, cultivam plantas frutíferas e, em
decorrência de necessidade financeira, de proposta de compra de sua propriedade ou por
desejo de mudar de moradia, vendem suas casas e passam a morar em outro lugar da
comunidade. Algumas famílias se mudam para Manaus, mas em função do processo de
adaptação, algumas não conseguem se acostumar à vida na cidade ou se sustentar, não
conseguem trabalho e acabam voltando (Aguiar et al., 2007).
6.5. Habitação
As residências das comunidades da REDES do Tupé variam desde as totalmente
de madeiras, as de alvenarias, de materiais mistos (alvenaria e madeira, ou madeira e
palha), até as suspensas por “pernas-mancas” e as residências do tipo flutuantes (Foto
25). Contudo, as construções seguem geralmente o padrão casas pequenas, com média
de três compartimentos ou cômodos, coberto na sua maioria com telhas de alumínio e
tendo como material básico a madeira (Nascimento, et al., 2007).
Durante o Mapeamento Participativo – 2016, não se verificou alterções quanto
às estruturas dessas residências.
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Foto 25: Residências da comunidade Agrovila. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

Em relação às condições de saneamento, algumas residências não possuem
sanitários, e quando possuem, estes ficam no quintal das casas, são conhecidos como
“buraco negro”. De acordo com informações do Mapeamento Participativo - 2016 a
maioria das residências possuem fossas sépticas.
As residências da REDES do Tupé não possuem local próprio para o banho,
atividade que na maioria das vezes é feita diretamente no igarapé ou com água de poço
e cacimba. A água utilizada para o consumo dos moradores vem de poços, da chuva ou
dos igarapés (Nascimento, et al., 2007).

6.6. Infraestrutura
A infraestrutura básica existente nas comunidades da REDES do Tupé são
escolas, energia elétrica, posto de saúde, e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável Prof. Roberto Vieira com banheiros públicos e alojamento para funcionários
da SEMMA, barracas de alimentação na praia do Tupé, além de Meios de Comunicação
instalados por órgãos públicos, centros comunitários, poços artesianos, igrejas e
comércios. Algumas comunidades possuem água encanada, como é o caso de Julião
(Foto 26), Agrovila.
Vale ressaltar que em razão do zoneamento em distrito das Comunidades, nem
todos os distritos possuem essa infraestrutura de agua encanada, energia elétrica, posto
de saúde e escolas, em sua maioria as sedes comunitárias é que são atendidas por esses
serviços básicos.
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Foto 26: A. Escola. B. Igreja. C. Distrito de Saude. D. Caixa da água que distribui para a comunidade do
Julião. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

A comunidade Colônia Central não possui escolas, água encanada ou tratada e o
posto de saúde foi construído pelos moradores (Mapeamento Participativo 2016) e a
energia elétrica só atende a sede da comunidade. O mesmo acontece na comunidade da
Tatulândia, que também não possui energia elétrica.
6.7. Educação
A educação nos centros urbanos apresenta deficiências que se evidencia ainda
mais no meio rural, onde a problemática se expressa na carência de professores, na
dificuldade de acesso das crianças à escola, inadequação do ano letivo à sazonalidade e
às atividades agrícolas regionais, no uso dos materiais didáticos e no desenvolvimento
de programas de ensino inapropriados ao contexto rural. Essas dificuldades acentuam-se
na realidade a REDES do Tupé, pois às distâncias geográficas somam-se as ações ainda
mais limitadas do poder público (Plano de Manejo da RDS do Tupe – 2008).
A maioria da população local, não possui ensino médio. Apesar do índice, em
2008 foi implementado pela SEMED o ensino de 6º ao 9º ano, conhecido como
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“itinerante”, onde o ensino é realizado por módulos concentrados de disciplinas em
períodos de três meses, em 08 comunidades da região. No ano de 2012, foi implantando
também, nas escolas contempladas pelo “itinerante” o ensino a distância do 1º ao 3º ano
do segundo grau pela SEDUC. Segundo os moradores da região, existem estudos para
criação de um curso superior a distância para atender a demanda dos alunos recémformados (IPÊ 2013).
A instabilidade na geração de renda repercute como um dos valores que
contribuem para as dificuldades de aprendizagem, uma vez que impõem a muitas
famílias limites de acesso aos recursos pedagógicos, visto não disporem de meios
financeiros estáveis para sua aquisição (Nascimento, et al., 2007).
As crianças da REDES do Tupé dispõem de poucos materiais escolares para o
desenvolvimento das atividades de aprendizagem, ficando tão-somente com o básico:
caderno, canetas, lápis e borracha. Nem todas as bibliotecas das escolas dispõem de
material literário infantil, que seriam um dos responsáveis pelo despertar do imaginário
das crianças. Há apenas livros didáticos, em sua maioria longe de trabalharem o
imaginário infantil e a criatividade das crianças, simplesmente apresentam respostas
prontas e acabadas (Nascimento, et al, 2007).
Os pais apresentam baixa escolaridade, o que na prática lhes impossibilita de
oferecer uma orientação mais sistemática aos filhos no tocante ao desenvolvimento das
tarefas escolares, visto que não adquiriram conhecimentos formais que lhes favorecem
uma prática orientacional mais incisiva aos filhos, que hoje é considerado de extrema
importância para o bom desempenho escolar das crianças (Nascimento, et al., 2007).
Algumas famílias possuem casas na reserva, mas não moram nas comunidades.
Essas casas são utilizadas nos feriados e finais de semana. A maioria dos chefes dessas
famílias possui formação em nível superior, diferente da realidade relativa à
escolaridade dos chefes de famílias que são moradores das comunidades (Nascimento,
et al., 2007).
Além dessa situação, as distâncias geográficas também refletem na qualidade de
aprendizagem dos alunos. Isso decorre das dificuldades encontradas diariamente pelos
professores para chegarem até à escola, visto que a maioria reside em Manaus, e, para
irem à escola, utilizam transporte fluvial que não possui regularidade nem pontualidade.
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Algumas situações como a falta de combustível para as voadeiras que realizam o
transporte dos professores da Marina do David até as comunidades, defeitos mecânicos
na voadeira, que fica impossibilitada de funcionar para realizar os serviços de transporte
de professores e alunos, causa a falta de aula para as crianças e isso reflete no
rendimento escolar dos alunos (Nascimento, et al., 2007).
No que diz respeito à seca do rio Negro e do rio Tarumã-Mirim, foi criado um
calendário específico, com adaptação cronológica dos dias letivos, para atender as
necessidades de acesso à escola das comunidades da zona rural de Manaus. Existem
dificuldades também relativas aos alunos, tanto para quem se desloca por terra quanto
para quem faz seu trajeto por água. Em alguns casos, certas crianças caminham cerca de
5 km de suas residências até à escola, situada na área central da comunidade
(Nascimento, et al., 2007).
Os alunos que utilizam via fluvial, dependem do uso de canoas motorizadas para
o deslocamento, visto que o deslocamento sem motor é inviável em função das
distâncias. Muitas vezes falta combustível para abastecer as voadeiras e as crianças
ficam sem freqüentar a escola (Nascimento, et al., 2007).
A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED
é o órgão responsável pela política educacional desenvolvida na reserva. Existem na
área quatro escolas de Ensino Fundamental nas Comunidades de Agrovila (Escola
Municipal Paulo Freire), no Livramento (Escola Municipal São José I), no Julião
(Escola Municipal Canaã II) e São João do Tupé (Escola Municipal São João). Os
alunos das comunidades Colônia Central e Tatu estudam nas escolas das comunidades
São João e Julião.
As Escolas Paulo Freire e São José I já possuem o Ensino Médio Presencial com
Mediação Tecnológica (Foto 27).
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Foto 27: Escola Municipal Paulo Freire. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016. Fonte: Terra
Consultoria Ambiental, 2016.

A Prefeitura de Manaus viabiliza a construção das escolas, pagamentos dos
salários dos professores, condutores fluviais, merendeiras e vigias, transportes para os
professores e alunos, material didático, merenda escolar, combustível para o
funcionamento do gerador de energia e pagamento de conta de energia elétrica.

6.8. Saúde
Atualmente, das seis comunidades da REDES do Tupé quatro possuem Postos
de Saúde, sendo que dois Postos de Saúde Comunitários, ou seja, construídos pelos
próprios moradores nas comunidades Côlonia Central e Julião e um Posto de Saúde
Municipal na comunidade do Livramento e outro na Agrovila. Os serviços de saúde que
atendem a população da REDES do Tupé contam com um técnico de saúde e uma
auxiliar de enfermagem, cuja função é realizar coleta de sangue para o diagnóstico da
malária e encaminhamento do paciente para Manaus (EIA/RIMA, 2007).
As doenças mais freqüentes nos últimos anos nas comunidades da REDES do
Tupé são a malária, ocorrendo com intensidade em períodos específicos, como a
vazante; viroses, pneumonia e rotavirus (Nascimento, et al., 2007; EIA/RIMA, 2007).
Esses dados se confirmaram nos questionários aplicados durante o Mapeamento
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Participativo – 2016, quando indagados sobres as principais doenças, a maioria
respondeu malária e pneumonia (Figura 28).

Principais doenças:
Malária

9%

Diarréia

6%
6%
46%

Vermes
Hepatite

27%
6%

Gripe

Foto 28: Gráfico das principais doenças que ocorrem nas comunidades inseridas na REDES do Tupé.
Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

A água utilizada para o consumo dos moradores seja para beber ou para preparar
alimentos são retirados de poços, da chuva e dos igarapés. Nas Comunidades de Julião e
Agrovila, foram construídos poços artesianos, com recursos do Consulado do Japão,
para levar água encanada para os comunitários (Foto 29).

Foto 29: Poço artesiano da comunidade do Julião. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

O consumo humano de água potável se constitui em uma das ações de saúde
pública de maior impacto na prevenção de doenças e diminuição da mortalidade.
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Portanto, o consumo de água de manancial subterrâneo que não atenda os padrões de
potabilidade recomendados precisa ser evitado, principalmente por meio do acesso à
informação e da promoção de políticas públicas que garantam o acesso generalizado à
água adequada ao consumo humano (Plano de Manejo da RDS do Tupé – 2008).
IPÊ – 2013, em estudo em 28 comunidades do rio Negro, incluindo as seis da
RDS do Tupé identificou que em relação à Saúde, as comunidades são assistidas por
postos de saúdes. No total, existem 06 postos de saúde na região, implantados pelo SUS
e FUNASA, a partir do ano de 2004. Esses postos geralmente são geridos por
enfermeiros e possuem limitações de estruturas e atendimentos. As comunidades que
não possuem postos são assistidas por agentes de saúde comunitários. Uma vez por mês
ocorre o atendimento por uma equipe de médicos e dentistas.
Conforme o relato do conselheiro José Carlos, representante da comunidade do
Livramento, o posto de saúde municipal da comunidade, conta com um técnico de
sáude, uma enfermeira, dois clínicos que atendem as terças, quartas, quintas e sextasfeiras e uma dentista.
6.9. Economia
6.9.1. Renda
A Região Metropolitana de Manaus (RMM) ficou em 19º lugar no ranking de
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre 20 áreas analisadas pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), com 0,720. A escala vai
de 0 a 1 - quanto mais perto de 1, melhor o desempenho. O índice considera indicadores
de renda per capita, educação e expectativa de vida. Os dados são referentes ao Censo
do IBGE de 2010, mas foram compilados em 2014 e 2015. Manaus obteve índices
medianos na educação (G1, 2015).
O IDHM da RMM passou de 0,585, em 2000, para 0,720, em 2010, enquanto o
IDHM do Brasil passou de 0,612 para 0,727, respectivamente. Isso implica em uma taxa
de crescimento de 23,08% para a RMM e 18% para o País; e em uma taxa de redução
do hiato de desenvolvimento humano de 67,47% para a RM e 70,36% para o Brasil (G1
– 2015).
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As famílias da REDES do Tupé são enquadradas no nível de baixa renda,
sobrevivem apenas com um salário mínimo. A renda obtida pelas famílias origina de
diversas atividades: pescador, comerciante, artesão, pedreiros, extrativista, caseiro,
agricultor, pintor, dona de casa, limpa terreno, carpinteiro, servidor público,
aposentadorias, pensões, programas públicos auxilio, aluguel de imóvel (Nascimento, et
al., 2007).
Em levantamento realizado pelo IPÊ, 2013, sobre a criação e desenvolvimento
das cadeias produtivas, na região do rio Negro, as comunidades estudadas estão
engajadas em sistemas produtivos baseados em diferentes estratégias de acesso e
manejo de recursos naturais. Essas práticas acontecem por meio do manejo de cultivos
agrícolas, exploração madeireira, a criação de pequenos animais e do extrativismo
animal com base na caça e na pesca. A dinâmica de uso desses recursos e do manejo dos
sistemas cultivados é influenciada diretamente pela sazonalidade do clima e do sistema
hídrico do rio. Essa influência dos regimes pluviais e fluviais das águas no calendário de
atividades do homem amazônico já foi analisada por diversos pesquisadores (MORAN,
1990; FRAXE, 2000; NODA et al., 2001; PEREIRA, 2011, KURIHARA 2011).
De acordo com o mesmo estudo, outra forma importante de renda das
comunidades são os programas governamentais de transferência de renda, por meio de
bolsas, que apresentou um índice expressivo, quase 960 famílias recebem bolsa família.
Esse número significa pouco mais de 74% das famílias da região, segundo o
diagnostico. O valor da bolsa família varia entre R$ 70,00 a R$ 400,00 reais,
dependendo do número de filhos. Se utilizarmos o número de 3,9 pessoas por unidade
familiar a média da bolsa seria de R$ 140,00 mensais por família. Isso significa que a
região, possui aproximadamente uma renda mensal de R$ 134.400,00, relacionada a
estes benefícios.

