
© CI / Adriano Gambarini

© ICMBio - FLONA AmapáVOLUME II  
PLANEJAMENTO

PLANO DE MANEJO 
DA FLORESTA 
NACIONAL DO

AMAPÁ

© CI / Adriano Gambarini



PLANO DE MANEJO DA 
FLORESTA NACIONAL DO

Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade

Macapá
Março de 2016

AMAPÁ

V
O

LU
M

E 
II 

 P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

© ICMBio - FLONA Amapá



Instituto Chico Mendes de Conservação  
da Biodiversidade

PLANO DE MANEJO DA  
FLORESTA NACIONAL DO AMAPÁ
Volume II - Planejamento

Macapá
Publicação | Janeiro de 2014
Impressão | Março de 2016 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Dilma Vana Rousseff     Presidenta

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Izabella Mônica Vieira Teixeira     Ministra

INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Roberto Ricardo Vizentin     Presidente

DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE 
CONSERVAÇÃO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Giovanna Palazzi     Diretora

COORDENAÇÃO GERAL DE CRIAÇÃO,  
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO
Caio Marcio Paim Pamplona     Coordenador Geral

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E 
REVISÃO DE PLANO DE MANEJO
Alexandre Lantelme Kirovsky     Coordenador

COORDENADOR REGIONAL DO ICMBIO EM 
BELÉM – CR-4
Fernando Barbosa Pecanha Junior     Coordenador

FLORESTA NACIONAL DO AMAPÁ
Érico Emed Kauano     Chefe

© CI / Uliclelson Luis



Equipe de Supervisão do Plano de Manejo
Sueli Gomes Pontes dos Santos 
FLONA do Amapá
Mariella Butti de Freitas Guilherme    
FLONA do Amapá
Tainah Corrêa Seabra Guimarães      
FLONA do Amapá
Adriana Cilene Rozan Prestes 
FLONA do Amapá
Verônica Silva Veloso       
CPLAM/ICMBio
Alessandro Neiva       
CPLAM/ICMBio

Equipe de Coordenação do Plano de Manejo
Cesar Haag        
Coordenador de Política Ambiental CI-Brasil
Luis Barbosa        
Coordenador de Planejamento Territorial 
CI-Brasil
Manuela Dreyer da Silva      
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda.
Cecília Brosig
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda.
Larissa Lopes Mellinger
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda.

Equipe de Consolidação e Revisão Final do 
Plano de Manejo
Augusta Rosa Gonçalves     
COMAN/ICMBio
Cirineu Jorge Lourense      
COMAN/ICMBio
Érico Emed Kauano       
FLONA do Amapá

Equipe Técnica Responsável 
pelos Levantamentos Temáticos
Coordenação dos Inventários Biológicos
Enrico Bernard

Equipe Técnica dos Inventários Biológicos 
Enrico Bernard       
Pesquisador Mamíferos voadores  (Expedição I)
Ana Carolina Moreira Martins     
Pesquisadora Mamíferos voadores
Lucivaldo Dias Lima       
Pesquisador Herpetofauna
Cecile de Souza Gama      
Pesquisadora Ictiofauna
Claudia Regina da Silva      
Pesquisadora Mamíferos não voadores
Luis Antônio Coltro Jr.      
Pesquisador Avifauna
Claudia Funi        
Cartografia e SIG
Inácia Maria Vieira       
Pesquisadora Carcinofauna
Luciedi de Cássia Leoncio Tostes  
Pesquisadora Botânica (Expedição I)
Luciano Araújo Pereira   
Pesquisador Botânica (Expedição II)
Adriana Quintella Lobão      
Pesquisadora Botânica (Expedição III)

Inventário Florestal
Graciliano Galdino dos Santos
Perseu da Silva Aparício
Salustiano Villar da Costa Neto

Diagnóstico Socioeconômico
Carlos Henrique Schimidt 
Instituto de Estudos Socioambientais
Adriana Cilene Rozan Prestes
ICMBio
Sueli Gomes Pontes dos Santos 
ICMBio
Cesar Haag 
CI-Brasil
Rafael Moreira 
CI-Brasil
Manuela Dreyer 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Cecília Brosig 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Larissa Lopes Mellinger 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda

Diagnóstico Meio Físico
Luis Cláudio Barbosa 
Conservação Internacional
Manuela Dreyer 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Cecília Brosig 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Larissa Lopes Mellinger 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda

Elaboração de Mapas
Rogério Rodrigues da Silva 
COMAN/ICMBio
Luis Cláudio Barbosa 
Conservação Internacional
Cláudia Funi 
IEPA 

 

Equipe Responsável pela Revisão de Texto 
Volume I
Sueli Gomes Pontes dos Santos 
FLONA do Amapá
Mariella Butti de Freitas Guilherme 
FLONA do Amapá
Tainah Corrêa Seabra Guimarães 
FLONA do Amapá
Adriana Cilene Rozan Prestes 
FLONA do Amapá
Verônica Silva Veloso 
CPLAM/ICMBio
Alessandro Neiva 
CPLAM/ICMBio
Cesar Haag 
CI-Brasil
Thais Kasecker 
CI-Brasil
Fernando Cardoso Segtowick 
CI-Brasil
Manuela Dreyer 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Cecília Brosig 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda
Larissa Lopes Mellinger 
Cinco Reinos Pesquisas e Serviços 
Ambientais Ltda

C
R

ÉD
IT

O
S 

TÉ
C

N
IC

O
S



 6.1.6.5 Zona de Uso Especial Base Santo Antônio, Área 5  51
 6.1.7 Zona de Recuperação (Capivara)    51
 6.1.8 Zona Populacional      52
 6.1.9 Proposta de Zona de Amortecimento   54

7. Programas de Manejo      59
 7.1 Programa Temático: Pesquisa     60
 7.1.1 Pesquisa em Biodiversidade     60
 7.1.2 Pesquisa Científica em Geodiversidade   66
 7.1.3 Pesquisa em Meio Físico     67
 7.1.4 Pesquisa Socioeconômica e Sociocultural   69
 7.2 Programa Temático: Monitoramento Ambiental  70
 7.3 Programa Temático: Administração e Comunicação 72
 7.3.1 Administração       74
 7.3.2 In"aestrutura e Equipamentos    76
 7.3.3 Sustentabilidade Financeira     78
 7.3.4 Comunicação       80
 7.4 Programa Temático: Proteção e Fiscalização  81
 7.5 Programa Temático: Uso Público    83
 7.6 Programa Temático: Interpretação 
 e Educação Ambiental      87
 7.7 Programa Temático: Desenvolvimento Comunitário 89
 7.7.1 Fortalecimento sociocultural das Unidades 
 familiares e Comunitário      89
 7.7.2 Apoio às atividades produtivas e geração de renda 91
 7.8 Programa Temático: Alternativas de 
 Desenvolvimento       92
 7.9 Programa Temático: Manejo Florestal   94
 7.10 Programa Temático: 
 Recuperação/Restauração de Ambientes Degradados 97
 7.11 Programa Temático: Regularização Fundiária  98

8. Projetos Específicos      101
 8.1 Produção Madeireira e Não madeireira   101
 8.2 Educação Ambiental      102
 8.3 Pesquisa Científica      102
 8.4 Projetos Demonstrativos de Uso Sustentável  102
 8.4.1 Meliponicultura com Abelhas Nativas   103
 8.4.2 Manejo Sustentável do Açaí     104
 8.4.3 Ecoturismo de Base Comunitária    107

9. Referências Bibliográficas     109

Lista de Siglas        10
Lista de Figuras        11
Lista de Tabelas        11
Anexos          111

1. Visão Geral do Processo de Planejamento  13

2. Histórico de Planejamento do Plano de Manejo 15

3. Avaliação Estratégica 
da Floresta Nacional do Amapá     17
 3.1 Fatores Internos       17
 3.1.1 Fortalezas       17
 3.1.2 Fraquezas       18
 3.2 Fatores Externos      19
 3.2.1 Oportunidades       19
 3.2.2 Ameaças       19
 3.3 Análise Conjunta dos Fatores     21

4. Objetivos da Floresta Nacional do Amapá  23

5. Normas Gerais da Floresta Nacional do Amapá 27
 5.1 Gestão e Administração     27
 5.2 Acesso e Deslocamento no interior 
 da Floresta Nacional do Amapá     28
 5.3 Resíduos sólidos e líquidos     29
 5.4 Uso Público e Visitação     29
 5.5 Pesquisa Científica      30
 5.6 Pesquisa Mineral      31
 5.7 Atividades Produtivas      31

6. Zoneamento        33
 6.1 Descrição das Zonas      33
 6.1.1 Zona Primitiva       36
 6.1.1.1 Zona Primitiva Araguari-Mutum, Área 1   37
 6.1.1.2 Zona Primitiva Igarapé do Braço, Área 2   38
 6.1.2 Zona de Experimentação     39
 6.1.3 Zona de Manejo Florestal Comunitário   40
 6.1.4 Zona de Manejo Florestal     42
 6.1.5 Zona de Uso Público      43
 6.1.5.1 Zonas de Uso Público Rio Mutum/Araguari, Área 1 44
 6.1.5.2 Zonas de Uso Público Rio Falsino, Área 2.   45
 6.1.6 Zona de Uso Especial      46
 6.1.6.1 Zona de Uso Especial Base de Apoio 
 à Gestão e Fiscalização Araguari-Falsino, Área1   47
 6.1.6.2 Zona de Uso Especial Base Tracajá, Área 2   48
 6.1.6.3 Base de fiscalização Cachoeira Grande, Área 3  49
 6.1.6.4 Zona de Uso Especial Base rio Mutum, Área 4  50

SU
M

Á
R

IO



10

P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

ABAV-AP Associação Brasileira de Agências 
de Viagens do Amapá

ANVISA Agência Nacional de Vigilância 
Nacional

AP Amapá

APP Área de Preservação Permanente

CECAV Centro Nacional de Pesquisas e 
Conservação de Cavernas

CEPA Centro de Educação Profissional 
do Amapá

CI Conservação Internacional

CND Conselho Nacional de Defesa

CGEN Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético

COEMA Conselho Estadual do Meio 
Ambiente

CONAMA Conselho Nacional do Meio 
Ambiente

CTNBio Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança

CPRM Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais

DNPM Departamento Nacional de 
Produção Mineral

EA Educação Ambiental

FLONA Floresta Nacional

FLOTA Floresta Estadual

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis

ICMBio Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade

IN Instrução Normativa

INCRA Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional

IESAP Instituto de Ensino Superior do 
Amapá

MMA Ministério do Meio Ambiente

MME Ministério de Minas e Energia

NEXUCs Núcleo de Excelência em 
Unidades de Conservação

OP Oficina de Pesquisadores

OPP Oficina de Planejamento 
Participativo

ONG Organização Não Governamental

PARNA Parque Nacional

PDITS Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável 

POA Plano Operativo Anual

PPBIO Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade

PPGBIO Programa de Pós Graduação em 
Biodiversidade

PM Plano de Manejo

PMFS Plano de Manejo Florestal 
Sustentável

PRAD Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas

PRONAF Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar

PSA Pagamento de Serviços 
Ambientais

RAPPAM Avaliação Rápida e Priorização 
do Manejo de Unidades de 
Conservação de Conservação

RL Reserva Legal

SEMA Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas

SESC Serviço Social do Comércio

SINGTUR Sindicato dos Guias de Turismo 
do Amapá

SNUC Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação

SBF Serviço Florestal Brasileiro

SPU Secretária do Patrimônio da 
União

UC Unidade de Conservação

UMF Unidade de Manejo Florestal

UNIFAP Universidade Federal do Amapá

ZA Zona de Amortecimento

LISTA DE FIGURAS
Figura 6.1 Zoneamento da Floresta Nacional do Amapá 35

Figura 8.4.2 Imagem do açaizal no Igarapé do Braço na Floresta Nacional do Amapá 106

LISTA DE TABELAS
Tabela 6.1 Zonas definidas para a Floresta Nacional do Amapá 34

Tabela 8.4.1 Espécies de abelhas ocorrentes na Floresta Nacional do Amapá e com 
potencial para Meliponicultura 

104

Tabela 4.4.3 Pontos turísticos identificados para a área da Floresta Nacional do Amapá de 
acordo com moradores da região 

107

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Símbolos usados na descrição dos Programas Temáticos da Floresta Nacional 

do Amapá 
60

ANEXOS
Anexo 1 Mapa e Memorial Descritivo da Zona Primitiva Araguari-Mutum, Área 1 113

Anexo 2 Mapa e Memorial Descritivo da Zona Primitiva Igarapé do Braço, Área.2 117

Anexo 3 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Experimentação, Grade do PPBio 121

Anexo 4 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Manejo Florestal Comunitário 123

Anexo 5 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Manejo Florestal Sustentável 127

Anexo 6 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Público Rio Mutum/Araguari, 
Área 1

133

Anexo 7 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Público Rio Falsino, Área 2 137

Anexo 8 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Especial, Base de Apoio a Gestão 
e  a Proteção - Araguari-Falsino, Área 1

139

Anexo 9 Mapa da Zona de Uso Especial, Base de Apoio a Gestão e a Proteção - Igarapé 
do Braço/Tracajá, Área 2

141

Anexo 10 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Especial, Base de Apoio a Gestão 
e a Proteção - Cachoeira Grande, Área 3

143

Anexo 11 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Especial, Base de Apoio a Gestão 
e a Proteção - Rio Mutum, Área 4

145

Anexo 12 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Uso Especial, Base de Apoio a Gestão 
e a Proteção - Foz do Igarapé Santo Antônio, Área 5

147

Anexo 13 Mapa e Memorial Descritivo da Zona de Recuperação 149

Anexo 14 Mapa e Memoriais Descritivos da Zona Populacional 151

Anexo 15 Mapa e Memorial Descritivo da Proposta de Zona de Amortecimento 157

LI
ST

A
 D

E 
SI

G
LA

S

LI
ST

A
S



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

12 13

VISÃO GERAL DO  
PROCESSO DE PLANEJAMENTO

1
 A elaboração do Plano de Manejo (PM) da Floresta Nacional (FLONA) do 
Amapá é resultado da parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Walmart e a Conservação Internacional 
(CI). Este Plano de Manejo estabelece as ações de manejo a serem implementa-
das na FLONA do Amapá, determinadas por meio de um processo participativo, 
levando sempre em consideração as especificidades físicas, biológicas e socioe-
conômicas da região. 

 Este Volume de Planejamento inclui as ações a serem desenvolvidas pelo 
órgão gestor desta Unidade de Conservação (UC), o ICMBio, para que a Floresta 
Nacional do Amapá possa atingir seus objetivos gerais e específicos. As ações fo-
ram planejadas para área da FLONA, que abrange os municípios de Ferreira Gomes, 
Pracuúba e Amapá, e seu entorno, no Estado do Amapá.

 Os itens abordados são: o Histórico de Planejamento (complementando 
as informações do Volume I – Diagnóstico), a Avaliação Estratégica da FLONA, 
seus Objetivos de Manejo, o Zoneamento, as Normas de Manejo de cada zona, as 
Normas Gerais da UC e os Programas de Manejo da Floresta Nacional do Amapá. 
O processo de elaboração desse volume considerou o contexto político local, re-
gional e nacional da FLONA do Amapá e o processo de planejamento trabalhado 
pela Equipe de Planejamento do Plano de Manejo da UC, possibilitando a par-
ticipação e integração de diversos grupos de interesse a partir da realização da 
Oficina de Pesquisadores (OP) e da Oficina de Planejamento Participativo (OPP). 
Os itens acima citados foram também organizados a partir das informações 
contidas no Volume I, de Diagnóstico, desse Plano de Manejo e das orientações 
do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Na-
cionais (ICMBio, 2009). Além destas etapas, foi realizada uma capacitação sobre 
Plano de Manejo na V Reunião do Conselho Consultivo e elaborada uma pro-
posta de Zoneamento na VI Reunião do Conselho (Anexo 8). Visando a garantir 
uma ampla participação dos moradores e usuários, foi também realizada, em 
Porto Grande, uma reunião para elaborar o mapa de uso da UC, que subsidiou a 
elaboração da zona de manejo comunitário.

 O Planejamento da FLONA do Amapá foi trabalhado para um horizonte de 
cinco anos. Entretanto, com o grau de implementação do PM, seu monitoramento 
e ajuste, além da mudança significativa na região da UC, este prazo pode ser am-
pliado ou reduzido. 

© ICMBio - FLONA Amapá
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 Em 2008, foi firmado um Termo de Cooperação Técnica (01/2008) entre a 
Conservação Internacional do Brasil e o ICMBio, que possibilitou o investimento do 
Instituto Walmart e CI-Brasil na implementação da FLONA do Amapá. O Programa 
de Apoio à Implementação da FLONA do Amapá tem como objetivo tornar a FLONA 
modelo de gestão em uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia. A elabo-
ração desse Plano de Manejo é uma das atividades propostas no âmbito do progra-
ma de apoio à UC, que conta com a Cooperação mencionada até 2013. Está sendo 
proposto um aditivo a esse Termo de Cooperação Técnica para a continuidade do 
apoio do Instituto Walmart para implementação do Plano de Manejo (PM).

 A elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Amapá contou com as eta-
pas de diagnóstico e de planejamento. A etapa de diagnóstico reuniu informações 
do Programa de Inventários Biológicos do Corredor da Biodiversidade do Amapá, 
realizados entre 2004 e 2006; do Projeto FLONA do Amapá: fortalecendo a Gestão 
Participativa, realizado entre 2005 e 2008; do Projeto de Inventário Florestal da 
FLONA do Amapá, realizado em 2009; do Programa de Pesquisa em Biodiversida-
de (PPBio), a partir de 2008; de pesquisas realizadas dentro do Programa de Pós-
Graduação em Biodiversidade (PPGBIO-UNIFAP/CI); e do Estudo de Potenciais Usos 
Econômicos Sustentáveis, realizado em 2009.

 A etapa de Planejamento, que constitui este volume, realizada em 2010, 
contou com as seguintes ações: capacitação do Conselho Consultivo (março e 
agosto de 2010); realização da Mesa Redonda Florestas do Amapá (realizada em 
abril de 2010); de visitas técnicas e reuniões da Equipe de Planejamento do Plano 
de Manejo (junho e setembro de 2010 e fevereiro de 2011); da Oficina de Pes-
quisadores (realizada em agosto de 2010), da reunião para zoneamento com os 
moradores e usuários da FLONA do Amapá (setembro de 2010) e da Oficina de 
Planejamento Participativo (realizada em setembro/outubro de 2010).

 Nesse processo, a OP visou a promover a integração do conhecimento da 
FLONA do Amapá a partir da participação dos pesquisadores interessados em 
realizar pesquisas e/ou envolvidos na coleta das informações da UC, colher sub-
sídios para a definição dos Objetivos Específicos de Manejo da Floresta Nacional 
e elaborar uma versão do Zoneamento da UC, das suas Normas e das Propostas 
de Ação a serem executadas, principalmente do programa de Pesquisa e Conhe-
cimento. A OPP, por sua vez, teve como proposta discutir e planejar, participativa-
mente, aspectos importantes relacionados à conservação e ao uso da FLONA do 
Amapá, como a Visão de Futuro da UC, o Zoneamento e suas Normas e os Progra-
mas de Manejo, envolvendo diferentes atores sociais, locais e regionais.

HISTÓRICO DE PLANEJAMENTO 
DO PLANO DE MANEJO

2

© ICMBio - FLONA Amapá
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AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA 
FLORESTA NACIONAL DO AMAPÁ

3
 Para a construção da Avaliação Estratégica da 
Floresta Nacional do Amapá foram utilizados os dados 
levantados em três momentos diferentes: na reunião 
de capacitação do Conselho Consultivo da FLONA do 
Amapá, na Oficina de Pesquisadores e na Oficina de 
Planejamento Participativo. As reuniões foram aber-
tas ao público e contaram  com a presença de diver-
sos setores da sociedade. Esses dados representam 
os fatores internos (Fortalezas e Fraquezas) e externos 
(Oportunidades e Ameaças) que formam as forças im-
pulsionadoras e as restritivas para que o manejo e os 
objetivos da UC sejam alcançados. 

 Os textos em itálico são transcrições literais 
das manifestações feitas nas reuniões.

3.1 Fatores Internos
 3.1.1 Fortalezas

 Dentre as fortalezas ou pontos fortes identifi-
cados na FLONA do Amapá destacam-se a existên-
cia de limites naturais bem definidos e o alto grau de 
preservação ambiental na UC, que se deve ao relativo 
isolamento, com poucos pontos de acesso, explicando 
também a pouca pressão antrópica e conflitos relacio-
nados à FLONA. O fato da FLONA ser circundada por 
outras UC (Parque Nacional Montanhas do Tumucu-
maque e Floresta Estadual do Amapá) e o fato dela 
apresentar baixa densidade demográfica em seu inte-
rior e entorno favorecem, também, sua conservação. 

 São consideradas fortalezas, ainda, a paisagem 
diversificada, a integridade dos ecossistemas, a alta di-
versidade biológica (de flora e fauna, espécies endêmi-
cas, ameaçadas e novas espécies) e o fato da FLONA 
apresentar as cabeceiras de rios (como exemplos, o rio 
Falsino e o rio Mutum) preservadas. 

© ICMBio - FLONA Amapá
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 Em relação à gestão da Floresta Nacional do Amapá, foram levantados, 
como pontos fortes, a existência de in!aestrutura material (incluindo a localização 
estratégica da base) e de parcerias de cooperação técnico-financeira (como CI e Ins-
tituto Walmart).

 A existência do Programa Pesquisa e Monitoramento em Biodiversidade (PP-
Bio) e a existência de uma comunidade científica envolvida também foram conside-
rados pontos fortes da FLONA do Amapá.

 Sobre os aspectos relacionados às unidades familiares, foram consideradas 
fortalezas a possibilidade de geração de renda a partir do uso do potencial eco-
nômico madeireiro e não madeireiro, haja visto o interesse dos moradores em fazer 
manejo não madeireiro; o uso dos recursos pesqueiros e a existência de parceria 
entre as instituições, como a cooperação entre a FLONA e a Colônia de Pesca Z-16; 
e o potencial de recurso mineral que a FLONA apresenta. Visando à melhoria da 
qualidade de vida dessa população, destacou-se a disponibilidade de madeira para 
autoabastecimento. Também foi considerada uma fortaleza o fato de existir uma 
cultura tradicional relacionada ao roçado de mandioca e à pesca.

 3.1.2 Fraquezas

 As "aquezas ou pontos "acos levantados para a Floresta Nacional do Ama-
pá, em relação à gestão, foram: número insuficiente de analistas do ICMBio; descon-
tinuidade na permanência do grupo de analistas na base; e falta de in!aestrutura 
(outras bases de apoio e fiscalização, falta de equipamentos e de regulamentação para 
contratação de guardas-parque, falta de sinalização, dificuldade de comunicação na 
e com a UC) em função da extensa área que a FLONA apresenta e de muitos locais 
serem de difícil acesso para fiscalização. Essas características foram citadas como 
responsáveis por provocar, muitas vezes, uma gestão ineficaz de conflitos existentes 
na FLONA, como caça, pesca e garimpo ilegais.