6.9.2. Principais Atividades Econômicas
A população da REDES do Tupé não dispõe ainda de estrutura bem definida na
organização produtiva, pois não existe no local o setor industrial. No setor de serviços, a
comunidade oferece o preparo de alimentos, serviços de marcenaria, de cabeleireiro,
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manicure e serviços domésticos. No setor de comércio constam o comércio de gêneros
alimentícios (secos e molhados), refeições prontas e de produtos artesanais diversos.
No setor agropecuário a produção é realizada para subsistência familiar. Trata-se de
pequenas roças de mandioca para a fabricação de farinha e, de cupuaçu para a extração
da polpa e de banana (EIA/RIMA, 2007).
As comunidades vivem de maneiras bem parecidas umas com as outras. A
Comunidade São João Tupé onde vivem, aproximadamente, 31 famílias, segundo
(TERRA e REBÊLO, 2005) “Pescam principalmente na seca e caçam pouco. A renda
da maioria de seus moradores provém do trabalho na escola da comunidade, serviço
público e turismo” e se localiza às margens do lago Tupé e rio Negro (FRAZÃO, 2012).
Como provem sua alimentação principalmente da pesca, na época da cheia,
período o qual tal pratica se torna mais escassa, eles buscam grande parte de seus
alimentos na Cidade de Manaus, os quais constam produtos em sua grande maioria
industrializados.
A Colônia Central consiste em, aproximadamente, 24 famílias, que costumam
pescar nos Igarapés próximos, caçar para consumo próprio e fazer roça. Suas rendas
provêm de pequena agricultura (roça) que consiste na venda dos excedentes e serviços
temporários em Manaus, entretanto como a maior parte dos moradores se auto
identificam como agricultor, os trabalhos feitos na cidade se classificam como trabalho
acessório, uma vez que não faz parte da maior fonte de renda da família (FRAZÃO,
2012).
As famílias estudadas apresentam diferentes formas de expansão do capital
monetário, no entanto é importante salientar que as diferentes fontes de renda podem ser
cumulativas e não excludentes. Dentre as atividades elencadas, a pesca e a roça são
voltadas principalmente para a produção de alimentos do consumo da unidade
doméstica. O excedente produzido muitas vezes é vendido, podendo ser também
trocado ou doado (Figura 25) (IPÊ, 2013).
Na região, a agricultura e a produção de espeto são as principais atividades
praticadas pelas comunidades locais. Em seguida o artesanato e depois a exploração
madeireira. Na região, nota-se uma forte relação entre o extrativismo e a agricultura
(Figura 26). Essa imbricação entre os sistemas agrícolas e a exploração de produtos da
floresta para fins comerciais também foi vista por outros pesquisadores na região
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Amazônica (PEREIRA, 1992; OLIVEIRA et al., 1998; EMPERAIRE, 2000;
KURIHARA E CARDOSO, 2009). Geralmente quando uma atividade está em ascensão
a outra entra em declínio, decorrente da alocação da força de trabalho da unidade
familiar (IPÊ, 2013).

Figura 25: Perfil Socioeconômico das comunidades. Fonte: IPÊ, 2013.

Dentre as rendas fixas mensais das comunidades da região pesquisadas pelo
IPÊ, incluindo as comunidades da REDES do Tupé, também estão os pensionistas,
aposentados e assalariados, que juntos, representam 487 pessoas, gerando para região,
uma renda mensal de R$ 330.186,00. O seguro defeso da pesca, benefício destinado a
pescadores que não podem pescar durante quatro meses, período de desova de algumas
espécies de peixe, também é outro complemento da renda familiar. Anualmente, 361
pessoas recebem 4 salários mínimos do seguro defeso da pesca, o que equivale a
aproximadamente R$ 81.586,00 mensais durante o período de defeso.
Assim, a renda fixa familiar das comunidades representam um valor mensal de
quase R$ 550.000,00. Esse montante muitas vezes é distribuído na própria comunidade,
seja em forma de prestação de serviços (diárias), seja na forma da compra e venda dos
produtos locais. Um fator que demonstra claramente essa distribuição de renda local é o
número de tabernas comunitárias (comércio destinado a compra e venda de produtos)
levantadas no diagnostico. Em geral foram mapeadas 62 tabernas, uma média de 2
tabernas por comunidade (IPÊ, 2013).
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Figura 26: Tabela das principais atividades econômicas – IPÊ, 2013.

A venda ou transporte de produtos locais também são feitas nos recreios (barco
regional de transporte de passageiros). Assim como o número de tabernas, a quantidade
de recreios regionais também chama atenção do crescimento econômico local. Na
região existem quatro recreios operando semanalmente, descendo para Manaus e
voltando três vezes por semana. O preço da passagem varia de R$ 20,00 a 25,00. Para o
transporte da mercadoria, é cobrado um valor entre R$ 5,00 a R$10,00, a depender do
tamanho (IPÊ, 2013).
Durante a atividade de mapeamento participativo, foram aplicados 33
questionários, com temas socioambientais, no componente renda, quando indagados
sobre a principal fonte de econômica, a maioria respondeu ser de aposentadoria, bolsa
família e atividade agrícola (Figura 27).
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Figura 27: Gráfico das principais fontes econômicas. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

De acordo com a informação do conselheiro José Carlos, a pesca no período da
seca, época que os moradores pescam mais na orla, igarapés, lagos, e furos na
comunidade. Conforme sugestão do conselheiro, que seja fiscalizado pela comunidade e
pela SEMMAS impedindo que pescadores vindo de Manaus e de outros locais com
barco de pesca, principalmente a pesca com arrastão.
Sobre o seguro defeso, devido o problema que o país está passando, está
suspenso em 2016, sem previsão, inclusive prejudicou consideravelmente o comércio
local, ficando com maior fonte de renda o bolsa família.

6.10. Atividades Culturais
Na REDES do Tupé não existe eventos culturais significativos. Os eventos
festejados na Unidade são as festividades religiosas (católicas e evangélicas) e datas que
marcam a criação das Comunidades. Atualmente a comunidade de São João tem a festa
do morcego, como atrativo turístico.

6.10.1. Festas
Um fator muito expressivo e de grande significado em muitas comunidades é a
importância das comemorações dos dias de santos. Esses festejos movimentam e atraem
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pessoas de diversos lugares. Na REDES do Tupé duas comunidades realizam festas
tradicionais organizadas pela igreja católica. As principais festas religiosas são: a Festa
de N. Sra. do Livramento (19 de agosto no Livramento) e Festa do Padroeiro São João
Batista e São Pedro (respectivamente nos dias 24 e 29 de junho na São João do Tupé),
com novenário e o tradicional arraial, onde acontece uma Programação Cultural (danças
folclóricas, bandas musicais, torneios de futebol, bingos, leilões, e comidas típicas)
(Plano de Manejo da RDS do Tupé – 2008).
As festas podem ser motivadas também pelo nascimento de uma criança, pela
posse de uma nova diretoria da associação de uma comunidade ou simplesmente pela
vontade de se encontrarem. As festas constituem momentos propícios aos encontros e
reencontros de amigos e familiares distantes, consolidando ou criando laços efetivos.
Em geral, os jovens ficam motivados, pois concebem esses momentos como iniciação
aos contatos que acenam para a formação de casais e, portanto, a constituição de novas
famílias (Plano de Manejo da RDS do Tupé – 2008).
Durante o mapeamento participativo – 2016, no componente cultura a
comunidades destacaram, além das festividades dos dias santos, a comemoração do
aniversário de criação das comunidades; a festa do morcego que acontece em São João
do Tupé; e o festival gospel em Agrovila.

6.10.2. Religião
Na REDES do Tupé as principais religiões existentes são a católica e as
evangélicas. As entidades religiosas presentes na comunidade São João do Tupé são a
Assembléia de Deus e a Igreja Católica, e na Colônia Central está presente à igreja
católica e Assembléia de Deus. Na comunidade do Livramento as entidades religiosas
presentes são católica, Batista, Assembléia de Deus, Exército de Cristo, Pentecostal da
Fé, Deus é Amor e Presbiteriana. Na Agrovila as entidades religiosas presentes são
Assembléia de Deus, Tradicional, Deus é Amor e Pentecostal. Na comunidade Julião, a
igreja Batista, Boas Novas, Católica, Adventista da Promessa e Assembléia de Deus. Na
Comunidade Tatu está presente a igreja católica (Plano de Manejo da RDS do Tupé,
2008).
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O fator religioso também é um processo de organização comunitária na REDES
do Tupé. Aos domingos pela manhã, há sempre celebração de culto, tanto nas
comunidades predominantemente católicas como nas evangélicas.
O aspecto religioso contribui para a formação da identidade individual e
coletiva, pois gera práticas e comportamentos diferenciados na relação entre os
comunitários de uma mesma comunidade e no intercâmbio de outras comunidades. De
acordo com a dinâmica da organização comunitária, pode ser um elemento fortalecedor
ou conflitante, que resulta ou não no surgimento de novas comunidades (Plano de
Manejo da RDS do Tupé, 2008).

6.10.3. Rituais indígenas
Na comunidade São João do Tupé existem cinco etnias indígenas: Dessana,
Tukano, Tuyuka, Tatuia e Uanano. Todas ainda mantêm várias tradições que estão se
perdendo. Na comunidade São João do Tupé existem três malocas Dessanas
tradicionais, feitas de cipó, sem a utilização de prego ou ferro. A entrada principal é
voltada para o rio e tem quatro esteios centrais. Nas malocas são realizados rituais,
danças, músicas, entre outros aspectos da cultura Dessana para turistas. Durante a alta
estação, as malocas chegam a receber cerca de 150 turistas por mês (SEMMA, 2008).
Outra tradição é a fabricação de instrumentos musicais, como flautas jurupari,
japurutú, mavaco, cariço, flautas, maracás, tubos de ritmos e tambores indígenas (Foto
30).
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Foto 30: Ritual Indígena na comunidade do São João Tupé. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2015.

6.10.4. Reza e medicina tradicional
O Pajé Dessana Raimundo Vaz mora na comunidade São João do Tupé e atende
pessoas da comunidade, turistas, visitantes e familiares, com rezas e medicina
tradicional, utilizando chás feitos de casca de árvores, raízes, frutas e folhas (Foto 31).
Assim, a reza e a medicina tradicional cumprem um papel significativo na cura
de doenças. A importância desse tipo de atendimento é ressaltada devido à deficiência
do atendimento médico na comunidade (SEMMA, 2008)
.

Foto 31: Pajé Dessana Rauimundo Vaz. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2015.
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Há também uma Associação Indígena na comunidade do Livramento, composta
por identidades de Baré, Mura, Tikuna, Apurinã e Xikrin. Com o intuito de resgatar a
identidade indígena, eles construíram uma maloca na beira do Rio Negro, que apresenta
formato quadrangular e não possui paredes, onde fazem danças e comidas típicas
(SEMMA, 2008).

6.10.5. Turismo
A REDES do Tupé está dentro da área da abrangência do Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo coordenado pelo Programa de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), que inclui 14
municípios, dentre eles Manaus. (SEMMA, 2008).
Segundo o PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO
SUSTENTÁVEL PDITS – MANAUS, 2011, a RDS do Tupé, em especial a praia do
Tupé, é considerada um dos atrativos turísiticos da cidade de Manaus.
O ponto de maior concentração de visitantes na REDES do Tupé é a praia do
Tupé, além de outras praias populares nos fins de semana como Escondidinho, Amor,
Luciano e Arrombado. Muito movimento de turistas estrangeiros nas malocas indígenas
da comunidade São João. Outras áreas de recreação são as trilhas, praias, cachoeiras,
pousadas e hotéis (Foto 32).
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Foto 32: Praia do Tupé na comunidade São João. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2015.