 As lacunas de conhecimento em relação aos recursos existentes na FLONA e 
a inexistência de ações de manejo planejadas que otimizem o uso dos recursos na-
turais renováreis de forma sustentável pela comunidade também se apresentaram 
como "aquezas desta UC.

 Além dessas, também foram citadas a pouca participação das administrações 
municipais em assuntos relacionados à FLONA, a !agilidade dos órgãos públicos lo-
cais e dos órgãos não governamentais, a falta de comunicação entre esses órgãos e 
deles com os moradores da área e do entorno, a existência de poucos aliados junto 
à sociedade local (falta de apoio e baixa representatividade social) e da !agilidade da 
organização social comunitária.

 Como pontos "acos se destacaram, ainda, a existência de famílias com pou-
cos recursos financeiros (o que favorece prática de atividades ilícitas, como caça e 
pesca ilegais) e a existência de atividades como o garimpo, que geram poluição e 
áreas degradadas. Em relação ao futuro uso público, foi mencionada a falta de in-
!aestrutura e segurança para turismo.

3.2 Fatores Externos
 3.2.1  Oportunidades

 Como oportunidades relacionadas à FLONA do Amapá se destacam seu 
potencial de conservação e o potencial que apresenta para fornecer madeira le-
galizada para o mercado do Estado do Amapá; sendo citados também o apoio, 
parceria e cooperação de organizações não governamentais e da iniciativa privada, a 
exemplo do Programa de Apoio à Gestão da FLONA do Amapá (Walmart/CI 2008-
2013); o envolvimento dos parceiros na gestão da Unidade; a existência do Programa 
de Pesquisa e da grade do PPBio; e o Projeto Pesquisador Comunitário, que irá ca-
pacitar moradores da FLONA e entorno para auxiliarem em coletas de dados nas 
pesquisas dentro da UC. 
 A exemplo deste último item, também foi considerada uma oportunidade 
a geração de renda no entorno (como nos assentamentos e em Porto Grande, por 
exemplo), podendo mobilizar os moradores como parceiros na fiscalização e conser-
vação da UC, podendo contar com uma associação de guarda-parques. O fato da 
FLONA estar inserida dentro de um Território da Cidadania e de possíveis parcerias 
das escolas municipais para programas de Educação Ambiental são outras opor-
tunidades identificadas.
 Foram citadas, ainda, a cooperação e a integração da FLONA com o PARNA 
Montanhas do Tumucumaque e a FLOTA do Amapá, visto que essas unidades po-
dem apresentar similaridade de usos/objetivos relacionados à conservação, uso 
público e pesquisa.

 Parcerias para o Uso Público também foram mencionadas como oportuni-
dades, com destaque às organizações governamentais e não governamentais, hotéis 
e pousadas em Ferreira Gomes, Porto Grande e no rio Araguari, assim como o incen-
tivo ao artesanato, para a área do turismo (potencializando o Uso Público do Cor-
redor do Amapá para etnoturismo, geoturismo e turismo de observação). Ainda, para 
a atividade de turismo, a existência de belezas cênicas, como cachoeiras, e possível 
existência de sítios arqueológicos aparecem como oportunidades.

 O Pagamento de Serviços Ambientais, tal como os relacionados à quantidade 
de carbono e à preservação de cabeceira de rios, foi citado como outra importante 
oportunidade para a UC.

 3.2.2 Ameaças

 Como principais ameaças atuais e potenciais, que conflitam com os objeti-
vos da Floresta Nacional do Amapá, destacam-se: a divergência dos interesses polí-
ticos e econômicos relacionados ao entorno da FLONA, com destaque para o inte-
resse de instalação de grandes projetos impactantes na região, como, por exemplo, 
o possível estabelecimento de hidrelétricas. Os interesses divergentes das populações 
do entorno e a falta de sentimento de pertencimento pelas populações locais e do 
entorno; o interesse de empresas pelo o uso ilegal dos recursos naturais da FLONA; a 
falta de transparência nas políticas públicas; a modificação da legislação ambiental; 
e a incerteza sobre os interesses embutidos no apoio dado pelas ONG internacionais 
representam ameaças à unidade.
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Também são consideradas ameaças a prática de ati-
vidades ilegais (desmatamento, garimpo, biopirataria, 
pesca predatória e caça); a ocupação irregular de terras 
e, como sua consequência, o crescimento populacional, 
antropização e pressão sobre recursos pesqueiros; a falta 
de acesso à saúde e a dificuldade de erradicação das 
doenças endêmicas.

 Em relação ao Uso Público da FLONA do Amapá, 
foram citados como ameaças à UC a falta de capacita-
ção em serviços ao turista, a falta de divulgação do trade 
turístico1 do Amapá e de fomento ao turismo, além do 
alto custo para o ecoturista.

 A ausência de transversalidade da EA na educa-
ção formal também foi considerada uma ameaça em 
relação à preservação da FLONA. 

1O trade turístico é o conjunto de 
equipamentos da superestrutura 
constituintes do produto turístico. 
Engloba toda a rede de distribuição 
e venda de atividades turísticas, in-
cluindo todas as atividades comer-
ciais periféricas ligadas, direta ou 
indiretamente, à atividade turística.

Estratégias relacionadas à Gestão
Aproveitar as parcerias e a integração com as outras UC para implementar me-
canismos de gestão integrada.
Aproveitar as particularidades da FLONA (limites definidos, poucos pontos de 
acesso e localização estratégica da base) para implantar ações de proteção, fis-
calização e monitoramento.
Inserir as ações da FLONA nos programas existentes do Estado do Amapá.
Fortalecer os gestores e sua atuação na fiscalização e como agentes de inte-
gração com as comunidades e prefeituras do entorno.
Fortalecer o Conselho Consultivo como espaço para participação efetiva da so-
ciedade para resolução de conflitos.
Ter no Conselho um espaço para participação efetiva da sociedade e para res-
olução de conflitos.

Estratégias relacionadas ao Desenvolvimento Local
Ter a FLONA como agente principal entre o desenvolvimento local e a conser-
vação da natureza.
Aproveitar as potencialidades oferecidas pela FLONA para apoiar projetos de ca-
pacitação, acompanhamento e financiamento das cadeias produtivas locais.
Ter a FLONA atuando no trade do turismo do Amapá.
Aproveitar o potencial de geração de renda e melhorar as condições de vida da 
população local a partir do uso racional dos recursos da FLONA.
Promover integração da população com o ambiente da FLONA por meio de ativ-
idades produtivas, educativas, recreativas e de lazer.
Participação da FLONA, fortalecida, em discussões de políticas públicas no Esta-
do do Amapá.

Estratégias relacionadas à Pesquisa
Manter o alto grau de conservação da FLONA.
Ampliar o conhecimento a respeito da FLONA, aproveitando o envolvimento da 
comunidade local e científica.
Transparência das informações geradas pelos pesquisadores para os gestores e 
para a comunidade em geral.
Aumento do comprometimento dos pesquisadores na divulgação dos resultados.

3.3 Análise Conjunta dos Fatores
 Analisando conjuntamente os fatores internos 
e externos acima citados, a partir do cruzamento das 
fortalezas, "aquezas, oportunidades e ameaças, foram 
identificadas estratégias de manejo e conservação para 
a FLONA do Amapá. Essas estratégias foram identifi-
cadas para três linhas gerais: (1) Gestão, (2) Pesquisa e 
(3) Desenvolvimento Local. As estratégias a seguir fo-
ram, então, utilizadas como base para a construção dos 
Programas contidos nesse Plano de Manejo.
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 Segundo SNUC, Lei Federal Nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000 (SNUC, 2000), as Florestas Nacionais se 
enquadram no grupo de Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável e são definidas como “uma área com 
cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sus-
tentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 
com ênfase em métodos para exploração sustentável 
de florestas nativas”. 

 Os objetivos específicos de manejo das Flores-
tas Nacionais são baseados nos objetivos do próprio 
SNUC, como contribuir para a manutenção da diver-
sidade biológica e dos recursos genéticos e para a 
preservação e restauração da diversidade e dos ecos-
sistemas naturais; proteger as espécies ameaçadas 
de extinção e as paisagens naturais; promover o de-
senvolvimento sustentável a partir dos recursos na-
turais; promover a utilização dos princípios e práticas 
de conservação da natureza no processo de desen-
volvimento; incentivar a pesquisa científica, estudos 
e monitoramento ambiental; promover a educação e 
interpretação ambiental, a recreação em contato com 
a natureza e o turismo ecológico; proteger os recur-
sos naturais necessários à subsistência das unidades 
familiares tradicionais, respeitando e valorizando seu 
conhecimento e sua cultura e as promovendo social e 
economicamente.

 O decreto de criação da Floresta Nacional do 
Amapá também autoriza o Órgão Gestor a promover a 
exploração racional dos recursos não renováveis, obe-
decendo a legislação em vigor. No Parecer 148/2013/
AGU/PGF/PFE-ICMBIO-SEDE da Procuradoria Federal 
Especializada, junto ao ICMBio, que faz a análise jurí-
dica da questão referente à possibilidade de mineração 
da Floresta Nacional do Amapá, dentre suas conclu-
sões, cita: “...no caso da Floresta Nacional do Amapá, o 
ato de afetação apenas autoriza a atividade minerá-
ria, sujeitando-a, contudo, ao juízo do órgão gestor, cuja 
decisão deverá constar do Plano de Manejo...” 

OBJETIVOS DA FLORESTA 
NACIONAL DO AMAPÁ

4

© ICMBio - FLONA Amapá
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 Considerando os objetivos acima citados e o 
conhecimento a respeito da especificidade ambiental e 
socioeconômica da Floresta Nacional do Amapá, foram 
estabelecidos como objetivos específicos desta UC2:

interesse para conservação e as bioindicadoras, ga-
rantindo a manutenção da biodiversidade e o funcio-
namento dos ecossistemas.

in situ de recursos genéticos 
das espécies existentes nos ecossistemas presentes.

especial a microbacia hidrográfica do Igarapé do Braço.

-
zo das espécies madeireiras comercialmente conheci-
das (acapú, ipê, piquiá) e com potencial de exploração 
(por exemplo, angelim, louro e virolas),  de recursos 
não madeireiros (principalmente o açaí e cipó-titica) e 
pesqueiros (incluindo potencial atividades de produ-
ção aquícola) e do potencial turístico.

de conhecimento sobre as ocupações históricas na re-
gião e a proteção de espécies de especial interesse para 
conservação (cinegéticas, raras, endêmicas, ameaçadas e 
bioindicadoras) e de espécies que apresentam potencial 
de aproveitamento econômico, ampliando o conheci-
mento sobre a biodiversidade da FLONA.

2A partir deste ponto no texto, tudo o 
que se referir a “objetivos” será sinali-
zado com o seguinte marcador: •

3De acordo com o PNUD, o conceito de 
desenvolvimento local se apoia na ideia 
de que as localidades e territórios dis-
põem de recursos econômicos, huma-
nos, institucionais, ambientais e cultu-
rais necessários para seu progresso.

 Para que a Flona atinja seus objetivos especí-
ficos de manejo, foram estabelecidos como Objetivos 
de Gestão para os próximos 5 anos:

se os resultados das pesquisas realizadas.

de gestão de florestas públicas.

-
NA do Amapá.

3  do entorno da FLONA.

gestão da FLONA.

-
mento regional e local.

-
mento das espécies, visando a seu manejo e conservação.

FLONA, visando à avaliação da relação  custo/bene-
ficio da possível realização da atividade minerária na 
UC, considerando o potencial econômico, os impactos 
ambientais e sociais e o interesse nacional. Caso seja 
verificada sua viabilidade e demonstrado o interesse 
nacional, apontar as normas e parâmetros para o de-
senvolvimento das atividades ligadas à mineração.

-
tal como instrumento estratégico da conservação.

-
mais áreas protegidas que integram o Mosaico de Áreas 
Protegidas do oeste do Amapá e norte do Pará, man-
tendo a conectividade entre ecossistemas da região.
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 As normas gerais consistem em procedimentos 
gerais a serem adotados em toda a UC e servem para 
orientar o órgão gestor quanto às ações e restrições 
que se fazem necessárias ao manejo da área4.

5.1 Gestão e Administração
#  Não será permitida a entrada sem prévia autoriza-
ção da equipe gestora da UC.

#  É proibida a entrada e permanência de novas famí-
lias dentro da área da FLONA do Amapá, mesmo que 
seja de população tradicional.

#  A instalação de qualquer in"aestrutura será prece-
dida de autorização da Administração da FLONA.

#  As in"aestruturas devem ser providas, preferencial-
mente, de sistema de energia limpa.
#  Nas Zonas onde houver atividades produtivas, a utiliza-
ção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é obri-
gatória, conforme estabelecido em legislação específica.
#  É proibida a introdução, disseminação, soltura e 
criação de espécies exóticas da flora e da fauna, sem 
que essa atividade esteja vinculada a um projeto es-
pecífico de interesse da FLONA e aprovado pela equi-
pe gestora, exceto no caso de espécies previstas para 
consumo familiar na Zona Populacional.
#  A descoberta ocasional de artefatos e/ou vestígios 
arqueológicos durante a execução de qualquer ativi-
dade deverá ser imediatamente comunicada à Ad-
ministração da FLONA e ao IPHAN para a condução 
técnica e legal aplicada a estes casos (Lei N° 3.924, de 
26.06.1961 – que dispõe sobre os Monumentos Ar-
queológicos e Pré-históricos). Tais locais deverão ser 
isolados para proteger a descoberta.
#  A gestão da FLONA do Amapá deve ser integrada 
com as demais unidades de conservação da região, 
principalmente com a FLOTA do Amapá e o PARNA 
Montanhas do Tumucumaque.

NORMAS GERAIS DA FLORESTA 
NACIONAL DO AMAPÁ

5

4 Deste ponto em diante do Plano 
de Manejo, tudo o que se referir 
a “normas” será sinalizado com o 
seguinte marcador: #

© CI / Uliclelson Luis
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#  O controle de vetores de doenças, como “mosquitos e barbeiro”, deverá ser rea-
lizado com larvicidas e inseticidas em conformidade com modo de aplicação e 
disposições da ANVISA, além das demais legislações vigentes.

#  O controle de pragas como roedores, cupins e outros insetos nas construções 
localizadas na FLONA deverá adotar técnicas que minimizem a dispersão destes 
produtos para outras áreas da UC.

#  São proibidos caça, pesca, coleta de souvenires, extrativismo de recursos naturais, 
inclusive substratos do solo, rochas e água, coleta e apanha de espécimes da fauna 
e da flora, em todas as Zonas, ressalvadas aquelas com finalidades científicas e de 
manejo legalmente aprovadas por órgãos competentes e autorizadas pelo ICMBio 
e as atividades desenvolvidas pela comunidade tradicional residente, desde que 
para sua sobrevivência, de acordo com o disposto em lei.

#  Com relação ao porte de armas, só será autorizado o ingresso e permanência 
àqueles servidores do ICMBio e IBAMA, demais órgãos de segurança e fiscalização, 
bem como os funcionários de empresas de segurança, desde que estejam legal-
mente autorizados e no exercício de suas funções. Exceção é feita aos moradores 
que possuam porte de arma legalizado e estejam dentro de área na Zona Popula-
cional e pesquisadores devidamente autorizados. As armas de pressão, para uso 
científico, serão autorizadas no procedimento de autorização de pesquisa.

#  Os servidores da FLONA, no exercício de suas atividades, deverão estar devida-
mente identificados.

#  Fica proibido consumo de bebidas alcoólicas por todos os funcionários, pesquisa-
dores e visitantes, assim como a entrada de pessoas alcoolizadas no interior da FLONA.

#  Todos os funcionários, pesquisadores e visitantes da FLONA deverão tomar co-
nhecimento das normas de conduta e circulação, bem como receber instruções 
específicas quanto aos procedimentos de proteção e segurança.

5.2 Acesso e Deslocamento no interior da Floresta Nacional do Amapá
#  Para que obtenha a autorização para acesso à UC, todo usuário deverá informar o 
seu roteiro e a finalidade do seu acesso à FLONA junto à Administração da UC.

#  As atribuições constitucionais e legais das Forças Armadas e da Polícia Fe-
deral estão compreendidas, em toda a área da unidade, nos termos do Decreto 
4.411/2002: “a) a liberdade de trânsito e acesso, por via aquática,  aérea ou terres-
tre, de militares e policiais para a realização de deslocamentos, estacionamentos, 
patrulhamento e demais operações ou atividades, indispensáveis à  segurança e 
integridade do território nacional; b) a instalação e manutenção de unidades mi-
litares e policiais, de equipamentos  para fiscalização e apoio à navegação aérea 
e marítima, compatibilizadas com o Plano de Manejo da Unidade, quando fora da 
faixa de "onteira; c) a implantação de programas e projetos de controle e ocupa-
ção da "onteira”.

#  Ao entrar e sair da FLONA do Amapá, a embarcação deverá parar na(s) Base(s) de 
Fiscalização para controle e eventual revista.

#  O acesso ao interior da FLONA será permitido após o conhecimento das normas 
da UC, que serão divulgadas por sua administração.

5.3 Resíduos sólidos e líquidos
#  É proibido o abandono de lixo, detritos ou outros 
materiais, que prejudiquem a integridade física, bioló-
gica, paisagística ou sanitária da FLONA. Os despejos, 
dejetos e detritos não orgânicos, e que se originem de 
atividades de manejo da UC, deverão ser tratados e 
retirados dos limites da FLONA.

#  Os esgotos deverão receber tratamento adequado 
para não contaminarem rios, igarapés ou nascentes, 
priorizando tecnologias alternativas de baixo impacto, 
como por exemplo a tecnologia SANETEC5.

#  Os resíduos sólidos gerados nas in"aestruturas deverão 
ser acondicionados separadamente, recolhidos periodi-
camente e depositados em local destinado para isso.

#  Os responsáveis pelas atividades produtivas deve-
rão tratar ou destinar adequadamente os resíduos ge-
rados. Devem ser propostos projetos específicos para 
atender a essas necessidades, os quais serão subme-
tidos à aprovação da Administração da FLONA.

#  A separação do lixo deverá ser implantada na UC, sen-
do moradores, visitantes, pesquisadores, prestadores de 
serviço, concessionários e seus empregados e servidores 
do ICMBio responsáveis pela retirada dos resíduos sóli-
dos gerados na UC. A sua destinação fica condicionada 
a um projeto específico que disponibilize o tratamento 
final deste material, de forma total ou parcial.

#  É proibido lançar quaisquer produtos ou substâncias 
químicas, resíduos líquidos ou sólidos não tratados de 
qualquer espécie, nocivas à vida animal e vegetal em 
geral, em águas interiores, bem como no solo e no ar.

#  Não é permitido despejar, queimar ou enterrar deje-
tos (lixo) orgânicos recicláveis e/ou não recicláveis ge-
rados pelas atividades de Educação Ambiental, eco-
turismo, pesquisa e fiscalização.

5.4 Uso Público e Visitação
#  É proibido alimentar e molestar animais dentro da 
FLONA, com exceção dos animais domésticos existen-
tes na Zona Populacional.

#  É proibida a realização de eventos de cunho político
-partidário e religioso no interior da FLONA, bem como 
vincular a imagem da Floresta Nacional do Amapá em 
qualquer meio de comunicação sem a prévia autori-
zação do ICMBio, de acordo com a legislação vigente.

5O Sistema SANETEC se apresenta 
como um Sistema de Tratamento de 
Esgoto composto por Fossa Séptica 
Ativada e Filtro Anaeróbio Molda-
do. Foi desenvolvido pela empresa 
Sanefibra e utiliza materiais de du-
rabilidade de 30 anos que previnem 
a contaminação do lençol freático. 
Possui facilidade de instalação e 
baixo custo.



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

30 31

N
or

m
as

 G
er

ai
s 

d
a 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

#  É proibido retirar do local, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção 
e vestígio do patrimônio natural, cultural, histórico e arqueológico da FLONA.

#  As atividades de uso público somente poderão ser realizadas no horário de fun-
cionamento da UC, estabelecido no regimento interno a ser elaborado.

#  É proibido fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de ve-
getação, ou nas áreas próximas às florestas, exceto para casos especiais aprovados 
pelo ICMBio.

5.5 Pesquisa Científica
#  A realização de pesquisa científica será precedida de projeto devidamente 
aprovado pelo ICMBio e deve estar voltada aos interesses da Floresta Nacional 
do Amapá.

#  As pesquisas deverão ser antecedidas de autorização expressa do ICMBio, de 
acordo com as normas em vigor: Instrução Normativa IBAMA nº 154, de 2007.

#  As pesquisas científicas realizadas na FLONA do Amapá, especificamente em seu 
trecho inserido na faixa de "onteira, deverão ter anuência prévia do Conselho de 
Defesa Nacional (CDN) nos casos de coleta, por estrangeiros, de dados e materiais 
científicos, conforme o disposto no Decreto Federal nº 98.830, de 1990.

#  Os pesquisadores, devidamente autorizados e munidos de licença, poderão uti-
lizar-se dos instrumentos e equipamentos necessários para a realização de pes-
quisas e para o monitoramento ambiental.

#  Coleta de material biológico e científico será permitido apenas quando houver 
licença de coleta emitida pelo órgão competente, de acordo com as normas em 
vigor, Instrução Normativa IBAMA nº 154, de 2007.

#  Pelo menos um indivíduo de cada espécie dos exemplares de fauna e flora co-
letados na UC, mediante autorização do ICMBio, deve ser depositado em institui-
ções de pesquisa regionais.

#  Quando forem encontradas espécies raras, endêmicas e constantes em listas 
oficiais de espécies ameaçadas, as pesquisas deverão indicar os mecanismos de 
monitoramento e proteção.

#  A coleta ou apanha de espécimes vegetais e animais será permitida para fins cien-
tíficos, conforme previsto em projeto de pesquisa, analisado e autorizado pelo ICMBio. 

#  Pesquisas que se caracterizem como acesso ao patrimônio genético e acesso ao 
conhecimento tradicional associado poderão ser realizadas na FLONA, desde que 
licenciadas pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN – de acordo 
com a Medida Provisória nº2.186, de 2001.

#  Todo material, marcações, armadilhas e demais estruturas físicas utilizadas du-
rante a execução da pesquisa deverão ser retirados e o local reconstituído após 
a finalização dos estudos, excetuando-se os de interesse da FLONA e aprovados 
pela Administração da UC.

#  Os créditos da pesquisa devem mencionar a Floresta Nacional do Amapá e o ICMBio.

#  Os relatórios e publicações decorrentes das pesquisas deverão ser disponibilizados 

à Administração da FLONA e os pesquisadores poderão 
e serão incentivados a divulgar, no Conselho Consultivo 
da UC, seus projetos e os resultados obtidos.