As opções de lazer atualmente são visitar as praias, almoçar nas barracas na
praia do Tupé, acampar, assistir rituais indígenas na Comunidade São João, visitar o
seringal na Vila Paraíso (onde foi gravado o Filme “A Selva”) (SEMMA, 2008).
Em novembro de 2014 a Prefeitura de Manaus, por meio de parceira entre a
SEMMAS e a Escola de Municipal de Serviço Publico, entregam a aproximadamente
100 comunitários da Reserva o certifido do Programa de Qualificação do Segmento
Turístico. O programa foi desenvolvido em parceria entre a Escola Municipal de
Serviço Público (Espi), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semmas) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), entre os
meses de maio e novembro.
Foram realizados cursos para comunitários e permissionários que trabalham
diretamente com o receptivo de visitantes e turistas que escolhem a RDS do Tupé como
destino. Por meio de aulas práticas e teóricas, os alunos aprenderam sobre manipulação
de alimentos e bebidas, formatação de roteiro turístico, aprendendo a empreender,
elaboração e apresentação de cardápios e, por último, monitoramento ambiental.
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Algumas das comunidades da RDS do Tupé vêm desenvolvendo em parceria
com instituições de ensino projetos para a implantação do turismo de base comunitária,
como alternativa de valorizar seus costumes e seus atrativos, e de fortalecer a
participação dos próprios residentes no desenvolvimento da atividade turística local.
Um exemplo, é o roteiro turístico Tucorin (Figura 28), no qual é integrado pelas
comunidades do Livramento juntamente com São João do Tupé, Tatu, Julião, Colônia
Central, e Agrovila, que visa o fortalecimento das comunidades ribeirinhas para difundir
o turismo nesta região (Moraes et al, 2014).

Figura 28: Folder de divulgação do Roteiro Tucorin. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2015.

O turismo de base comunitária é uma nova modalidade do turismo que surge em
contraponto ao turismo convencional, como alternativa para a exploração das
potencialidades e valorização das especificidades do local, por meio da inclusão da
comunidade no desenvolvimento do turismo como geradora de renda e qualidade de
vida (Moraes et al, 2014).
Outra forma de lazer são as partidas de futebol realizado todos os dias no final
da tarde pelos comunitários das quais participam crianças, homens e mulheres. As
diversas formas de lazer são tidas por todos como componente para o fortalecimento
dos laços de amizade e da identidade sociocultural das comunidades (Plano de Manejo
de RDS do Tupé, 2008).

Além das partidas de futebol realizados todos os dias nos
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finais de tarde, existe a Liga Esportiva do Livramento, organizada todos os domingos
com a participação de todas as comunidades e marina davi.
Segundo o relato do conselheiro, os pontos de maior concentração de visitantes
nos finais de semanas, são as praias populares, a praia do escondidinho, praia da ponta,
praia do livramento e praia do arrombado. Precisam ser legalizadas junto a secretaria
para efeito de fiscalização junto com a comunidade para que venha beneficiar os
moradores.
6.10.6. Artesanato
Na comunidade São João a produção artesanal é feita pelos indígenas e
comunitários que confeccionam colares, pulseiras, brincos, prendedores de cabelos,
flautas, conchas, abanos, peneiras, pratos, potes e torradeiras (Figura 31). Utilizam
como matéria-prima fibras de tucum e arumã, cipós, sementes e argilas. Do ponto de
vista da preservação das tradições culturais, a produção artesanal também funciona
como forma de transmitir e valorizar o conhecimento da confecção e uso das peças para
gerações futuras (SEMMA, 2008).
Na comunidade do Livramento apenas cinco pessoas trabalham com artesanatos
de sementes e madeiras, sendo que os produtos são comercializados localmente (Foto
33). Alguns artesanatos necessitam de tratamento, como secagem ao sol e/ou
tingimento, para em seguida se transformarem em acessórios (bijuterias), pinturas e
esculturas (SEMMA, 2008).

Foto 33. Artesanatos produzidos pela comunidade Nsa. do Livramento. Fonte: Terra Consultoria
Ambiental, 2016.
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Na comunidade do Julião, parte da população trabalha com cestaria, tipiti e
esteiras ou tapetes feito de arumã, geralmente de formato quadrado ou retangular,
variando muito de tamanho. A comunidade também faz geléias e balas de acordo com
as frutas da época, mas geralmente incluem araçá-boi, cupuaçu e maracujá (Plano de
Manejo da RDS do Tupé, 2008).
Segundo as informações do conselheiro são confeccionados artesanatos de
sementes e madeiras, fibras de tucum e arumã, cipós e argilas, borbados, crochê e
material plástico.
6.10.7. Achados Arqueológicos
As primeiras populações deixaram vestígios através de inúmeros sítios
arqueológicos na área da Reserva do Tupé. Fragmentos de cerâmica são encontrados
facilmente nos terrenos das comunidades. Existem muitos vestígios de urnas funerárias
indígenas e diversas peças de pedra polida que podem ser encontradas em diversos
locais. Muitas dessas peças são destruídas pela própria comunidade, por falta de
informação a respeito do valor que elas representam para a civilização. Entretanto, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) já é consciente da
existência desses sítios e está tomando providências para realizar estudos aprofundados
na área (SEMMA, 2008).
Pesquisas realizadas na comunidade Agrovila, que resultou na exposição
“Cerâmica Tarumã” – 2013 (Foto 34), a área em que está localizada a Escola Municipal
Professor Paulo Freire, que está localizada em cima de um sítio arqueológico. Na
comunidade também foi construído um centro que guarda as peças encontradas na área da
comunidade (Prefeitura de Manaus, 2013).

Foto 34:Cerâmica encontrada na comunidade Agrovila. Fonte: SEMCOM, 2013.
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Há 11 anos estudando o tema, o professor Eliel Cavalcante, conselheiro de
Projetos Especiais do Concultura, reuniu um acervo com centenas de peças encontradas
em diferentes pontos da comunidade Agrovila, onde se acredita que esteja localizado o
maior arsenal de fragmentos de cerâmica com o grafismo feito pelos índios tarumãs,
além de utensílios e objetos que fazem referência à presença dos colonizadores europeus
na região (Prefeitura de Manaus, 2014).

Foto 35: Museu de cerâmicas indígenas na Comunidade Agrovila.
Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

Em julho de 2014, a Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de
Cultura (Concultura) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semmas), realizou 1ª Oficina de Cerâmica Através de Torno de Oleiro e Grafismo
Indígena Tarumã. A atividade é parte de um projeto macro que visa promover o resgate
da cultura material milenar dos tarumãs, primeiros povos indígenas a habitarem o
território amazonense (Prefeitura de Manaus, 2014).

6.11. Organização Comunitária
A organização comunitária faz parte de um processo de aprendizagem que busca
modificar a realidade através da mobilização e participação das pessoas na convivência
com o outro, na administração de conflitos, no conhecimento de si, no fortalecimento
das relações e no trabalho em equipe (Silva e Vieira, 2011).
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A necessidade de se associar é inerente ao ser humano, porém, nas áreas rurais a
organização comunitária institucionalizada surge das necessidades e interesses voltados
para as relações de mercado e da busca para efetivação de direitos fundamentais. Essa
entidade representativa assume a identidade de um grupo especifico e o seu
reconhecimento para relacionar-se com mediadores externos está condicionado a
instrumentos normativos que lhe são exigidos (Plano de Manejo da RDS do Tupé,
2008).
Em cada comunidade da REDES do Tupé existe uma Associação de Moradores
que trata de assuntos de interesse da comunidade. Outros movimentos comunitários são
os organizados pelas igrejas. Não existem forças ou tensões sociais significativas. Os
moradores associam-se considerando a proximidade das moradias, interesses comuns e
laços de parentesco, compadrios e amizade (Plano de Manejo da RDS do Tupé, 2008).
A SEMMA através da Administração da REDES do Tupé tem cada vez mais
procurado estar ao lado das comunidades da Reserva, tomando decisões de forma
participativa e incentivando-os a vislumbrar uma organização comunitária com a
formação e regularização das associações comunitárias.
A formação de uma consciência comunitária embasada na necessidade de
organização, da importância da Reserva para quem nela vive (inclusive combater os
invasores, pois devido à proximidade com a área urbana da cidade é cada vez mais
freqüente), na busca criativa de alternativas de geração de renda, consequentemente
tornarão o nível de qualidade de vida dessas pessoas cada vez mais satisfatória (Plano
de Manejo da RDS do Tupé, 2008).
Foram identificadas as seguintes organizações sociais:


Associação dos Moradores da Comunidade Agrovila;



Associação dos Moradores da Comunidade Julião;



Associação dos Moradores da Comunidade de N. Sra. do Livramento;



Associação Indígena do Livramento;



Associação dos Moradores da Comunidade de Colônia Central;



Associação dos Moradores da Comunidade do Tatu;



Associação dos Moradores da Comunidade São João do Tupé;
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Associação dos Permissionários da Praia do Tupé.

7. USO DOS RECURSOS NATURAIS
A região do baixo Rio Negro apresenta rica biodiversidade e considerável
sociodiversidade. A população que habita a margem esquerda do Rio Negro, composta
por indígenas e ribeirinhos, desenvolveu todo um saber-fazer na convivência com os
rios e os elementos da floresta, sendo a pesca, a caça, a agricultura e o extrativismo as
principais atividades produtivas (IPÊ, 2013).
Os critérios que cada família utiliza na tomada de decisão do uso dos recursos
ocorrem em função de conhecimentos sobre os elementos e dinâmica do ambiente
(como épocas de frutificação, dinâmica das águas, clima, períodos reprodutivos de
peixes, etc), a trajetória agroextrativista, a mão de obra disponível, acesso a territórios e
objetivos econômicos (IPÊ, 2010).
Para identificar os recursos e o uso feito pelas comunidades da REDES do Tupé,
foram realizadas oficinas de mapeamento participativo dos recursos naturais, tem por
finalidade levantar dados referentes à disponibilidade e distribuição dos recursos
naturais na UC, a partir da vivência das Comunidades naquele território.
Durante o mapeamento foram levantados os recursos de pesca, caça,
extrativismo, agricultura e criações de animais (Foto 36).
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Foto 36: Mapeamento Participativo, comunidade São João do Tupé. Fonte: Terra Consultoria Ambiental,
2016.

7.1. Recursos Pesqueiro
A Bacia do Rio Negro possui uma das menores taxas de captura/área de pescado
da bacia Amazônica (BAYLEY E PETRERE, 1989). No entanto, a pesca é um dos
sistemas produtivos mais importantes na região. Assim como em outros locais do Rio
Negro, a atividade rende mais por hora aplicada do que a caça (MORAN, 1990),
representando a principal fonte de proteína animal consumida pelas populações desta
região (BAYLEY E PETRERE, 1989; MORAN, 1990). Foram registradas cerca de 330
espécies na região de Anavilhanas (IBAMA, 1999) e estudos realizados na bacia do Rio
Cuieiras identificaram 119 espécies de peixes diferentes (IPE, 2010). Segundo Dantas
(2010), pelo menos 40 dessas espécies são capturadas e consumidas pelas populações
que habitam essa bacia (IPÊ, 2013).
De uma forma geral, a pesca possui, na bacia do Rio Negro, um caráter voltado
principalmente para subsistência, exceto as atividades de pesca esportiva e pesca
ornamental (BATISTA E PETRERE, 2003; BARTHEM e GOULDING, 2007). A
atividade de pesca predominantemente realizada pelas famílias pode ser classificada
como pesca de subsistência. Nesta modalidade, o objetivo principal da atividade é
atender a unidade doméstica, onde o excedente pode ser doado, trocado e
Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

144

ocasionalmente vendido. O pico da atividade (época de maior ocorrência de captura)
acontece no período da seca. A escolha dos locais de pesca, assim como os apetrechos
utilizados, depende da sazonalidade dos rios, da experiência pessoal e do hábito
alimentar de cada pescador (KURIHARA, 2011).
No mapeamento de atividades de pesca, o Lago do Tupé aparece utilizado por
duas comunidades da reserva (São João e Colônia Central). As espécies de peixes
utilizadas são praticamente as mesmas em todas as comunidades. No mapeamento,
apenas a comunidade São João relatou uma espécie de peixe liso, e também peixes de
valor comercial como Tambaqui e Pirarucu (Figura 29). Os utensílios mais usuais de
pesca das comunidades são malhadeira, anzol, caniço, zagaia, tarrafa e linha comprida.
Em estudo realizado pelo IPÊ em 2013, em 28 comunidades da área do rio
Negro, incluindo as seis comunidades da RDS do Tupé, os apetrechos utilizados pelas
famílias são as malhadeiras e zagaias. As malhadeiras são redes feitas de
monofilamento de fibras sintéticas de dimensões e tamanhos de malhas variados. As
pescarias com malhadeira possuem baixa seletividade, e as atividades geralmente são
realizadas nos rios, igapós, lagos e praias. A zagaia é uma haste fixada a um tridente de
metal, cada um com dentes laterais para segurar à presa. A pescaria de zagaia é uma
atividade que é realizada em lagos e igapós e possui alta seletividade.

Figura 29. Principais peixes capturados pelas comunidades. Fonte: IPÊ, 2013.
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Na seca, a concentração da fauna aquática nos corpos remanescentes aumenta o
rendimento da pescaria, pois na cheia, quando as matas do igapó estão completamente
alagadas, a fauna aquática encontra-se dispersa pela floresta submersa (REBELO E
PEZUTTI 2002). Neste período, geralmente de setembro a dezembro, os principais
apetrechos utilizados são as linhas, os curricos e o caniço e também as malhadeiras e
zagaias.
O mesmo levantamento apontou que a atividade da pesca se mostrou
predominante na comunidade da Tatulândia e em São João do Tupé a piscicultura é
realizada de forma coletiva, por meio do incentivo de um projeto de extensão
universitária, chamado Biotupé, que fez doação de material de instalações, peixes,
capacitação e extensão (Figura 30).