5.6 Pesquisa Mineral
#  Não é permitida a pesquisa para lavra mineral na Flo-
resta Nacional do Amapá.

5.7 Atividades Produtivas
#  A extração dos recurso naturais renováveis, bem 
como as atividades produtivas, só serão permitidas 
mediante autorização pelo ICMBio e licenciamento 
ambiental na forma de lei.

#  Todos os locais onde ocorram atividades produtivas 
devem ser sinalizados e demarcados de acordo com 
orientação do ICMBio.

#  As atividades produtivas devem ser executadas de 
modo a preservar parcelas das unidades de paisagem 
existentes na FLONA.

#  As atividades permitidas não poderão comprometer 
a conservação dos recursos naturais.

#  No acesso às áreas produtivas, os responsáveis deve-
rão divulgar, para os visitantes e funcionários, os proce-
dimentos de proteção e segurança de suas atividades.

#  Nenhum empreendimento poderá obstruir corpos 
hídricos e impedir a sua navegabilidade.

#  É proibida a retificação e modificação da profundi-
dade dos corpos hídricos, exceto nos casos previstos 
pelos programas de recuperação dos rios.

#  É proibida a instalação e fixação de placas, tapu-
mes, avisos e marcações e qualquer outra forma de 
comunicação visual que não tenha relação direta 
com as atividades de manejo e serviços objeto de 
concessão na FLONA.

#  Os órgãos reguladores das atividades produtivas e 
concessões (tais como SFB) devem organizar um ma-
nual de Boas Práticas e acordos de convivência de 
suas atividades e operações em relação à UC. O Ma-
nual e os acordos deverão ser aprovados pelo ICMBio.
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ZONEAMENTO

6
 Conforme o SNUC (2000), o Zoneamento constitui um importante instru-
mento de ordenamento territorial e estabelece usos diferenciados para cada setor 
ou zona em uma unidade de conservação, segundo seus objetivos e de sua cate-
goria. O Zoneamento também prevê a definição de normas específicas para dife-
rentes ambientes na UC e deve facilitar sua gestão. 

 A elaboração do Zoneamento da FLONA do Amapá contou com cinco mo-
mentos distintos e complementares: (1) reunião do Conselho Consultivo da FLO-
NA, onde foi realizado um exercício de Zoneamento que incluiu o conhecimento e 
sugestões dos conselheiros da UC; (2) Oficina de Pesquisadores, que contou com a 
participação de pesquisadores e colaboradores que realizaram os diagnósticos e/
ou possuem interesse em estudar a área da FLONA; (3) Reunião dos moradores e 
usuários da FLONA, que mapearam os usos e potencialidades da FLONA; (4) Ofici-
na de Planejamento Participativo, que recebeu aporte de outros setores, tanto da 
sociedade civil quanto de órgãos públicos; e (5) reunião técnica com a Equipe de 
Planejamento do Plano de Manejo – composta por integrantes do ICMBio e pelos 
parceiros (CI e Instituto Walmart) – onde as diferentes propostas de Zoneamento 
foram discutidas e trabalhadas e, a partir disso, foi proposto o Zoneamento final 
aqui apresentado (Figura 6.1). Para definição, localização e/ou limites das zonas, 
foram utilizados os critérios sugeridos pelo Roteiro Metodológico (ICMBio, 2009) e 
levou-se em consideração as características abióticas (como relevo e hidrografia) e 
os diagnósticos de biodiversidade, bem como o uso existente para a UC.

 O Zoneamento da Floresta Nacional do Amapá foi definido visando a al-
cançar os objetivos da FLONA. Para tanto, foram delimitadas 8 zonas internas e 
foi proposta a Zona de Amortecimento (ZA), conforme mostra a Tabela 6.1. As Zo-
nas de Manejo Florestal, de Manejo Florestal Comunitário, de Experimentação, de 
Recuperação e a proposta de Zona de Amortecimento são compostas por áreas 
contínuas, enquanto as demais estão "agmentadas e, por isso, são identificadas 
por números na tabela a seguir.

6.1 Descrição das Zonas
 Para a descrição das Zonas foram definidos os seguintes itens: Nome da 
Zona e Definição, Área da Zona (em ha), Área Percentual em relação à área total da 
UC, Definição dos Limites e Coordenadas Geográficas (Memorial Descritivo – Ane-
xos), Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Normas Específicas (usos permitidos, 
restrições, regras, manejo).

© ICMBio - FLONA Amapá
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ZONA Área (ha) Porcentagem (%)
1. Primitiva 130.436,1 28,33

1.1. Zona Primitiva Araguari-Mutum, Área 1 48.275,77 10,48
1.2. Zona Primitiva Igarapé do Braço, Área 2 82.160,28 17,85

2. Zona de Experimentação Grade do PPBio 2.740,36 0,60
3. Manejo Florestal Comunitário 26.208,30 5,69
4. Manejo Florestal Sustentável 268.549,59 58,34
5. Uso Público 28.239,53 6,13

5.1. Zona de Uso Público  
Rio Mutum-Araguari, Área 1

20.277,37 4,40

5.2. Zona de Uso Público Rio Falsino, Área 2 7.962,16 1,73
6. Uso Especial 1.722,18 0,374

6.1. Zona de Uso Especial Base de Apoio a 
Gestão e a Proteção - Araguari-Falsino, Área 1

265,34 0,058

6.2. Zona de Uso Especial Base de Apoio  
a Gestão e a Proteção - Igarapé do  
Braço/Tracajá, Área 2

10,00 0,002

6.3. Zona de Uso Especial Base de Apoio a 
Gestão e a Proteção - Cachoeira Grande, Área 3

213,75 0,046

6.4. Zona de Uso Especial Base de Apoio a 
Gestão e a Proteção - Rio Mutum, Área 4

10,00 0,002

6.5. Zona de Uso Especial Base de Apoio  
a Gestão e a Proteção - Foz do Igarapé  
Santo Antônio

1.223,09 0,266

7. Recuperação/Restauração 1.856,55 0,40
7.1. Zona de Recuperação (Capivara) 1.856,55 0,40
8. Populacional 600,00 0,13
Total 460.352,61 100%
9. Amortecimento 81.342 100%

Tabela 6.1. Zonas definidas para a Floresta Nacional do Amapá.

Figura 6.1. Zoneamento da Floresta Nacional do Amapá.
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6.1.1 Zona Primitiva
A Zona Primitiva é aquela onde tenha ocorrido mínima ou pequena 
intervenção humana. Esta zona contém espécies da flora e da fauna 
representativas da UC, monumentos e fenômenos naturais de rele-
vante interesse científico e pode propiciar um gradiente de uso com 
as Zonas de Manejo (ICMBio, 2009).

Área aproximada

Esta zona é composta por duas porções descontínuas (1.1 - Zona Pri-
mitiva Araguari-Mutum e 1.2 - Zona Primitiva Igarapé do Braço), to-
talizando aproximadamente 130.436,10ha.

Percentual em relação à área total da UC

28,33%

Objetivo Geral

Preservar o ambiente natural e, ao mesmo tempo, facilitar as ativida-
des de pesquisa científica e tecnológica, educação ambiental e for-
mas primitivas de recreação, além de servir como matriz de repovoa-
mento de áreas impactadas pela ação antrópica.

Objetivos Específicos

-
ta Ombrófila Aberta Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 
Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas.

interesse para a conservação.

representados, com a finalidade de estudá-los e conhecer melhor os 
alvos de conservação da FLONA do Amapá.

Normas Específicas

#  As atividades não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais.

#  As atividades serão limitadas à pesquisa científica, monitoramento 
ambiental e fiscalização, além de visitação restrita, de mínimo impacto.

#  Não serão permitidas instalações de in"aestruturas que causem 
impacto ou ameacem a integridade dos ambientes.

#  Será permitida a instalação de placas de sinalização e marcos indi-
cando os limites da FLONA.

#  Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, 
explotação mineral e garimpo.

#  São expressamente proibidas quaisquer atividades de exploração 
de recursos naturais, sejam renováveis ou não renováveis, tais como: 
de produtos madeireiros e não madeireiros, produtos oriundos das 
atividades de caça e pesca, mineração e garimpo.

6.1.1.1 ZONA PRIMITIVA ARAGUARI-MUTUM, 
ÁREA 1

Área aproximada

48.275,77ha

Percentual em relação à área total da UC

10,48%; e em relação à Zona Primitiva: 37,01%

Definição dos limites e coordenada geográficas

Estas informações encontram-se no anexo 1. 

Objetivos Específicos

Nacional Montanhas do Tumucumaque.

onde pesquisas comparativas com outras áreas - de 
baixa e alta intervenção - possam ser realizadas.

-
tegras e demonstráveis para atividades de Educação 
Ambiental e Ecoturismo.

Normas Específicas

# As atividades de visitação e educação ambiental de-
verão ser autorizadas e agendadas junto aos gesto-
res da FLONA do Amapá e deverão ser acompanhadas 
por guias indicados ou em concordância do ICMBio.

# Atividades recreativas de baixo impacto, como vi-
sualização de fauna, serão permitidas e deverão ser 
autorizadas e agendadas junto aos gestores da FLO-
NA do Amapá.
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# As pesquisas devem ter autorização prévia do ICM-
Bio e devem indicar o tempo máximo de permanência 
do(s) pesquisador(es) na área.

# É permitida a instalação de pequenos acampamen-
tos rústicos e temporários para viabilização de ativida-
des de pesquisas, fiscalização, ecoturismo e educação 
ambiental, porém respeitando os seguintes procedi-
mentos: não poderá haver supressão de vegetação 
para a instalação de acampamentos provisórios; não 
poderá ocorrer coleta de alimentos provenientes dos 
recursos naturais da UC, como caça, pesca, coleta de 
"utos, entre outros.

# Não é permitido alimentar a fauna (terrestre e aquá-
tica) ou deixar alimentos na área, que possam ser uti-
lizados pelos animais.

# A abertura de trilhas para pesquisa e Educação Am-
biental só é permitida com a prévia autorização da 
chefia da FLONA do Amapá.

# Atividades recreativas de baixo impacto, como vi-
sualização de fauna, serão permitidas e deverão ser 
autorizadas e agendadas junto aos gestores da FLO-
NA do Amapá, respeitando o número de visitantes.

# Até que seja realizado estudo específico de capaci-
dade de suporte de trilhas para atividades de visita-
ção, o número de visitantes não poderá exceder o má-
ximo de 10 pessoas para cada guia responsável pela 
atividade e o número total de 30 pessoas por período.

6.1.1.2 ZONA PRIMITIVA IGARAPÉ DO BRAÇO, ÁREA 2

Área aproximada

82.160,28ha.

Percentual em relação à área total da UC

17,85%; e em relação à Zona Primitiva: 62,99%

Definição dos limites e coordenada geográficas 
Estas informações encontram-se no anexo 2. 

Objetivos Específicos

que pesquisas comparativas entre áreas sem inter-
venção e áreas manejadas sejam possíveis.

-
pologias florestais (Floresta Ombrófila Aberta, Flores-
ta Ombrófila Aberta Submontana, Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Densa Submontana 
e Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas) existentes 
na região centro-sul da FLONA e espécies associadas.

Normas Específicas

#  A visitação para fins de educação ambiental ou eco-
turismo de avistamento de fauna pode ser realizada 
com prévia autorização, respeitado o número limite 
de visitantes.

# É permitida a instalação de pequenos acampamen-
tos rústicos e temporários para viabilização de ativi-
dades de pesquisas e fiscalização, porém respeitan-
do os seguintes procedimentos: não poderá haver 
supressão de vegetação para a instalação de acam-
pamentos provisórios; não poderá ocorrer coleta de 
alimentos provenientes dos recursos naturais da UC, 
como caça, pesca, coleta de "utos, entre outros.

#  Não é permitido alimentar a fauna (terrestre e aquá-
tica) ou deixar alimentos na área que possam ser utili-
zados pelos animais.

#  A abertura de trilhas para pesquisa e Educação Am-
biental só é permitida com a prévia autorização da 
chefia da FLONA do Amapá.

#  Priorizar a realização de pesquisas científicas nas 
áreas de transição de diferentes tipologias e relevos.

6.1.2 Zona de Experimentação 
Área aproximada

2.740,36ha.

Percentual em relação à área total da UC

0,6%.

Definição dos limites e coordenada geográficas

Estas informações encontram-se no anexo 3. 
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Objetivos Específicos
-

culadas ao PPBio e a outros programas de pesquisa.

-
senvolvimento de pesquisas que visem à aprimorar métodos de ma-
nejo florestal, madeireiro e não-madeireiro, e manejo de fauna.

Normas Específicas
#  Serão permitidas atividades de pesquisas como parte do Programa 
de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) e outros programas de pesqui-
sa, mediante aprovação do ICMBio.

#  Será permitida a instalação de placas de sinalização e marcos indi-
cando os limites da grade de pesquisa do PPBio.

#  Não é permitido alimentar a fauna (terrestre e aquática) ou deixar 
alimentos na área que possam ser utilizados pelos animais.

#  É permitida a limpeza e manutenção das trilhas já existentes.

#  A Visitação nesta área pode ser realizada em grupos pequenos (de 
no máximo 10 pessoas) e é restrita às trilhas, não sendo permitida a 
entrada de visitantes nas áreas de amostragem em atividade.

6.1.3 Zona de Manejo Florestal Comunitário
Esta Zona é constituída em sua maior parte por áreas naturais, po-
dendo apresentar algumas alterações humanas. Caracteriza-se como 
uma zona de transição entre a Zona Primitiva e uma zona com maior 
intensidade de uso (ICMBio, 2009). Porém, no caso da FLONA do Ama-
pá, esta zona está próxima à área de acesso dos moradores.

Área aproximada
26.208,30ha

Percentual em relação à área total da UC
5,69%

Definição dos limites e coordenadas geográficas
Estas informações encontra-se no Anexo 4.

Objetivo Geral
Manter um ambiente natural por meio da exploração sustentável de 
recursos florestais, madeireiros e não madeireiros, pela população 
tradicional da FLONA e de seu entorno imediato, garantindo a inte-
gração da FLONA na vida social e econômica da população e, conse-
quentemente, promovendo o desenvolvimento social.

Objetivos Específicos

sustentável de outros produtos não madeireiros como o mel, óleos, 
sementes, cipós e resinas, assim como o uso de produtos madeireiros.

não madeireiros presentes na FLONA, por meio de alternativas tecno-
lógicas de baixo impacto e arranjos produtivos locais.

-
volvimento de pesquisas que visem à aprimorar métodos de técnicas 
de manejo florestal madeireiro,  não madeireiro e manejo de  fauna.

Normas Específicas

#  As atividades permitidas serão o manejo florestal sustentável de 
produtos madeireiros e não madeireiros, a pesquisa, a fiscalização, o 
monitoramento das atividades produtivas e o uso público (caso seja 
interessante conciliar as atividades).

#  Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, 
explotação mineral e garimpo. 

#  É permitida a instalação de alojamentos temporários, depósitos de 
pequeno porte, estradas (trilhas) de baixo impacto e demais in"aestru-
tura necessária e que auxilie o manejo dos recursos naturais renováveis.

#  É proibido o estabelecimento de moradia permanente.

#  A implementação de trilhas e demais in"aestruturas serão feitas 
mediante consentimento e autorização do órgão gestor.

#  Não são permitidas atividades que modifiquem a paisagem, nem 
atividades como caça, pesca comercial ou garimpo.

#  É permitida a construção de um viveiro florestal.

#  O monitoramento e a fiscalização das atividades produtivas deve-
rão ter periodicidade para garantir a adequabilidade e sustentabili-
dade ambiental.

#  A instalação de in"aestrutura de escoamento de produtos poderá 
ser feita, mesmo para atender o manejo das Zona de Manejo Florestal.

#  Será permitida a instalação de in"aestrutura mínima para o be-
neficiamento e armazenamento dos produtos não madeireiros, de 
acordo com os levantamentos propostos nos programas e desde que 
devidamente autorizado pelo ICMBio. 

#  Ao serem elaborados projetos específicos, deverá ser prevista a des-
tinação adequada aos resíduos dos produtos florestais não madei-
reiros (como para artesanato, carvão vegetal, dentre outros) e possam 
agregar valor aos produtos da floresta.
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6.1.4 Zona de Manejo Florestal Sustentável
Esta Zona compreende as áreas de florestas com potencial econômi-
co para o manejo sustentável dos recursos florestais (ICMBio, 2009).

Área aproximada

268.549,59ha

Percentual em relação à área total da UC

58,34%

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 5.

Objetivo Geral

 Promover o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais, ma-
deireiros e não madeireiros, baseado nos critérios de menor impacto 
ambiental possível, maior eficiência, maiores benefícios sociais dire-
tos, bem como maior agregação de valor ao produto ou serviço flo-
restal na região. 

Objetivos Específicos

do Amapá, por meio do uso sustentável dos produtos florestais, bus-
cando minimizar os impactos e empregando tecnologias sustentáveis 
para o manejo florestal.

não madeireiros presentes na FLONA, por meio de alternativas tecno-
lógicas de baixo impacto e arranjos produtivos locais.

manejo florestal de impacto reduzido e aos impactos das atividades 
de manejo florestal sobre a biodiversidade, em especial sobre a fauna 
e recursos hídricos.

Normas Específicas

#  As atividades permitidas serão o manejo florestal sustentável de 
produtos madeireiros e não madeireiros, a pesquisa, o monitoramen-
to das atividades produtivas e ambiental, a visitação, a educação am-
biental e a fiscalização.

#  Na exploração florestal deverão ser adotadas medidas para mitigar 
os danos à vegetação remanescente. 

#  As atividades de manejo florestal serão feitas mediante licencia-
mento, de acordo com legislação vigente.

#  Poderá ser instalada in"aestrutura de apoio ao manejo florestal, à 
gestão e proteção da FLONA.

#  Será permitida a instalação de in"aestrutura mínima para o bene-
ficiamento, escoamento e armazenamento dos produtos madeireiros 
e não madeireiros, de acordo com os levantamentos propostos nos 
programas e desde que devidamente autorizada pelo ICMBio. 

#  Poderão ser instalados equipamentos para interpretação dos recur-
sos naturais e para recreação, sempre em harmonia com a paisagem.

#  Planejar as estradas de escoamento da produção considerando, 
sempre que possível, a utilização dos divisores de água das microba-
cias e o traçado que encontrar menor resistência da floresta à aber-
tura de estradas.

#  Preservar os cursos d’água, rios e declives em caráter permanente, 
sendo que o planejamento viário deve minimizar os efeitos da erosão 
e deposição de sedimentos nesses ambientes.

#  Nas estradas principais e de acesso, deverão ser construídos dis-
positivos de drenagem, bueiros e pontes, facilitando o escoamento, 
evitando o represamento d’água e a erosão do solo.

#  Deverá ser apresentado, anualmente, relatório das atividades pro-
dutivas desenvolvidas pela concessionária, assim como o planeja-
mento prévio do próximo ano à administração da FLONA, ou quando 
solicitado pelo ICMBio. Esses resultados e as ações planejadas devem 
ser divulgados.

#  Os polígonos denominados Gavião e Serra do Aru (Área de Recupe-
ração – Figura 6.1) deverão ser tratados de forma diferenciada, visan-
do à recuperação de áreas degradadas por atividades de mineração e 
garimpos ilegais. 

6.1.5 Zona de Uso Público
Esta Zona é constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sen-
do o ambiente mantido o mais próximo possível do natural (ICMBio, 2009).

Área aproximada

Esta zona é composta por duas áreas descontínuas e totaliza aproxi-
madamente 28.239,53ha. 

Percentual em relação à área total da UC

6,13%
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Objetivo Geral

Facilitar a recreação intensiva, a interpretação e educação ambiental 
em harmonia com o meio, aproveitando o potencial natural da FLONA 
(corredeiras, cachoeiras, entre outros) para atividades de uso público.

Objetivos Específicos

atrativos as belezas naturais e as áreas de avistamento de fauna.

Normas Específicas

# Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, ex-
plotação mineral e garimpo. 

6.1.5.1 ZONA DE USO PÚBLICO RIO MUTUM/ARA-
GUARI, ÁREA 1

Área aproximada

20.277,37ha

Percentual em relação à área total da UC

4,40%; e em relação à de Uso Público: 71,80%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 6.

Objetivos Específicos

por meio do uso público, incentivando o seu conheci-
mento, interpretação, educação ambiental e lazer em 
contato com a natureza, de forma integrada com o PN 
Montanhas do Tumucumaque, ampliando as oportu-
nidades de visitação na região.

Norma Especifica

#  Não será permitida a pesca a partir do rio Mutum.

#  No rio Araguari será permitida a pesca esportiva 
(pesque e solte).

#  Centros de Visitantes, museus e outros serviços ofe-
recidos ao público, como lanchonetes e instalações 
para serviços de guias e condutores, somente poderão 
estar localizados nesta zona. 

#  Esta zona poderá receber in"aestrutura de lazer e recreio 
destinada a atender a demanda por parte do visitante. 

#  A utilização das in"aestruturas desta zona será su-
bordinada à capacidade de suporte estabelecida para 
as mesmas. 

#  As atividades previstas devem levar o visitante a 
entender a filosofia e as práticas de conservação da 
natureza. 

#  Todas as construções e reformas deverão estar har-
monicamente integradas com o meio ambiente.

#  Esta zona poderá comportar sinalização educativa, 
interpretativa ou indicativa.

#  O trânsito de veículos ou embarcações será feito a 
baixas velocidades. 

#  Os esgotos deverão receber tratamento suficiente 
para não contaminarem rios, riachos ou nascentes.

#  O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias 
alternativas de baixo impacto.

6.1.5.2 ZONA DE USO PÚBLICO RIO FALSINO, 
ÁREA 2

Área aproximada

7.962,16ha

Percentual em relação à área total da UC

1,73%; e em relação à Zona de Uso Público: 28,20%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 7.

Objetivos Específicos

por meio do uso público, incentivando o seu conhe-
cimento, interpretação, educação ambiental e lazer 
em contato com a natureza, de forma integrada com a 
Floresta Estadual do Amapá, ampliando as oportuni-
dades de visitação na região.
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Normas Específicas 

#  Poderão ser desenvolvidas atividades de ecoturis-
mo, turismo de base comunitária, turismo de pesca 
(pesca e solta).

#  Poderão ser estabelecidas atividades/trilhas guiadas 
(monitoradas) ou autoguiadas no interior da FLONA.

#  As atividades autoguiadas deverão ser precedidas 
de orientação aos visitantes (incluindo a orientação 
sobre as normas de visitação na FLONA).

#  A in"aestrutura de apoio às atividades, tais como 
centro de visitantes, museus, lanchonetes, instalações 
para serviços de condutores, dentre outras, podem ser 
implementadas nesta zona. Os projetos deverão ser 
aprovados e autorizados previamente pelo ICMBio.

#  As trilhas e percursos deverão ser sinalizados de for-
ma que os visitantes sejam induzidos a continuar no 
traçado, evitando, desse modo, a abertura de atalhos 
e desvios que aumentem o impacto na área.