Figura 30: Mapa das comunidades com destaque na atividade da pesca.

Durante o mapeamento participativo para revisão do Plano de Gestão da REDES
do Tupé, os comunitários informaram, que costuman pescar no lago do Tupé, na
comunidade de São João Tupé, no igarapé do Acácio e no Tarumã –Mirim e Igarapé do
Caniço.
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Os dados de Rayol, 2007, sobre a pesca na Reserva do Tupé afirmam que
considerando as áreas de igarapés e lagos utilizados, a comunidade Agrovila utiliza a
maior área com 783,7 hectares e Tatu a menor, com 124,1 hectares (Tabela 26). Na
sequência, pode-se observar os nomes vulgares dos peixes utilizados na REDES do
Tupé (Tabela 27).

Tabela 26: Localidades de pesca pelas comunidades REDES do Tupé.

Comunidade Freqüência/mês

Agrovila

No
Comunidades

Pesca
Estação

Localidades

*
Ig. Tarumã-

4

4

Seca

4

1

Seca

2

4

Seca

Julião

2

1

Cheia

Ig. Julião 1

Julião

2

1

Cheia

Ig. Farias 1

1

1

Seca/

Ig.Tarumã-

Cheia

Mirim 3

1

1

Seca/

Furo Dom

Cheia

Pedro1

Seca/

Ig. Tupé 2

Agrovila
Julião

Livramento

Livramento

São João

São João

Tatu

Tatu

Colônia
Central
Colônia

20

2

20

1

16

1

16

1

Predatória

1

Mirim 3
Ig. Acácia 1
Ig. Tarumã-

1

Mirim 3

1

Cheia
Seca/

Ig. dos Crentes

Cheia

1

Seca/

Ig. Do Tatu 1

Cheia
Seca/

Costa do Tatu

Cheia

1

20

2

Cheia

20

1

Cheia

Ig. Tupé 2

Ig. Tarumã-
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Mirim 3

Central
*

Pesca Predatórias por barcos pesqueiros, Residências de veraneios e Comunidades da margem
esquerda do Ig. Tarumã-Mirim.

1

Localidades utilizadas por 1 comunidade

2

Localidades utilizadas por 2 comunidade

3

Localidades utilizadas por 3 comunidade

Fonte: Rayol, 2007.

Tabela 27: Nomes vulgares de espécies de peixe utilizados na REDES do Tupé.

ESPÉCIE

AGROVILA JULIÃO LIVRAMENTO

Acará

JOÃO

TATU

COLÔNIA
CENTRAL

X

Acarú

X

Bacu

X

Branquinha

X

Bararuá
Cará

SÃO

X

X

X

X

X

X

X
X

Cara

X
X

papagaio
Carauaçú

X

Charuto

X

Cubiu

X

Cuí-Cuí

X

Dourado

X

Jacundá
Jaraqui

X
X

X

X

Mandim

X

X

X

Mapará
Matrinxã

X
X

X

X

Orana
Pacu
Peixe

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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cachorro
Pescada

X

Piau

X

Piranha

X

Pirarucu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sardinha

X

Surubim

X

Tambaqui

X

Traíra

X

X

Tucunaré

X

X

X

Fonte: Rayol, 2007.

Vale ressaltar que em razão da proximidade com a área urbana de Manaus, a
RDS do Tupé sofre com a atividade de pesca ilegal, durante o mapeamento participativo
flagramos alguns barcos de pesca de Manaus realizada a atividade ilegalmente dentro da
UC, no igarapé do Tarumã. Na ocasião os comandantes das embarcações foram
advertidos e orientados quanto às restrições da área (Foto 36).

Foto 37: Barcos realizando pesca ilegal. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

7.2. Recursos de Caça

A caça é uma das principais atividades realizadas pelas populações ribeirinhas
que habitam os sistemas de águas pretas e, associada à pesca, constitui fonte vital de
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proteínas e gorduras nesse ambiente. Portanto, a diminuição ou extinção da fauna
silvestre interfere de forma contundente não só na segurança alimentar desses povos,
mas também na perda de suas referências culturais (IPÊ, 2007).
A atividade de caça na REDES do Tupé é utilizada somente para subsistência.
Foram registradas 43 espécies de animais que são caçados, dentre elas aves, mamíferos,
répteis e quelônios (Tabela 28).
Os locais de caça são próximos de suas casas, em seus terrenos ou no entorno
das comunidades. No caso das comunidades Colônia Central e São João, a área utilizada
para caçar situa-se nos fundos de seus terrenos e a estratégia de caça utilizada
geralmente é de busca e oportunidade. A comunidade Agrovila utiliza para caça não
somente os fundos de seus terrenos como também área entre os igarapés Vai Quem
Quer e igarapé Sucuriju, situado dentro da RDS Puranga Conquista.
A comunidade Julião possui uma área de abrangência de caça que vai do
igarapé Julião até chegar ao igarapé Acácia, e as estratégias de caça são busca e espera.
Já a comunidade Livramento utiliza um ramal que passa na cabeceira dos lagos Verde e
da Sorva até chegar ao igarapé Farias. Suas estratégias de caça são de busca, espera e
oportunidade. A comunidade do Tatu utiliza a antiga estrada da SIDERAMA como
ponto principal de caça, e também área situada na costa do Tatu, que se localiza dentro
do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul. As estratégias de caça são espera e
oportunidade. Foram identificadas todas as espécies utilizadas, nas seis comunidades.
Os utensílios mais utilizados para caçar pelas comunidades da REDES do Tupé
são espingarda, rifle e cachorro no caso da comunidade São João. Considerando as áreas
utilizadas, a comunidade Julião utiliza a maior área, com 3.512 hectares e São João a
menor, com 589,8 hectares (Figura 31). Tanto Agrovila e Tatu utilizam o espaço físico
de caça da área da REDES do Tupé como também na Reserva de Desenvolvimeto
Sustentável Puranga Conquista.
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Tabela 28: Nomes vulgares de espécies de animais caçados na REDES do Tupé.

ESPÉCIE

AGROVILA JULIÃO

Anambú

SÃO
JOÃO

X

Arara
Anta

LIVRAMENTO

X

Coati

COLÔNIA
CENTRAL

X

X
X

TATU

X

X

X
X

Cutia

X

X

X

X

X

Gavião

X

X

X

X

X

X

X

Iaçá

X

Inambu

X

X

Irapuca

X

Jabuti

X

Jacamim

X

Jacaré Tinga

X

Jacaré Açú

X

Jacú

X

X

X
X

Macaco Aranha

X

X

X

X

X

X

X

Macaco Cairara

X

Macaco Caititu

X

Macaco Coatá

X

Macaco Cuxiu

X

X

Macaco de Cheiro

X

X

X

X

Macaco Guariba

X

X

Macaco Parauacu

X

Macaco Prego

X

Sauim -de- Manaus

X

Maracanã

X

X

X

X

Mata-Matá

X

Mico- da- noite

X

Mutum
Nambu

X

X
X
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Paca

X

Papagaio

X

X

X

X

X

X

X

Piriquito

X

Porco Catitu

X

X

X

X

Porco Queixada

X

X

X

X

Preguiça

X

X

Tamanduá Bandeira
Tatu

X
X

Tatu Bola

X

X

X

X

Tracajá

X

Tucano

X

Uru

X

Veado

X

X

X

X

X

X

Fonte: Rayol, 2007.

Figura 31: Áreas de uso de caça das comunidades da REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.
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7.3. Recursos Extrativistas
O termo extrativismo designa as atividades de pesca, caça e coleta de produtos
naturais. Tais atividades formam a base alimentar, e a obtenção de matérias-primas
beneficiadas ou não, garantem a sobrevivência do grupo doméstico (IBAMA, 2006).
A utilização dos recursos naturais disponíveis na REDES do Tupé pela
população tradicional está vinculada às necessidades de subsistência do grupo
doméstico. Ele se efetiva a partir do conhecimento do sistema ambiental, da
sazonalidade, do preço de mercado, da disponibilidade de recursos, da mão-de-obra, e
se caracterizam como atividades extrativistas (Plano de Manejo da RDS do Tupé,
2008).
Os produtos mais utilizados para o consumo direto do grupo doméstico ou para a
comercialização são obtidos pelo extrativismo vegetal, como cipó-titica, o cipó timbóaçu, a castanha, a copaíba, o breu, e a madeira; do extrativismo animal, como quelônios,
os peixes ornamentais e de consumo e a caça; Além disso utilizam o extrativismo de
frutas nativas (açaí e tucumã) para extração da polpa e a comercialização dos produtos.
O extrativismo vegetal é uma atividade que não causa alterações importantes à
cobertura vegetal, pois os métodos utilizados para acessar os recursos caracterizam-se
pela baixa taxa de visitação às áreas exploradas - uma vez que as “picadas” e estradas
são temporárias e estreitas. O trajeto do morador até suas áreas de exploração traduz-se
em longas viagens, rios e floresta adentro. Os principais produtos coletados estão
relacionados à sazonalidade (IBAMA, 2006).
Na REDES do Tupé foram registradas 85 espécies de recursos extrativistas
vegetais (Tabela 07). Na comunidade Agrovila os principais locais de extração são ao
longo do igarapé do Caniço, igarapé Acácia e os igarapés situados dentro da RDS
Puranga Conquista, igarapés do Cavalo e igarapé Sucuriju. Esta área é bastante utilizada
para retirada de palha, como Ubim, Caranã e Bussu (Rayol, 2007).
A comunidade Julião utiliza também um trecho do igarapé do Caniço para coleta
dos recursos e o igarapé do Julião. A palha é utilizada geralmente para produção de
artesanatos com destinos comerciais.
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Segundo moradores da comunidade Livramento suas áreas utilizadas são as
cabeceiras do Lago Verde, Lago da Sorva, igarapé do Arrombado e igarapé da
Almofada. Possuem um grande potencial para muitas palmeiras como Açaí, Bacaba,
Patauá e Buriti. Alguns moradores utilizam sementes, cipós e resíduos de madeira para
produção de artesanatos, carpintaria para produção civil e naval.
Os comunitários de São João do Tupé, Colônia Central e Tatu utilizam os fundos
de suas casas e área de seus terrenos como locais de extração (madeira, palmeira, ervas
medicinais, óleos e resinas). Os recursos florestais utilizados pelas comunidades
encontram-se na Tabela 29.
Considerando as áreas utilizadas, a comunidade Agrovila utiliza a maior área,
com 2.843 hectares e Tatu a menor, com 244,9 hectares (Figura 32). Comunidades
como Agrovila, Livramento e Tatu utilizam para extração dos recursos extrativistas a
área da REDES do Tupé e também na RDS Puranga Conquista.

Figura 32: Áreas de uso de extrativismo das comunidades da REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.

Tabela 29: Nomes vulgares de espécies florestais utilizadas na REDES do Tupé.
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ESPÉCIE

AGROVILA JULIÃO LIVRAMENTO

Abacaba

SÃO
JOÃO

X

Abiurana

X

Açaí

X

Acariquara

X

TATU

COLÔNIA
CENTRAL

X
X

X

X

X
X

X

X

Amapá

X

Ambe

X

Andiroba

X

X

Angelim

X

X

X
X
X

Angelim Fava
Angelim
Pedra
Angelim
Rajado

X

X

X

X

Angelim Rosa

X

Arumã

X

X

Babaçu

X

Bacaba

X

X

X

X

Breu

X

X

X

X

X

X

Buriti

X

X

X

X

X

X

Buriti-

X

Potencial
Bussu
Caioé

X
X

X

Canela de

X
X

Velho
Caranã

X

Carapanaúba

X

Castanha

X

Castanha
Aranha

X
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Castanha

X

Sapucaia
Cedrinho

X

Cedro

X

X

X
X

X

X

Cedrorana
Coração de
Negro

X
X

Coroa

X

Coroa, Liso

X

Curmaru

X

Cupiuba

X

X

Fava

X

Guariuba
Inaja

X

X

X

X

Itaúba

X

X

X

X

Jacareúba

X

X

Jará
Jarina

X

X

Jatobá

X

Jauari

X

Lacre
Louro

X
X

Louro

X

Amarelo
Louro Ariti

X

X

X

Chumbo
Louro Ferro

Gamela
Louro Itaúba
Louro Pedra

X

X

Louro

Louro

X

X
X

X
X
X
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Louro Preto

X

Maracajá

X

Mambaca

X

X

Marirana

X

Massaranduba

X

X

Mata-Mata

X

X

X

Muiracatiara
Muirapiranga

X

X

X

Muru-Muru

X

Naja

X

Pajurá

X

Palha Branca

X

Palha Preta

X

Patauá

X

X

Patauá –

X

X

Piquia-

X

X

X

X

X

X

Marfim
Pupunha

X

X

Potencial
Piquiá

X

X

Fonte: Rayol, 2007.

7.4. Agricultura (Roçados)
Os sistemas agrícolas envolvem um mosaico de espaços cultivados, onde
destacam-se os quintais, roçados e capoeiras (sítios), integrados à floresta. Estes
sistemas consistem em conjuntos de saberes, mitos e relatos, práticas, relações sociais,
produtos, técnicas, artefatos e outras manifestações associadas que envolvem os espaços
manejados e as plantas cultivadas, as formas de transformação dos produtos agrícolas e
os sistemas alimentares locais (IPÊ, 2013).
A roça é o principal espaço cultivado e é manejada em um ciclo que imitaria em
estrutura as fases de sucessão ecológica da floresta: seleção da área de cultivo,
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derrubada e queima da vegetação, cultivo, colheita e "abandono", para que o solo se
recupere (CARDOSO, 2009).
O sistema de agricultura tradicionalmente praticado na Amazônia, característicos
das populações indígenas e das unidades de produção familiar, é o sistema de pousio,
no, qual a fase de cultivo agrícola é regionalmente conhecida como roça (FVA, 1998).
Em levantamento realizado pelo IPÊ nas comunidades da região, 307 famílias
afirmaram ter roçados, de diferentes tamanhos. A produção destes roçados, em grande
parte, é destinada somente ao consumo familiar (IPÊ, 2013). Conforme figura 33, as
comunidades de Central, Julião e Livramento se destacam na atividade agrícola.

Figura 33: Comunidades em que a agricultura se destacou. Fonte: IPÊ, 2013.

Em geral, a roça fica perto das casas e nela se cultiva mandioca, banana, ananás,
caju, café, pimenta e diversos tubérculos (batata, cará e ariá). A mandioca ocupa a maior
parte da área plantada e é dela que se fabrica farinha, tapioca, goma, beiju e tucupi, itens
importantes na alimentação da região (FVA, 1998).
A roça não fica abandonada após a colheita da mandioca, mas é utilizada por
mais cinco a dez anos, enquanto fruteiras produzem e matas se regeneram. As roças de
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várias idades e o pomar de fruteiras permanentes, próximos das casas, constituem o
centro das atividades agrícolas.
O processo de plantação inicia-se pela preparação da terra com esquadrejamento
da área, ou seja, faz-se a medição utilizando uma vara de dois metros para delimitar a
quadra. A delimitação caracteriza-se por um aceiro que varia 1,5m a 2m de largura,
entre os limites da roça e da floresta. A prática de fazer aceiros em torno das roças é
uma atividade tradicionalmente executada por todos os moradores, visando assegurar a
proteção da floresta durante a derrubada e a queima. Na derrubada, realizada com
machado, são mantidas em pé as arvores frutíferas e de grande porte (FVA, 1998).
O sistema de roça envolve uma interação ecológica sustentável entre a
agricultura e o uso dos recursos florestais. “O sistema de roças integra uma prática de
cultivo de rotação em que se alternam períodos de cultivo de plantas anuais com
períodos de pousio, durante os quais permite-se o estabelecimento de espécies da
vegetação florestal secundária (capoeira)” (FVA, 2008).
Após a derrubada e a queima, que ocorre no período do verão, é realizada a
coivara (amontoa dos restos vegetais após a queima do roçado), em uma área na qual
muitas vezes se plantam banana e outras culturas que necessitam maior quantidade de
nutrientes (Foto 37).

Foto 38: Roçado após a queima, prevalecendo o plantio de mandioca. Fonte: Terra Consultoria
Ambiental, 2016.
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A distribuição do cultivo na área está diretamente relacionada ao conhecimento
do relevo do terreno, das exigências de maior ou menor quantidade de nutrientes, de
acordo com o produto a ser plantado.
Neste tipo de agricultura, os papéis de cada membro da família são bem
definidos. Cabe aos homens adultos e jovens a realização dos processos de roçagem
(broca), derruba das árvores e queima. O plantio geralmente é realizado por toda a
família. As mulheres e filhos mais novos são responsáveis pelo manejo das roças
(limpeza e plantio) e colheita (IPÊ, 2007).
Todo um processo produtivo de abertura, manejo, colheita, e replantio seguem
um calendário bem definido, sendo derrubada e queima realizada nos períodos mais
secos do ano e o plantio realizado no início da época de chuvas (Tabela 30).

Tabela 30: Fases do Trabalho realizado anualmente em roças.

Fases do Trabalho J

F

M A M J

Broca

J

A S

O N D

X X

Derrubada

X X X

Queima

X X X

Plantio

X X

Colheita

X X X

X X

X X X X X X X

Manejo

X X X

X X

X X X X X X X

Fonte: IPÊ, 2007.

A comunidade Agrovila planta em seus terrenos e sítios mandioca, cupuaçu,
mari, manga, açaí, banana, abacaxi e na área da sede possui um grande plantio de
maracujá. A comunidade Julião tem uma organização comunitária bem estruturada, com
funcionamento da Associação Comunitária dos Moradores Rurais do Julião, onde um
grupo de comunitários com o apoio de equipamento da escola municipal e do projeto
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BioTupé organizaram um grupo de trabalho para o beneficiamento da polpa do cupuaçu
para produção de doces, geléia e balas.
A comunidade do Tatu planta no fundo de suas casas para subsistência cupuaçu,
maracujá, buriti, bacaba, pupunha, tucumã, abiu, guaraná, caju e macaxeira. A
comunidade Colônia Central possui uma associação chamada “Associação Comunitária
Agrícola Rural da Comunidade Colônia Central”. Suas principais plantações são o
cupuaçú, mandioca, pupunha, maracujá, açaí, buriti, bacaba, patauá, jatobá e andiroba.
Os comunitários de Livramento e São João também fazem seus roçados no quintal de
suas casas com praticamente as mesmas espécies que as outras comunidades. Áreas
utilizadas para agricultura (roçado) estão demonstradas na Figura 34.

Figura 34: Áreas de uso de agricultura das comunidades da REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.

7.5. Criação de Animais
Todas as comunidades criam em seus terrenos patos, galinhas, porcos, ovelha e
carneiro e somente três comunidades como Agrovila, Julião e Livramento, possuem
pequenas criações de bovino. A foto 38, apresenta a criação de galinha na Comunidade
Agrovila.
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Foto 39: criação de galinha na comunidade Agrovila. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

A criação de animais domésticos pelas famílias de moradores e usuárias da RDS
do Tupé é notadamente para uso próprio e para comércio local.

7.6. Áreas de Uso da Unidade
A área total da REDES do Tupé é de 11.973 hectares. As áreas de uso das
comunidades somam um total de 18.301,17 hectares (Figura 35). Deste total, 8.165,914
hectares estão inseridos dentro da reserva, significando que 68,2% da reserva são
utilizados pelas comunidades (Agrovila, Julião, Livramento, São João, Tatu e Colônia
Central) (Figuras 36) (Plano de Manejo da RDS do Tupé, 2008).
Nas áreas de uso mapeadas, as comunidades Agrovila, Julião, Livramento, São
João e Colônia Central, apresentam sobreposições nos usos dos recursos. A comunidade
Tatu utiliza unicamente seu espaço físico. Das seis comunidades, Agrovila, Livramento
e Tatu extrapolam a área da REDES do Tupé para utilizar também os recursos naturais
da RDS Puranga Conquista.
Durante o mapeamento participativo dos recursos naturais, realizado para
revisão do plano de gestão da Unidade, as informações quanto aos locais de uso,
mapeados em 2007, foram confirmados.
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Figura 35: Áreas de Uso das Comunidades da REDES do Tupé. Fonte: Plano de Manejo da RDS do
Tupé, 2008.

Figura 36: Áreas de uso de todos os recursos da REDES do Tupé. Fonte: Rayol, 2007.

8. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL

8.1. Recursos Humanos e Infraestrutura
A equipe da SEMMAS responsável pela gestão da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Tupé e composta por 07 servidores (Tabela 31).
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Tabela 31: Plano de Manejo da RDS do Tupé, 2008.

1
2
3
4
5
6
7

RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TUPÉ
Elves Haeser Soares
Chefe da RDS do Tupé
Agnaldo Marques
Ag. de Defesa Ambiental
Guarda Municipal /
Arnoldo da Silva Braga
Responsavel pela Base Tupé CADES
Auxiliar de Serviços
Francisco Lourenço da Silva
Municipais
Ag. de Defesa Ambiental /
Francisco Nilson Oliveira de Melo
Responsavel pela Base Fluvial
Rio Negro
Glória Carvalho da Silva
Aux. de Serviços Gerais
Raimundo Nonato Rodrigues da Silva
Jardineiro
Fonte: SEMMAS.

As atividades de fiscalização na RDS do Tupé são realizadas pelo setor de
fiscalização da SEMMAS e com o apoio de parceiros, como SEMA, DMUC, Batalhão
Ambienta, IPAAM e ICMBio.
Como infraestrutura de apoio, a REDES do Tupé possui duas Bases flutuantes;
sendo uma escritório e a outra depósito, localizada na Av. 7 de Setembro no Centro de
Manaus. Para as atividades de Campo, o escritório tem a sua disposição 2 voadeiras de
alumínio de 7m e 4 motores de popa e um grupo gerador no Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Sustentável Prof. Roberto Vieira – CADES (Foto 39 e 40).

Foto 4035: CADES, localizado na RDS do Tupé. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

164

Foto 41: Administração do CADES e Lancha da RDS Tupé. Fonte: Terra Consultoria Ambiental, 2016.

8.2 Estrutura Organizacional
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS tem a
atribuição de formular e executar a política municipal de meio ambiente da cidade de
Manaus em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política nacional de
desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e de meio ambiente.
A organização estrutural da SEMMAS está prevista no Decreto Municipal n°.
0144, de 05 de junho de 2009 (Figura 37). Além das competências genéricas, o
mencionado decreto estabeleceu o quadro de cargos de provimento em comissão e de
funções de confiança.
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Figura 37: Organograma da SEMMAS.

A estrutura operacional da SEMMAS dispõe de duas diretorias, que se
subdividem em departamentos e divisões (Tabelas 32 e33).
Tabela 32: Quadro da Diretoria de Administração e Finanças. Fonte: Site da SEMMAS, 2016.

Diretoria de Administração e Finanças
Diretor (a)
Divisão de Planejamento e Projetos
Divisão de Orçamento e Finanças
Divisão de Gestão de Pessoas
Divisão de Logística
Divisão da Tecnologia da Informação

Tabela 33: Quadro da Diretoria Técnico Operacional. Fonte: Site da SEMMAS, 2016.

Diretoria Técnico-Operacional
Diretor (a)
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Departamento de Fiscalização Ambiental
Departamento de Licenciamento e Monitoramento
Departamento de Gestão Territorial e Ambiental
Departamento de Áreas Protegidas
Departamento de Arborização e Paisagismo
Gerencia de Parques
Divisão de Educação Ambiental

A REDES do Tupé está diretamente ligada ao Departamento de Áreas
Protegidas – DEAPR, que tem como finalidade administrar as atividades nas Unidades
de Conservação do município, conforme ilustrado na Figura 38.
A SEMMA possui diversas parcerias com os órgãos governamentais e não
governamentais como o Programa Tupé (UFAM), Projeto Biotupé (INPA, ULBRA,
UEA), e as Instituições MANAUSTUR, IBAMA/ICMBIO, SDS/CEUC, MMA/PCE,
SEBRAE, IPÊ, SEMED, Associação dos Permissionários da Praia do Tupé e
Comunidades.

REPRESENTANTES
DOS ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS

SEMMAS

DEAPR

CONSELHO GESTOR

REPRESENTANTES DA
S0CIEDADE CIVIL

Figura 38: Organograma da Estrutura Organizacional da REDES do Tupé.
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O Conselho Gestor da REDES do Tupé é deliberativo e foi criado em 18 de
abril de 2006 através da Resolução no. 040/2006 do COMDEMA (Conselho Municipal
de Desenvolvimento e Meio Ambiente) (Foto 41). Foi constituído em 12 de setembro de
2006 através da Portaria 91/2006 – GS/SEMMA, tendo seu Regimento Interno
aprovado em 14 de novembro de 2006, através da Resolução 01/2006 – CDREDES do
Tupé.