#  É permitida a visitação às cachoeiras. Em áreas pro-
pícias para banho, deverá ser instalada sinalização ade-
quada sobre essa prática, com orientações de segurança.

#  É permitido pernoite em áreas estabelecidas para 
acampamento (demarcadas em sítios já alterados ou 
mais resistentes à alteração), respeitando-se as regras 
de conduta e com a obtenção de prévia autorização. 
Os locais de armação das barracas devem ser previa-
mente demarcados e sinalizados.

#  Nas áreas de acampamento, a iluminação deve ser 
feita com lanterna e/ou lampião e o cozimento de 
alimentos deve utilizar fogareiro, evitando-se o uso 
de fogueiras.

#  As atividades previstas devem orientar o visitante 
para o entendimento das práticas de conservação 
da natureza.

#  Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas.

6.1.6 Zona de Uso Especial
Segundo ICMBio (2009), esta Zona contém as áreas necessárias à ad-
ministração, manutenção e aos serviços da FLONA.

Área aproximada

Esta zona é composta pela área da base de apoio à gestão e à pro

teção da FLONA, localizada na confluência dos rios Araguari (a oes-
te) e Falsino (a leste); a segunda base de apoio constitui um posto de 
vigilância e fiscalização, também localizado no interior da UC (antiga 
base do Projeto Tracajá), na confluência entre o rio Falsino e o igarapé 
do Braço; e mais três bases projetadas, com a mesma finalidade, que 
totalizam aproximadamente 1.722,18ha. 

Percentual em relação à área total da UC

0,374%

Objetivo Geral

manejo da FLONA com o ambiente natural e/ou cultural da UC.

Norma Geral

#  Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, 
explotação mineral e garimpo. 

6.1.6.1 ZONA DE USO ESPECIAL, BASE DE APOIO 
A GESTÃO E A PROTEÇÃO - ARAGUARI-FALSINO, 
ÁREA 1 

Área aproximada

265,34ha

Percentual em relação à área total da UC

0,058%; e em relação à Zona de Uso especial: 15,41%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 8.

Objetivos Específicos

-
das a gestão e fiscalização, bem como o apoio às ati-
vidades de desenvolvimento comunitário, pesquisas 
científicas e visitação.

de moradores, pescadores, pesquisadores, visitan-
tes e outros.
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FLONA com a FLOTA do Amapá.

Normas Específicas

#  Será permitido o uso da base da FLONA para estadia 
de pesquisadores e outros visitantes, desde que apro-
vados com antecedência pelo órgão gestor, enquanto 
outras estruturas de alojamento e o Centro de Visi-
tantes não estiverem construídos.

#  A instalação, construção, manutenção e uso das es-
truturas devem considerar alternativas locacionais e a 
composição dos materiais para minimizar alterações e 
impactos ao meio.

#  Os locais de ancoramento das embarcações devem 
ser estabelecidos pela administração da FLONA.

# O armazenamento de materiais apreendidos den-
tro ou no entorno da FLONA é permitido nessa zona, 
quando a equipe gestora julgar necessário.

6.1.6.2 ZONA DE USO ESPECIAL, BASE DE APOIO 
A GESTÃO E A PROTEÇÃO – IGARAPÉ DO BRAÇO/
TRACAJÁ, ÁREA 2

Área aproximada

10ha

Percentual em relação à área total da UC

0,002%; e em relação à Zona de Uso Especial: 0,58%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 9.

Objetivos Específicos

-
das a gestão e fiscalização, bem como o apoio às 
atividades de pesquisas científicas e visitação.

proteção da FLONA com as da FLOTA do Amapá.

Normas Específicas

#  Será permitido o uso da base da FLONA para estadia 
de pesquisadores e outros visitantes, desde que apro-
vados com antecedência pelo órgão gestor, enquanto 
outras estruturas de alojamento e o Centro de Visi-
tantes não estiverem construídos.

#  A instalação, construção, manutenção e uso das es-
truturas devem considerar alternativas locacionais e a 
composição dos materiais para minimizar alterações e 
impactos ao meio.

#  Os locais de ancoramento das embarcações devem 
ser estabelecidos pela administração da FLONA.

6.1.6.3 ZONA DE USO ESPECIAL, BASE DE APOIO 
A GESTÃO E A PROTEÇÃO – CACHOEIRA GRANDE, 
ÁREA 3

Área aproximada

213,7ha

Percentual em relação à área total da UC

0,046%; e em relação à Zona de Uso Especial:12,41 %.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 10.

Objetivos Específicos

a gestão e fiscalização, bem como o apoio às ativida-
des de pesquisas científicas e visitação.

proteção da FLONA com as da FLOTA do Amapá.

Normas Específicas

#  Será permitido o uso da base da FLONA para estadia 
de pesquisadores e outros visitantes, desde que apro-
vados com antecedência pelo órgão gestor, enquanto 
outras estruturas de alojamento e o Centro de Visi-
tantes não estiverem construídos.



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

50 51

Zo
n

ea
m

en
to

#  A instalação, construção, manutenção e uso das es-
truturas devem considerar alternativas locacionais e a 
composição dos materiais para minimizar alterações e 
impactos ao meio.

#  Os locais de ancoramento das embarcações devem 
ser estabelecidos pela administração da FLONA.

6.1.6.4 ZONA DE USO ESPECIAL, BASE DE APOIO A 
GESTÃO E A PROTEÇÃO - RIO MUTUM, ÁREA 4

Área aproximada

10ha

Percentual em relação à área total da UC

0,002%; e em relação à Zona de Uso Especial: 0,58%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 11.

Objetivos Específicos

a gestão e fiscalização, bem como o apoio às ativida-
des de pesquisas científicas e visitação.

com as do PARNA Montanhas do Tumucumaque e da 
FLOTA do Amapá.

Normas Específicas

#  Será permitido o uso da base da FLONA para estadia 
de pesquisadores e outros visitantes, desde que apro-
vados com antecedência pelo órgão gestor, enquanto 
outras estruturas de alojamento e o Centro de Visi-
tantes não estiverem construídos.

#  A instalação, construção, manutenção e uso das es-
truturas devem considerar alternativas locacionais e a 
composição dos materiais para minimizar alterações e 
impactos ao meio.

#  Os locais de ancoramento das embarcações devem 
ser estabelecidos pela administração da FLONA.

6.1.6.5 ZONA DE USO ESPECIAL, BASE DE APOIO A 
GESTÃO E A PROTEÇÃO - SANTO ANTÔNIO, ÁREA 5 

Área aproximada

1.223,09ha

Percentual em relação à área total da UC

0,266%; e em relação à Zona de Uso Especial: 71,02%.

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 12.

Objetivos Específicos

gestão e fiscalização, bem como o apoio às atividades 
de pesquisas científicas, visitação e manejo florestal.

com as do PARNA Montanhas do Tumucumaque e da 
FLOTA do Amapá.

Normas Específicas
#  Será permitido o uso da base da FLONA para estadia 
de pesquisadores e outros visitantes, desde que apro-
vados com antecedência pelo órgão gestor, enquanto 
outras estruturas de alojamento e o Centro de Visi-
tantes não estiverem construídos.

#  A instalação, construção, manutenção e uso das es-
truturas devem considerar alternativas locacionais e a 
composição dos materiais para minimizar alterações e 
impactos ao meio.

#  Os locais de ancoramento das embarcações devem 
ser estabelecidos pela administração da FLONA.

#  Será permitida a instalação de in"aestrutura mí-
nima para o beneficiamento, escoamento e armaze-
namento dos produtos madeireiros e não madeireiros 
oriundos da Zona de Manejo Florestal, desde que de-
vidamente autorizada pelo ICMBio. 

6.1.7 Zona de Recuperação (Capivara)
Esta Zona contém áreas consideravelmente antropizadas. Trata-se de 
uma zona provisória que, uma vez recuperada (restaurada), será in-
corporada novamente a uma das zonas permanentes (ICMBio, 2009).
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Área aproximada

1.856,55ha

Percentual em relação à área total da UC

0,4%

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 13.

Objetivo Geral

Promover a recuperação e/ou restauração das áreas degradadas, vi-
sando a mitigar os impactos causados pelos antigos garimpos e con-
trolar a degradação dos recursos naturais. 

Normas Específicas

#  Poderá ser realizado reflorestamento com espécies nativas.

#  O monitoramento ambiental deve ser priorizado.

#  É permitido o uso público para fins educacionais, desde que sejam 
ações guiadas e autorizadas pela administração da FLONA.

#  Projetos de introdução de fauna nativa, se necessário, podem ser 
autorizados mediante análise técnica do órgão gestor.

#  Sementes originárias da própria FLONA devem ser aproveitadas 
nessas áreas e viveiros poderão ser criados nessas zonas.

#  Somente as estruturas necessárias aos trabalhos de recuperação 
e educação ambiental podem ser instaladas nessa zona. Essas ins-
talações podem aproveitar as instalações existentes. Em relação às 
que forem construídas, a administração da FLONA pode decidir se as 
estruturas permanecem ou não, dependendo do seu interesse.

#  Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, 
explotação mineral e garimpo.  

6.1.8 Zona Populacional
 Esta Zona compreende a moradia das populações residentes dentro 
da FLONA, incluindo os espaços e usos da terra necessários à repro-
dução de seu modo de vida (ICMBio 2009).

Área aproximada

600ha

Percentual em relação à área total da UC

0,13%

Definição dos limites e coordenadas geográficas

Estas informações encontram-se no Anexo 14.

Objetivo Geral

Abrigar as áreas de moradia e das atividades da população tradicio-
nal residente na FLONA, conciliando a conservação dos recursos na-
turais com as necessidades dessas populações. A Zona é composta 
por seis áreas descontinuas e localizadas no sul da UC.

Objetivos Específicos

-
sistência e favorecer a melhoria da qualidade de vida da população 
tradicional residente na FLONA.

suas benfeitorias existentes na FLONA, nos casos previstos em lei.

Normas Específicas

#  Essas normas seguirão o instrumento legal apropriado a ser cele-
brado entre o ICMBio e os moradores.

#  Da área destinada a cada morador, 25ha podem ser de uso inten-
sivo. Desta área, até 3ha podem ser usados por ano e o pousio das 
áreas utilizadas deve ser de três a cinco anos. 

#  Não é permitida a criação de gatos e a criação de cachorro será 
permitida apenas como medida de proteção. Atividades de visitação, 
educação ambiental e interpretação só poderão ser desenvolvidas 
em comum acordo com as unidades familiares.

#  A utilização de agrotóxicos será permitida desde que de maneira 
controlada, seguindo a legislação vigente.

#  É proibido o plantio de produtos transgênicos.

#  O plantio e permanência de espécies "utíferas exóticas invasoras 
(alóctones) poderão ser permitidos mediante autorização do órgão 
gestor, exceto aquelas destinadas à alimentação.

#  Os moradores devem cumprir a legislação vigente no que se refere 
ao uso da área e seus recursos.

#  O abate de animais silvestres e pesca pelos moradores será permi-
tido apenas para fins de subsistência6.



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

54 55

Zo
n

ea
m

en
to

#  As construções de in"aestrutura poderão ocorrer me-
diante autorização dos órgãos gestores e licenciadores.

#  É proibida a extração de recursos naturais em larga escala.

#  É permitida a criação de animais de pequeno por-
te. A criação de porco e cabra será autorizada, desde de que a cria-
ção seja confinada, expressamente autorizada e licenciada e siga as 
orientação de projeto específico.