Foto 362: 60 ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor da REDES do Tupé. Fonte: Blog da Floresta, 2015.
Tabela 34: A atual composição do Conselho Deliberativo da RDS do Tupé, conforme a Portaria 26/2013
GS/SEMMAS:

ENTIDADE
SEMMAS/Gestor da UC

FUNÇÃO
PRESIDENTE

REPRESENTANTES
Marco Antônio Vaz de Lima

Representantes Comunitários

Almir Rodrigues Rabelo –

da RDS do Tupé

Conselheiro Titular
Álvaro da Silva Bastos –
Suplente
CONSELHEIROS

José Carlos Marques de Oliveira
– Conselheiro Titular
Alberto Gomes Neto – Suplente
Clarice de Castro Quinto –
Conselheiro Titular
Luiz Carlos Rodrigues –
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Suplente
Rita de Cássia Nascimento Titular
Luis Antonio Araújo – Titular
Domingos José da Silva Suplente
José Selmarcos da Silva Gomes
– Titular
Agnézio Coelho Antunes –
Suplente

Manoel Gomes Ferreira – Titular

Entorno da RDS do Tupé

Elisângela Farias Pereira –
Suplente
CONSELHEIROS

Paula Aliomar Ribeiro Beltrão –
Titular
Josimar de Oliveira Peixoto –
Suplente

Ellen Barbosa de Andrade –

Comunidade técnica -

Titular

cientifica

Annunziata Donádio
Chateaubriand – Suplente
CONSELHEIROS

Edinaldo Nelson dos Silva –
Titular
Climéia Correa Soares –
Suplente

Órgão Governamental de Meio
Ambiente

CONSELHEIROS

Janaina Paulino da Silva –

Órgão Governamental de

Titular

Educação
CONSELHEIROS

Ângela Tereza Castanheiro
Amorim – Suplente
Kalina Benevides Ponte - Titular
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Órgão não-governamental

CONSELHEIROS

Nailza Pereira Porto

Raimundo Sampaio Rosas –

Órgão Governamental de

Titular

Saúde
CONSELHEIROS

Marco Antônio dos Santos –
Titular
Alexandre Gomes da Silva –
Suplente

Francisco Francimar da Silva –

Órgão Governamental de

Titular

abastecimento e de terra

Washington Luiz Garcez Pires CONSELHEIROS

Suplente
Tessália Ines dos Santos Oliveira
– Titular
Francisco de Assis – Suplente

Sérgio Edgar Vieira da Rocha –

Órgão Governamental de
Infraestrutura

Titular
CONSELHEIROS

Rondinele da Silva Brito –
Suplente

Órgão Indigenista

CONSELHEIROS

Fabian Kuerten – Titular
Ricardo Luiz da Silva – Suplente
Marcilei Pinto da Silva – Titular

Organização Sindical
CONSELHEIROS

Maria Lucinete Nicácio de Lima
– Suplente

José Barbosa Rebouças – Titular

Órgão Governamental de
Limpeza Pública

CONSELHEIROS

Osmar Lemos Albuquerque –
Suplente

Órgão Governamental de
Cultura e Turismo

CONSELHEIROS

Grace Anne Perdigão de
Almeida – Titular
Patrícia Maria Araújo Silva -
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Suplente
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9. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

As Unidades de Conservação tem uma função estratégica na manutenção e
conservação in situ da biodiversidade. Criar espaços especialmente protegidos tem sido
é um dos mecanismos mais exitosos na preservação dos recursos ambientais.
Nesse contexto, as Unidades de Conservação Federais, Estaduais, Municipais,
Privadas e Terras Indígenas ocupam aproximadamente 55% do território do estado do
Amazonas (IDESAM, 2014).
Integram o território do município de Manaus as seguintes unidades de
conservação:
I - sob tutela Federal: Parque Nacional de Anavilhanas e Reserva Florestal
Adolpho Ducke;
II - sob tutela Estadual: APA Estadual da Margem Esquerda do Rio Negro
(Setores Tarumã-Açu/Tarumã-Mirim e Aturiá/Apuauzinho) Reserva de Desnvolvimento
Sustentável Puranga Conquista, Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul e Parque
Estadual Sumaúma;
III - sob tutela Municipal: APA do Tarumã/ Ponta Negra, Parque Municipal do
Mindu, Refúgio da Vida Silvestre Sauim-Castanheira, Parque Municipal Nascentes do
Mindu, Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, REDES do Tupé e as
RPPN’s.
A importância da REDES do Tupé é determinada pelo seu patrimônio natural e
cultural protegidos em seus limites. Esses critérios incluem endemicidade de fauna e
flora, representativa regional de paisagens e sítios arqueológicos. Em sua localização
junto ao Mosaico das Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro e por está inserida
no Projeto Corredores Ecológicos é uma das unidades que protegem o Bioma
Amazônia.
A REDES do Tupé abriga uma diversidade biológica riquíssima. Em relação aos
recursos florestais, as principais tipologias florestais predominantes foram: Floresta
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Ombrófila Densa e Floresta de Campinarana. Foram encontradas 92 espécies florestais
entre madeireiras, não madeireiras e medicinais.
Espécies de flora Ameaçada de Extinção: Ucuúba Virola surinamensis e
Castanha-da-amazônia Bertholletia exelsa, ambas consideradas vulneráveis.
Na bacia do Lago do Tupé foram identificados, um total de 118 táxons de
fitoplâncton e 117 táxons de algas (desmídias).
Em relação aos Recursos faunísticos da REDES do Tupé foram identificadas 17
espécies de mamíferos; 121 espécies de aves; 44 espécies de Anfíbios; 23 espécies de
répteis; 84 espécies de peixes, 11 espécies de esponja, 8 espécies de fungos; 20 famílias
de insetos aquáticos. Esses dados reforçam a importância da Reserva do Tupé para a
conservação da fauna regional. Uma Espécies de fauna ameaçada de extinção que
merece destaque é o Saguinus bicolor, Sauim-de-Manaus, endêmico da região situada
entres os rios Cuieiras e Urubu a Reserva representa um importante abrigo para parte da
população desse mamífero.
O turismo e a pesquisa cientifica são usos potências mais evidentes da REDES
do Tupé. Paisagens de beleza cênica, como lagos, cachoeiras, praias, trilhas e matas de
igapós, e de interesse histórico e cultural, como sítios arqueológicos, devem ser
valorizados.
A área total da REDES é habitada por uma população humana constituída de
2.508 habitantes distribuídos em 836 famílias. As famílias residentes nas comunidades
da REDES do Tupé utilizam a área para desenvolver atividades produtivas como cultivo
de roçado, extração de madeira, produção de espetos de madeira, prestação de serviços,
turismo e produção de artesanato. As atividades de subsistência realizadas pelos
moradores são a caça, a pesca, o extrativismo de coleta e a agricultura.
As principais dificuldades enfrentadas pela gestão da REDES do Tupé, é
extração ilegal de madeira, a pesca predatória com uso de bomba e malhadeira, o
turismo desordenado e situação fundiária.
Os principais desafios da gestão da Unidade são:
1. Regularização fundiária, para resolver a questão fundiária da RDS do
Tupé se faz necessário uma ação conjunta entre os 3 entes federativos,
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União, por ter o domínio da área, Estado do Amazonas que detém as
informações inerentes aos títulos definitivos que expediu no local, antes
da criação da RDS e Município por se tratar de Reserva Municipal. Com
este trabalho integrando as áreas técnica e jurídica do INCRA, SPF e
Prefeitura se tornará possível realizar o estudo da situação a fim de traçar
as diretrizes necessárias ao enfrentamento e solução definitiva desta
questão fundiária tão almejada pelos moradores do local e pela
sociedade;
2.

Controle eficaz para evitar a entrada de novos moradores;

3.

Combater a extração de madeira caça e pesca ilegal;

4. Garantir a Sustentabilidade na elaboração de Projetos Comunitários;
5. Garantir Recursos Humanos e Financeiros para o fortalecimento da
gestão da UC;
6. Recuperar as áreas degradadas e concluir a implantação da energia
elétrica nas comunidades.
Dessa forma, conciliar o uso dos recursos naturais, de forma sustentável, com as
populações tradicionais residentes trazendo melhorias na qualidade de vida das
populações e garantindo a conservação do meio ambiente.
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11. ANEXOS
Anexo 1: Relação das espécies de aves, família, nome científico e nome popular, encontradas na REDES
do Tupé. Fonte: Fonseca et al. (2006) e EIA/RIMA Manaus energia (2006).

Família
Accipitridae

Alcedinidae

Nome científico
Elanoides forficatus A, B
Urubitinga urubitinga A
Accipiter bicolor B
Accipiter poliogaster B
Accipiter superciliosus B
Buteo albicaudatus B
Buteo brachyurus B
Rupornis magnirostris B
Buteo nitidus B
Buteo platypterus B
Buteogallus urubitinga B
Chondrohierax uncinatus B
Gampsonyx swainsoni B
Harpagus bidentatus B
Harpia harpyja B
Heterospizias meridionalis B
Ictinia plumbea B
Leptodon cayanensis B
Leucopternis albicollis B
Leucopternis melanops B
Morphnus guianensis B
Pandion haliaetus B
Spizaetus ornatus B
Spizaetus tyrannus B
Spizaetus melanoleucus B
Megaceryle torquata A
Chloroceryle aenea B
Chloroceryle amazona B
Chloroceryle americana B
Chloroceryle inda A

Anatidae
Anhingidae
Apodidae

Cairina moschata A
Oxyura dominica B
Anhinga anhinga B
Chaetura sp A

Nome popular
Gavião-tesoura
Gavião-preto
Gavião-bombachinhagrande
Tauató-pintado
Gavião-miudinho
Gavião-de-rabo-branco
Gavião-de-cauda-curta
Gavião-carijó
Gavião-pedrês
Gavião-de-asa-larga
Gavião-preto
Caracoleiro
Gaviãozinho
Gavião-ripina
Gavião-real
Gavião-caboclo
Sovi
Gavião-de-cabeça-cinza
Gavião-branco
Gavião-de-cara-preta
Uiraçu-falso
Águia-pescador
Gavião-de-penacho
Gavião-pega-macaco
Gavião-pato
Martim-pescadorgrande
Martinho
Martim-pescador-verde
Martim-pescadorpequeno
Martim-pescador-damata
Pato-do-mato
Bico-roxo
Biguatinga
Andorinhão
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Chaetura brachyura B
Chaetura chapmani B
Chaetura brachyura B
Panyptila cayennensis B
Streptoprocne zonaris B

Ardeidae

Bucconidae

Tachomis squamata B
Ardea cocoi A, B
Ardea alba B
Bubulcus ibis B
Butorides striatas B
Cochlearius cochlearius B
Nycticorax nycticorax B
Pilherodias pileatus B
Tigrisoma lineatum B
Tigrisoma lineatum A
Chelidoptera tenebrosa A, B
Bucco capensis B
Bucco tamatia B
Malacoptila fusca B
Monasa atra A B
Nonnula rubecula B
Notharchus macrorhynchus B

Capitonidae
Caprimulgidae

Cardinalidae
Cathartidae

Notharchus tectus B
Capito niger B
Chordeiles rupestres A
Chordeiles acutipennis B
Chordeiles minor B
Caprimulgus nigrescens B
Lurocalis semitorquatus B
Nyctidromus albicollis B
Caryothraustes canadenses B
Piranga rubra B
Coragyps atratus A, B
Cathartes aura B
Cathartes melambrotos B
Sarcoramphus papa B
Cathartes aura A

Andorinhão-de-rabocurto
Andorinhão-dechapman
Andorinhão-de-rabocurt
Andorinhão-estofador
Taperuçu-de-coleirabranca
Andorinhão-do-buriti
Socó-grande, Garçamoura
Garça-branca-grande
Garça-vaqueira
Socozinho
Arapapá
Savacu
Garça-real
Socó-boi
Socó-boi
Urubuzinho, Taterá
Rapazinho-de-colar
Rapazinho-carijó
Barbudo-pardo
Chora-chuva-de-asabranca
Macuru
Macuru-de-testabranca
Macuru-pintado
Capitão-de-bigodecarijó
Bacurau-da-praia
Bacurau-de-asa-fina
Bacurau-norteamericano
Bacurau-de-lajeado
Tuju
Bacurau
Furriel
Sanhaçu-vermelho
Urubu-de-cabeça-preta
Urubu-de-cabeçavermelha
Urubu-da-mata
Urubu-rei
Urubu-de-cabeçavermelha
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Charadriidae

Ciconiidae
Cracidae

Columbidae

Conopophagidae
Cotingidae

Cuculidae

Dendrocolaptidae

Vanellus cayanus A
Charadrius collaris B
Pluvialis dominica B
Mycteria americana B
Ortalis motmot A, B
Crax alector B
Penelope jacquacu B
Penelope marail B
Pipile cumanensis B
Patagioenas speciosa A
Patagioenas cayennensis A
Columbina talpacoti A, B
Columbina passerina B
Columba plumbea B
Columba subvinacea B
Geotrygon montana B
Leptotila verreauxi B
Conophaga aurita B
Lipaugus vociferans A, B
Cotinga cotinga A, B
Cotinga cayana B
Haematoderus militaris B
Iodopleura fusca B
Perissocephalus tricolor B
Phoenicircus carnifex B
Xipholena punicea B
Piaya cayana A, B
Piaya minuta A
Piaya melanogaster B
Crotophaga ani A, B
Crotophaga major A, B
Coccyzus euleri B
Coccyzus melacoryphus B
Dromococcyx pavoninus B
Dendrocincla fuliginosa A, B
Glyphorynchus spirurus A, B
Dendroplex picus A
Campylorhamphus procurvoides B
Deconychura longicauda B
Deconychura stictolaema B
Dendrexetastes rufigula B
Dendrocincla merula
Dendrocolaptes certhia B
Dendrocolaptes picummus B

Batuíra-de-esporão
Batuíra-de-coleira
Batuiruçu
Cabeça-seca
Aracuã-pequeno
Mutum-poranga
Jacu-de-spix
Jacumirim
Jacutinga-de-gargantaazul
Pomba-trocal
Pomba-galega
Rolinha
Rolinha-cinzenta
Pomba-amargosa
Pomba-botafogo
Pariri
Juriti-pupu
Chupa-dente-de-cinta
Capitão-do-mato
Anambé-de-peito-roxo
Anambé-azul
Anambé-militar
Anambé-fusco
Maú
Saurá
Anambé-pompadora
Alma-de-gato
Chincoã-pequeno
Chincoã-de-bicovermelho
Anu-preto
Anu-major
Papa-lagarta-de-euler
Papa-lagarta-acanelado
Peixe-frito-pavonino
Arapaçu-pardo
Arapaçu-bico-de-cunha
Arapaçu-de-bicobranco
Arapaçu-de-bico-curvo
Arapaçu-rabudo
Arapaçu-de-gargantapintada
Arapaçu-galinha
Arapaçu-da-taoca
Arapaçu-barrado
Arapaçu-meio-barrado
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Hylexetastes perrotii B
Lepidocolaptes albolineatus B
Sittasomus griseicapillus B
Xiphorhynchus pardalotus B
Nasica longirostris B
Eurypygidae
Falconidae

Formicaridae

Fringillidae

Furnariidae

Eurypyga helias B
Milvago chimachima A, B
Micrastur ruficollis A, B
Micrastur gilvicollis A, B
Daptrius ater A, B
Ibycter americanus A
Herpetotheres cachinnans A
Falco rufigularis A, B
Daptrius americanus B
Micrastur mirandollei B
Micrastur semitorquatus B
Caracara plancus B
Formicarius analis B
Formicarius colma B
Euphonia violacea A
Euphonia chlorotica A
Euphonia cayennensis B
Euphonia chrysopasta B
Euphonia minuta B
Euphonia plumbea B
Automolus infuscatus B
Automolus ochrolaemus B
Clibanornis obscurus B
Philydor erythropterum B
Philydor pyrrhodes B
Sclerurus macconnelli B
Sclerurus rufigularis B
Synallaxis rutilans B

Galbulidae

Microxenops milleri B
Galbula albirostris B
Galbula dea B
Galbula leucogastra B
Jacamerops aureus B

Arapaçu-de-bicovermelho
Arapaçu-de-listrasbrancas
Arapaçu-verde
Arapaçu-assobiador
Arapaçu-de-bicocomprido
Pavãozinho-do-pará
Carrapateiro
Falcão-caburé
Gavião-mateiro
Gavião-de-anta
Cancão, Gralhão
Acauã
Cauré
Gralhão
Tanatau
Falcão-relógio
Carcará
Pinto-do-mato-de-carapreta
Galinha-do-mato
Gaturamo-verdadeiro
Fim-fim
Gaturamo-preto
Gaturamo-rei
Gaturamo-de-barrigabranca
Gaturamo-anão
Barranqueiro-pardo
Barranqueiro-camurça
Barranqueiro-ferrugem
Limpa-folha-de-asacastanha
Limpa-folha-vermelho
Vira-folha-de-peitovermelho
Vira-folha-de-bicocurto
João-tenenémcastanho
Bico-virado-da-copa
Ariramba-de-bicoamarelo
Ariramba-do-paraíso
Ariramba-bronzeada
Jacamaraçu
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Galbula dea A
Galbula albirostris A
Grallariidae

Heliornithidae
Hirundinidae

Grallaria varia B

Ariramba-da-copa.
Ariramba-de-bicoamarelo
Tovacuçu

Hylopezus macularius B

Torom-carijó

Myrmothera campanisona B

Tovaca-patinho

Heliornis fulica B

Picaparra

Progne tapera

A, B

Tachycineta albiventer A
Stelgidopteryx ruficollis A, B

Andorinha-do-campo,
uiriri
Andorinha-do-rio
Andorinha-serradora

Hirundo rustica B

Andorinha-de-bando

Atticora tibialis B
Progne chalybea

Calcinha-branca
B

Andorinha-domésticagrande
Andorinha-azul

Progne subis B
Riparia riparia B
Icteridae

Andorinha-do-barranco
A

Momotidae
Nyctibiidae

Momotus momota A, B
Nyctibius griseus A, B
Nyctibius aethereus B
Nyctibius bracteatus B
Nyctibius grandis B
Nyctibius leucopterus B

Chopim
Guacho, Japu
Japiim-xexéu
Japiim-do-mato, Guaxe
Inhapim
Rouxinol-do-rio-negro
Vira-bosta
Japu-verde
Iraúna-grande
Polícia-inglesa-do-norte
Jaçanã
Pipira-de-bicovermelho
Udu-de-coroa-azul
Urutau, Mãe-da-lua
Mãe-da-lua-parda
Urutau-ferrugem
Mãe-da-lua-gigante
Urutau-de-asa-branca

Odontophoridae

Odontophorus gujanensis B

Uru-corcovado

Onychorhynchidae

Onychorhynchus coronatus A
Myiobius barbatus B
Terenotriccus erythrurus B
Pandion haliaetus A
Setophaga fusca B

Maria-leque
Assanhadinho
Papa-moscas-uirapuru
Águia-pescadora
Mariquita-papo-de-

Jacanidae
Mitrospingidae

Pandionidae
Parulidae

Molothrus bonariensis
Psarocolius decumanus A
Cacicus cela A
Cacicus haemorrhous A
Icterus cayanensis B
Icterus chrysocephalus B
Molothrus bonariensis B
Psarocolius viridis B
Molothrus oryzivorus B
Sturnella militaris B
Jacana jacana B
Lamprospiza melanoleuca B
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Passeriforme

Platyrinchus platyrhynchos A

Passerellidae

Ammodramus aurifrons A

fogo
Mariquita-amarela
Mariquita-de-pernaclara
Patinho-de-coroabranca
Cigarrinha-do-campo

Arremon taciturnis B

Tico-tico-de-bico-preto

Pelecaniformes

Ardea alba A

Garça-branca-grande

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus A

Biguá

Picidae

Melanerpes cruentatus A, B

Benedito-de-testavermelha
Pica-pau-de-bandabranca
Pica-pau-de-barrigavermelha
Pica-pau-amarelo
Pica-pau-chocolate
picapauzinho-chocolate
Pica-pau-de-coleira
Pica-pau-barrado
Pica-pau-douradoescuro
Pica-pau-bufador
Pica-pau-anão-depintas-amarelas
Cabeça-de-ouro
Dançarino-de-gargantabranca
Rendeira
Fruxu-do-carrasco
Cabeça-branca
Uirapuru-estrela
Uirapuruzinho-do-norte
Papinho-amarelo
Mergulhão-pequeno
Bico-assovelado-decoleira
Balança-rabo-guianense
Balança-rabo-dechapéu-preto
Bico-assovelado
Enferrujadinho
Patinho-de-coroadourada

Dendroica petechia
Dendroica striata B

B

Dryocopus lineatus A, B
Campephilus rubricollis A, B
Celeus flavus A, B
Celeus elegans B
Celeus grammicus B
Celeus torquatus B
Celeus undatus B
Piculus chrysochloros B
Piculus flavigula B
Picumnus exilis B
Pipridae

Pipritidae
Podicipedidae
Polioptilidae

Ceratopipra erythrocephala A, B
Corapipo gutturalis B
Manacus manacus B
Neopelma chrysocephalum B
Dixiphia pipra B
Lepidothrix serena B
Tyranneutes virescens B
Piprites chloris B
Tachybaptus dominicus B
Microbates collaris B
Polioptila guianensis B
Polioptila plumbea B

Platyrinchidae

Ramphocaenus melanurus B
Neopipo cinnamomea B
Platyrinchus coronatus B

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

185

Platyrinchus platyrhynchos B

Psittacidae

Platyrinchus saturatus B
Ara ararauna A, B
Ara macao A, B
Pionus menstruus A, B
Brotogeris versicolurus A
Deroptyus accipitrinus A, B
Amazona autumnalis B
Amazona farinosa B
Ara chloropterus B
Orthopsittaca manilatus B
Psittacara leucophthalmus B
Brotogeris chrysoptera B
Pionites melanocephalus B

Psophiidae
Rallidae

Ramphastidae

Rhynchocyclidae

Pyrilia caica B
Pionus fuscus B
Touit purpuratus B
Psophia crepitans B
Aramides cajaneus B
Laterallus melanophaius B
Laterallus viridis B
Pteroglossus viridis A, B
Ramphastos vitellinus A, B
Ramphastos tucanus A, B
Selenidera piperivora B
Mionectes macconnelli A
Todirostrum maculatum A
Lophotriccus vitiosus B
Corythopis torquatus B
Myiornis ecaudatus B
Mionectes macconnelli B
Phylloscartes virescens B
Rhynchocyclus olivaceus B
Todirostrum pictum B
Tolmomyias assimilis B
Tolmomyias poliocephalus B

Rynchopidae
Scleruridae

Rynchops niger A
Sclerurus macconnelli A

Scolopacidae

Actitis macularius A, B
Calidris fuscicollis B

Patinho-de-coroabranca
Patinho-escuro
Arara-canindé
Araracanga
Maitaca-de-cabeça-azul
Periquito-de-asabranca
Anacã
Papagaio-diadema
Papagaio-moleiro
Arara-vermelha-grande
Maracanã-do-buriti
Periquitão-maracanã
Periquito-de-asadourada
Marianinha-de-cabeçapreta
Curica-caica
Maitaca-roxa
apuim-de-costas-azuis
jacamim-de-costascinzentas
saracura-três-potes
Sanã-parda
Sanã-castanha
Araçari-miudinho
Tucano-de-bico-preto
Tucano-grande-depapo-branco
Araçari-negro
Abre-asa-da-mata
Ferreirinho-estriado
Maria-fiteira
Estalador-do-norte
Caçula
Abre-asa-da-mata
Borboletinha-guianense
Bico-chato-grande
Ferreirinho-pintado
Bico-chato-da-copa
Bico-chato-de-cabeçacinza
Corta-água
Vira-folha-de-peitovermelho
Maçarico-pintado
Maçarico-de-sobre-
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B

Calidris melanotos
Calidris minutilla B
Gallinago paraguaiae B
Calidris himantopus B
Tringa flavipes B
Tringa melanoleuca B

Sternidae
Strigidae

Thamnophilidae

Tringa solitaria B
Numenius borealis B
Phaetusa simplex A
Sternula superciliaris A
Pulsatrix perspicillata A, B
Megascops watsonii A
Strix huhula B
Strix virgata B
Glaucidium hardyi B
Lophostrix cristata B
Athene cunicularia B
Thamnophilus amazonicus A
Mymortherula axillaris B
Thamnophilus murinus B
Thamnophilus punctatus B
Mymortherula menetriesii B
Mymortherula longipennis B
Myrmoderus ferrugineus B
Myrmornis torquata B
Myrmotherula brachyura B
Myrmelastes leucostigma B
Thamnomanes ardesiacus A
Thamnomanes ardesiacus B
Thamnomanes caesius A
Hypocnemis cantator B
Myrmophylax atrothorax B
Percnostola rufifrons B
Pithys albifrons B
Isleria guttata B

branco
Maçarico-de-colete
Maçariquinho
Narceja
Maçarico-pernilongo
Maçarico-de-pernaamarela
Maçarico-grande-deperna-amarela
Maçarico-solitário
Maçarico-esquimó
Trinta-réis-grande
Trinta-réis-anão
Murucututu
Corujinha-orelhuda
Coruja-preta
Coruja-do-mato
Caburé-da-amazônia
Coruja-de-crista
Coruja-buraqueira
Choca-canela
Choquinha-de-flancobranco
Choca-murina
Choca-bate-cabo
Choquinha-degarganta-cinza
Choquinha-de-asacomprida
Formigueiro-ferrugem
Pinto-do-mato-carijó
Choquinha-miúda
Formigueiro-de-asapintada
Uirapuru-de-gargantapreta
Uirapuru-de-gargantapreta
Ipecuá
Cantador-da-guiana
Formigueiro-de-peitopreto
Formigueiro-de-cabeçapreta
Papa-formiga-detopete
Choquinha-de-barrigaruiva
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Hypocnemis cantator A

Cercomacra cinerascens B

Papa-formigascantador
Papa-formiga-detopete
Mãe-de-taoca-degarganta-vermelha
Chororó-pocuá

Cercomacra laeta B

Chororó-didi

Cercomacra tyrannina B

Chororó-escuro

Cymbilaimus lineatus B

Papa-formiga-barrado

Euchrepomis spodioptila B

Zidedê-de-asa-cinza

Frederickena viridis B

Borralhara-do-norte

Herpsilochmus dorsimaculatus B

Hylophylax naevius B

Chorozinho-de-costasmanchadas
Papa-formiga-doigarapé
Guarda-floresta

Willisornis poecilinotus B

Rendadinho

Herpsilochmus sticturus B

Chorozinho-de-caudapintada
Cambacica
Pipira-vermelha
Tem-tem-de-topeteferrugínea
Figuinha-de-rabocastanho
Sanhaçu-da-amazônia
Sanhaçu-do-coqueiro
Saí-de-perna-amarela
Saí-azul-de-pernasvermelhas
Saí-azul
Canário-do-amazonas
Coleiro-do-norte
Bigodinho
Curió
Tiziu
Cardeal-da-amazônia
Saí-verde
Saí-de-bico-curto
Pipira-azul

Pithys albifrons A
Gymnopithys rufigula A B

Sclateria naevia B

Thraupidae

Coereba flaveola A B
Ramphocelus carbo A, B
Tachyphonus surinamus A, B
Conirostrum speciosum B
Tangara episcopus A
Tangara palmarum A
Cyanerpes caeruleus A, B
Cyanerpes cyaneus A, B
Dacnis cayana A, B
Sicalis columbiana A
Sporophila americana A
Sporophila lineola A B
Sporophila angolensis A
Volatinia jacarina A B
Paroaria gularis A
Chlorophanes spiza B
Cyanerpes nitidus B
Cyanicterus cyanicterus B
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Dacnis lineata B
Hemithraupis flavicollis B
Lanio fulvus B
Lanio cristatus B
Tachyphonus phoenicius B
Tangara chilensis B
Tangara gyrola B
Tangara mexicana B
Tangara puntacta B
Tangara varia B
Tangara velia B
Tersina viridis B
Tangara episcopus B
Tangara palmarum B
Saltator grossus B
Saltator maximus B
Sporophila bouvronides B
Sporophila castaneiventris B
Threskiornithidae
Tinamidae

Mesembrinibis cayennensis A, B
Crypturellus soui A, B
Crypturellus variegatus A, B
Crypturellus brevirostris B
Tinamus major B

Tiranídeos

Pitangus sulphuratus A
Megarynchus pitanguá A

Tityridae

Tityra cayana A

Trochilidae

Schiffornis turdina B
Phaethornis superciliosus A, B
Heliothryx auritus A
Amazilia fimbriata A, B
Amazilia versicolor B
Anthracothorax nigricollis B
Avocettula recurvirostris B
Campylopterus largipennis B
Chrysolampis mosquitos B

Saí-de-máscara-preta
Saíra-galega
Pipira-parda
Tiê-galo
Tem-tem-de-dragonavermelha
Sete-cores-daamazônia
Saíra-de-cabeçacastanha
Saíra-de-bando
Saíra-negaça
Saíra-carijó
Saíra-diamante
Saí-andorinha
Sanhaçu-da-amazônia
Sanhaçu-do-coqueiro
Bico-encarnado
Tempera-viola
Estrela-do-norte
Caboclinho-de-peitocastanho
Coró-coró
Sovi, Tururim
Inhambu-onça
Inhambu-carijó
Inhambu-de-cabeçavermelha
Bem-te-vi
Neinei, bem-te-vi-dobico-chato
Anambé-branco-derabo-preto
Flautim-marrom
Besourão-de-rabobranco
Beija-flor-de-bochechaazul
Beija-flor-de-gargantaverde
Beija-flor-de-bandabranca
Beija-flor-de-vestepreta
Beija-flor-de-bicovirado
Asa-de-sabre-cinza
Beija-flor-vermelho
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Discosura longicaudus B
Florisuga mellivora
Heliothryx auritus B
Hylocharis sapphirina B
Phaethomis bourcieri B
Phaethomis ruber B
Polytmus theresiae B
Thalurania furcata B
Topaza pella B
Troglodytidae

Pheugopedius coraya A
Troglodytes musculus A
Cyphorhinus arada A, B
Troglodytes musculus B
Microcerculus bambla B
Pheugopedius coraya B
Cantorchilus leucotis B

Trogonidae

Trogon melanurus A
Pharomachrus pavoninus B
Trogon rufus B
Trogon violaceus B
Trogon viridis B
Trogon viridis A

Turdidae

Tyrannidae

Turdus albicollis A
Turdus leucomelas A
Catharus fuscescens
Catharus minimus B
Turdus albicollis B
Attila spadiceus A, B
Philohydor lictor A
Myiodynastes maculatus A, B
Tyrannus savana A, B
Tyrannus melancholicus A, B
Legatus leucophaius A, B
Myiozetetes cayanensis A, B
Myiozetetes similis A
Camptostoma obsoletum B
Conopias parvus B
Contopus virens B

Bandeirinha
Beija-flor-azul-de-rabobranco
Beija-flor-de-bochechaazul
Beija-flor-safira
Rabo-branco-de-bicoreto
Rabo-branco-rubro
Beija-flor-verde
Beija-flor-tesoura-verde
Beija-flor-brilho-defogo
Garrinchão-coraia
Corruira
Uirapuru
Corruíra
Uirapuru-de-asa-branca
Garrinchão-coraia
Garrinchão-de-barrigavermelha
Surucuá-de-caudapreta
Surucuá-pavão
Surucuá-de-barrigaamarela
Surucuá-violáceo
Surucuá-grande-debarriga-amarela
Surucuá-grande-debarriga-amarela
Sabiá-coleira
Sabiá-branco
Sabiá-norte-americano
Sabiá-de-cara-cinza
Sabiá-coleira
Tinguaçu-cantor
Bentevizinho-do-brejo
Bem-te-vi-rajado
Tesourinha
Suiriri
Bem-te-vi-pirata
Bentevizinho-de-asaferrugínea
Bentevizinho-depenacho-vermelho
Risadinha
Bem-te-vi-da-copa
Piui-verdadeiro
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Elaenia chiriquensis B
Elaenia parvirostris B
Griseotyrannus aurantioatrocristatus B
Empidonomus varius B
Hemitriccus zosterops B
Laniocera hypopyrra B
Lophotriccus galeatus B
Muscivora tyrannus B
Myiarchus ferox B
Myiarchus tuberculifer B
Myiopagis caniceps B
Myiopagis gaimardii B
Myiozetetes luteiventris B
Ornithion inerme B
Pachyramphus marginatus B
Pachyramphus minor B
Pachyramphus rufus B
Pachyramphus surinamus B
Phaeomyias murina B
Phyllomyias griseiceps B
Pitangus sulphuratus B
Ramphotrigon ruficauda B
Rhytipterna simplex B
Sirystes sibilator B
Tityra cayana B
Tyrannopsis sulphurea B
Tyrannulus elatus B
Tyrannulus tyrannulus B

Tytonidae
Vireonidae

Zimmerius gracilipes B
Tyto alba B
Cyclarhis gujanensis A, B
Vireo olivaceus A, B
Hylophilus muscicapinus B
Hylophilus ochraceiceps B
Hylophilus semicinereus B
Hylophilus thoracicus B
Vireo altiloquus B
Vireolanius leucotis B

Chibum
Guaracava-de-bicocurto
Peitica-de-chapéupreto
Peitica
Maria-de-olho-branco
Chorona-cinza
Caga-sebinho-depenacho
Tesourinha
Maria-cavaleira
Maria-cavaleirapequena
Guaracava-cinzenta
Maria-pechim
Bem-te-vi-barulhento
Poiaeiro-desobrancelha
Caneleiro-bordado
Caneleiro-pequeno
Caneleiro-cinzento
Caneleiro-da-guiana
Bagageiro
Piolhinho-de-cabeçacinza
Bem-te-vi
Bico-chato-de-rabovermelho
Vissiá
Gritador
Anambé-branco-derabo-preto
Suiriri-de-gargantarajada
Maria-te-viu
Maria-cavaleira-derabo-enferrujado
Poiaeiro-de-pata-fina
Coruja-da-igreja
Pitiguari
Juriviara-oliva
Vite-vite-camurça
Vite-vite-uirapuru
Verdinho-da-várzea
Vite-vite
Juruviara-barbuda
Assobiador-do-
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Xenopidae

Xenops minutus

castanhal
Bico-virado-miúdo

B

Legenda: A: Fonseca et al. (2006); B: EIA/RIMA Manaus energia (2006).

Anexo 2: Questionário de Diagnóstico Socioambiental da REDES do Tupé.

Diagnóstico Socioambiental da REDES do Tupé

Data da aplicação: ____/_____/______Entrevistador: ____________________________Cód.:___________

Comunidade:____________________________________________________

DADOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO

1. Nome:
_____________________________________________________________________________

2. Sexo:

Feminino

Masculino 3. Faixa etária:

17-25

26-42

43–58

> 59

4. Endereço: ________________________________________________________________________
MOBILIDADE GEOGRÁFICA

5. Local de nascimento:
_______________________________________________________________
6. Qual foi o último local que morou antes de vir para cá?_____________________________
7. Há quanto tempo (anos) mora neste local?
<1

1–2

2–4

4–6

6–8

8 – 10

> 10

Desde que nasceu

8. Pretende mudar para outra comunidade ou estado nos próximos 5 anos?
Sim

Não

Por quê?......................................................
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COMPONENTES DA RENDA
9. Grau de escolaridade:

Seu

Do (a) chefe da família

Analfabeto/Primário incompleto
Primário completo/Fundamental incompleto
Fundamental Completo/Ensino médio incompleto
Ensino médio completo/Superior incompleto
Superior completo

10. Estado Civil:
Casado (a)

Solteiro (a)

Separado (a)/Divorciado (a)

Viúvo (a)

Outros
11. Ocupação atual:
Assalariado

Aposentado

Profissional Liberal

Funcionário Público

Autônomo

Desempregado

Estudante

Não exerce nenhuma atividade

Dona de casa

Outros______________________________

12. Quantas pessoas residem em sua casa, incluindo você?
Uma

Duas

Três

Quatro

Cinco

Seis ou mais

13. Renda familiar mensal (salário mínimo)?
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<1

1–2

2–4

4–6

6–8

8 – 10

> 10

14. Fontes econômicas importantes:
Emprego

Indústria

Pensão

Comércio
Aposentadoria
Outros:.............................................

Bolsa família

Turismo

Agricultura

PERFIL SÓCIO-POLÍTICO
15. Existe “Associação Comunitária” na sua comunidade?

Sim

16. Existe Presidente (líder) na sua comunidade? Sim

Não

Não

17. Você ou alguém da sua casa participa de alguma Instituição política ou religiosa na sua
comunidade? Sim

Não

18. Se sim, que tipo de instituição:

Associação

Clube de mães

Grupo

religioso
ONG.

Outros .............................................

19. Acesso a Políticas Públicas:
Aposentadoria

Bolsa Família

Bolsa Floresta

Cartão Cidadão

Financiamento AFEAM
Auxílio Doença

SAUDE/ INFRA-ESTRUTURA
20. Tipo de Moradia:

21. Fonte de água:

Madeira

Igarapé

Palha

Cacimba

Alvenaria

Poço artesiano

Madeira / Alvenaria

Rede pública
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22. Tratamento de esgoto:

Nenhum

Fossa construída

Rede pública

Outros:....................................

23. Destino do lixo doméstico:

Joga no igarapé

Coleta pública (geral) Reutiliza

Queima

24. Principais doenças:
Malária
Pneumonia

Vermes

Gripe

Diarréia
Hepatite
Outros:..........................

Dengue

Doenças de Pele

Picada de Insetos e Animais

Febre Amarela

25. Como tratam as doenças mais freqüentes?
Não tratam

Remédio caseiro

Compra remédio

Remédio doado no posto

26. Em caso de doença procuram:
Ninguém
Hospital Público

Rezador/Curador
Posto de saúde

Agente de saúde

Médico particular

Outros........................................

MEIO AMBIENTE
27. O que significa meio ambiente, em sua opinião?
O lugar onde se vive

A floresta

Os rios e igarapés

O homem e a natureza

A cidade com suas casas, prédios e ruas.

28. Existe algum projeto para o meio ambiente desenvolvido na REDES do Tupé?
sim

não

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas – Volume I
Revisão Final: em 20.08.2016.

195

29. Você acredita que a sociedade está preocupada com o meio ambiente?
Sim

Não

30. Você faz algo para proteger o meio ambiente?

Não joga lixo no rio ou queima
Não caça animais

Sim

Não

não pratica pesca ilegal

Cultiva plantas regionais

Outros......................................

31. Você participaria de um projeto na REDES do Tupé?
Sim

Não Se sim, Qual..........................................................

32. Você sabe o que é Plano de Gestão ou Manejo?
sim

Não

33. Já ouviu falar em Plano de Gestão ou de Manejo?
Sim

Não

34. Você sabe se a REDES do Tupé possui Plano de Gestão?

Sim

Não

35. Quais os problemas ambientais mais observados na sua Comunidade?
Derrubada de árvores

Queimadas

Lixo no rio/igarapé

Outros........................................

Caça e pesca ilegal

36. Quais dessas alternativas podem amenizar os problemas ambientais na sua Comunidade?
Educação Ambiental

Conscientização da população

Campanha contra queimadas

Fiscalização
Outros........................

Anexo 3: Ficha Técnica de Mapeamento Participativo.
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Ficha Técnica Mapeamento Participativo

Nome do Técnico:
_________________________________________________________________________
Nome da Comunidade:
____________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ 2015

Pesca: Verão: (intensidade, comércio, uso):

Inverno:

Utensílios:

Caça: (intensidade, comércio, uso):
Mamíferos:

Aves:
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Tipo de caça / Utensílios:

Extrativismo PFNM: (Palmeiras, óleos, resinas, cascas, frutos, sementes e cipós) Intensidade /
Pressão:

Técnica:

PFM (Madeiras) espécie e uso Intensidade / Pressão:

Utensílios / Técnicas:

Agricultura:

Observações:
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Quelônios / Ovos:

Técnica de captura:
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