#  É proibida a criação de animais de grande porte tais como bovinos 
e bubalinos.

#  Atividades comerciais serão permitidas mediante acordo estabele-
cido com o órgão gestor.

#  A elaboração de um projeto de destinação de resíduos deverá ser 
realizada em conjunto com a UC.

#  Áreas cujas populações sejam passíveis indenizações ou realoca-
ções serão monitoradas e fiscalizadas segundo documento jurídico 
próprio, no qual deverão ser previstas normas para mitigar o impacto 
sobre a FLONA.

#  Após a regularização fundiária de área(s) específica(s), o local será 
incorporado à Zona de Manejo Florestal Comunitário.

#  Não serão permitidas atividades de pesquisa para lavra mineral, 
explotação mineral e garimpo. 

6.1.9 Proposta de Zona de Amortecimento 

Esta Zona compreende o entorno de uma unidade de conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC.

Área

74.948,64ha

Definição dos limites e coordenadas geográficas

É considerada uma faixa com a largura de 3 km em torno dos limites da 
área da FLONA do Amapá, excluindo o limite com o Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque. As informações constam no Anexo 15.

Objetivo Geral

Minimizar os impactos negativos, atuais ou potenciais, decorrentes 
das atividades desenvolvidas nessa área sobre a FLONA. 

Objetivos Específicos

impactem na integridade ambiental da FLONA.

o território da Zona de Amortecimento (ZA), principalmente em rela-
ção a Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal e supres-
são de vegetação.

-
zentes com sustentabilidade ambiental e econômica.

Proposta de Normas Específicas

#  O uso de agrotóxico deve ser realizada de forma controlada, seguin-
do a legislação específica vigente.

#  Para os eventos de organismos geneticamente modificados, auto-
rizados pela CTNBio, em que foram definidas as distâncias mínimas 
de afastamento dos limites da Unidade de Conservação, as mesmas 
distâncias deverão ser observadas dentro da ZA.

#  Para os eventos de organismos geneticamente modificados em que 
a CTNBio não se manifestou quanto ao risco para a Unidade de Con-
servação – e, por consequência, não houve definição de distância mí-
nima para que o evento possa ser plantado em relação aos limites da 
UC - fica definida como parâmetro a distância mínima de 500 metros, 
sendo esta a mínima distância autorizada e vigente para um evento 
de organismo geneticamente modificado, como medida de precaução.

#  As distâncias de exclusão de plantios de organismos geneticamente 
modificados poderão ser ampliadas ou reduzidas mediante pareceres 
técnicos da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) ou 
novos regramentos definidos em lei ou por órgãos competentes.

#  O uso de fogo deve obedecer à legislação vigente.

#  O processo de licenciamento de atividades potencialmente impactan-
tes ao meio ambiente ou poluidoras deverá ter anuência do órgão gestor 
da FLONA, de acordo com a Resolução do CONAMA N° 428 de 2010.

6 Entende-se como subsistência a 
atividade realizada apenas para o 
consumo próprio ou o de sua família.
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#  A averbação da Reserva Legal (RL) deverá ser preferencialmente em 
áreas adjacentes à FLONA.

#  É proibida a soltura de animais criados em cativeiro, na natureza, 
sem estudo prévio que comprove sua viabilidade e necessidade.

#  A pesca esportiva será permitida desde que seguidas as recomen-
dações de estudos relacionados a esta prática (em relação a espé-
cies que poderão ser capturadas e formas de manejo). Também de-
verão ser seguidas as regras específicas a serem estabelecidas para 
essa atividade, como equipamentos permitidos para pescaria e ta-
manho de peixes.

#  Para a prática da pesca esportiva, o responsável pela embarcação 
deverá apresentar licença de Pesca Esportiva e os documentos da Ca-
pitania referentes ao barco. Ao entrar e sair da FLONA do Amapá, a 
embarcação deverá parar na(s) Base(s) de Fiscalização, para controle, 
e serão passiveis de ser revistada.

#  O tráfego de embarcações deverá seguir as regras da Marinha do 
Brasil a fim de garantir a segurança de todos os usuários. 

#  A pesca comercial será permitida apenas no rio Araguari, estando 
vedada esta atividade no rio Falsino, até que seja regulamentada em 
instrumento legal apropriado.

#  O regramento para pesca comercial será firmado em conjunto com 
a Floresta Estadual do Amapá e demais representações do setor pes-
queiro. Este regulamento será estabelecido em um prazo máximo de 2 
anos a partir da aprovação do PM. Até esta data, a atividade de pesca 
comercial no rio Araguari deverá seguir a legislação de pesca vigente, 
estando proibida no rio Falsino. 

#  O acesso aos pescadores profissionais será controlado na Base de 
Fiscalização da FLONA do Amapá, tendo os pescadores que apresentar 
a Carteira de Pesca Profissional e sendo passíveis de serem revistados.

#  É permitida a visitação às cachoeiras. Em áreas propícias para ba-
nho, deverá ser instalada sinalização adequada sobre essa prática, 
com orientações de segurança.
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PROGRAMAS DE MANEJO

7
 Os Programas de Manejo são destinados à 
execução de atividades de gestão e manejo dos re-
cursos naturais e visam ao cumprimento dos objeti-
vos da FLONA do Amapá. A construção dos progra-
mas foi iniciada na OP e na OPP, ambas realizadas em 
Macapá, com os atores sociais relacionados à FLONA. 
Nestas oficinas, foram dados alguns indicativos de 
possíveis programas que, posteriormente, foram com-
plementados e aperfeiçoados a partir de todas as in-
formações colhidas dos diagnósticos, das reuniões de 
planejamento e oficinas como um todo. 
 Para nortear os Programas foi elaborada, ainda, 
uma Visão de Futuro para a FLONA. A Visão de Futuro 
representa o cenário desejado para a UC em um de-
terminado período de tempo e sintetiza os anseios e 
as expectativas dos diferentes atores envolvidos em 
seu planejamento. Os Programas de Manejo propos-
tos devem ser orientados para este cenário desejado 
pela sociedade. 
 A Visão de Futuro elaborada para a Floresta Na-
cional do Amapá foi: “Espera-se que nos próximos cinco 
anos os recursos da Floresta Nacional do Amapá este-
jam sendo utilizados de maneira sustentável e fomen-
tem a geração de renda para as unidades familiares da 
UC e comunidades do entorno, propiciando o desen-
volvimento local junto aos municípios de sua área de 
influência. Que neste tempo, os programas de Uso Pú-
blico e Educação Ambiental tenham sido implementa-
dos e que a FLONA tenha sua equipe gestora fortalecida, 
sua governança compartilhada com a sociedade e sua 
gestão integrada com outras áreas protegidas do en-
torno. Deseja-se, também, que a FLONA do Amapá seja 
referência em pesquisas em unidades de conservação e 
que a sociedade local esteja mais próxima das questões 
ambientais e da própria FLONA”.
 Os programas descritos adiante foram estrutu-
rados para facilitar a gestão da UC. A seguir, são apre-
sentados os objetivos de cada programa, os indicadores

© ICMBio - FLONA Amapá
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para monitorá-los, os resultados esperados, as atividades, subatividades e as nor-
mas para sua realização, seguindo a legenda abaixo:

ITEM SÍMBOLO
Objetivos ○
Indicadores %
Resultados esperados ♦
Normas #

Quadro 1. Símbolos usados na descrição dos Programas Temáticos da Floresta Nacional do Amapá

7.1 Programa Temático: Pesquisa
Objetivo do Programa
Conhecer melhor e de forma progressiva os recursos naturais e culturais da Flores-
ta Nacional do Amapá e de seu entorno e desenvolver tecnologias para a utiliza-
ção racional dos recursos naturais e recuperação de áreas degradadas.

7.1.1 Pesquisa em Biodiversidade
Objetivo
Proporcionar a ampliação progressiva do conhecimento a respeito da 
biodiversidade da FLONA do Amapá e seu entorno, criando um banco 
de dados capaz de contribuir para a efetividade da conservação da UC.

Resultados esperados
 ♦ Diferentes ecossistemas da FLONA inventariados e os dados sen-

do utilizados para a gestão da UC.
 ♦ Aumento do conhecimento da ocorrência de espécies (endêmi-

cas, novas, entre outras) e as características ecológicas dos grupos 
biológicos pesquisados na FLONA do Amapá, em especial das es-
pécies de interesse para conservação.

 ♦ Conhecer as condições ecológicas para a sobrevivência de espé-
cies ameaçadas de extinção.

 ♦ Realizar estudos ecológicos, orientando e influenciando as nor-
mativas sobre épocas de defeso, manejo de recursos pesqueiros e 
as estratégias de manejo das espécies.

 ♦ Conhecimento da distribuição do cipó titica (Heteropsis flexuosa) 
na FLONA.

 ♦ Estudos mais completos de vetores de doenças humanas.
 ♦ Informações suficientes para elaborar mecanismos de pagamento 

de Serviços Ambientais relacionadas à FLONA.
 ♦ Integrar as pesquisas realizadas na FLONA, oportunizando uma 

maior divulgação e aplicação dos resultados.

 ♦ Informações suficientes para trabalhar o Programa de Recupera-
ção e Restauração de Áreas Degradadas.

 ♦ Cooperações formais com instituições de pesquisa firmadas.
 ♦ Informações subsidiando a gestão de conflitos do uso do recurso 

pesqueiro na UC. 
 ♦ Caracterização geral da qualidade da água de corpos hídricos da 

FLONA para auxiliar no monitoramento da UC, em especial quan-
do as atividades produtivas forem iniciadas.

 ♦ Levantamento e mapeamento pedológico e levantamento geo-
morfológico da FLONA.

 ♦ Prospecção de sítios arqueológicos e georreferenciamento, caso 
eles existam na FLONA. Cadastramento realizado junto ao IPHAN 
e estudos de sítios arqueológicos presentes na FLONA.

 ♦ Registro histórico e atual da dinâmica de ocupação da população 
local, para colaborar com a gestão e manejo da FLONA.

 ♦ Caracterização étnica e sociocultural da população local. 
 ♦ Diagnóstico das potencialidades (belezas naturais, parcerias, etc.) 

que subsidiem o desenvolvimento do turismo e da educação am-
biental no interior da FLONA.

 ♦ Estudos socioeconômicos, orientando e influenciando as estraté-
gias de manejo dos recursos naturais, proporcionando geração de 
renda e melhoria de qualidade de vida, em especial para os mora-
dores da FLONA e do seu entorno.

Indicadores
 % Existência de um Banco de Dados e cadastro de pesquisa da FLONA.
 % Número de pesquisas/programas desenvolvidos.
 % Numero de publicações realizadas para os diferentes grupos de 

fauna e flora estudados.
 % Numero de Termos de cooperação técnica firmados com institui-

ções de pesquisa.
 % Percentual de pesquisas realizadas na FLONA divulgadas em even-

tos técnico-científicos.
 % Percentual das pesquisas divulgadas no Conselho.
 % Percentual de pesquisas geradas na FLONA, aplicadas na gestão da UC.
 % Número de projetos de pesquisa autorizados pelo ICMBio.

Atividades
1. Realizar outros estudos (como, por exemplo, Avaliações Ecológi-
cas Rápidas) em áreas ainda não estudadas da FLONA.

 # Deverá ser priorizada a realização de estudos em áreas biologica-
mente ameaçadas (como áreas de interesse para construção de 
hidrelétricas, áreas de manejo florestal e com potencial aprovei-
tamento mineral).
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 # Os estudos das espécies devem indicar ações de conservação e 
manejo da UC.

1.1. Efetuar análises comparativas da riqueza e diver-
sidade da fauna e flora entre áreas naturais e àquelas 
sujeitas a manejo dos recursos naturais.

2. Realizar estudos de Avifauna.
 # Os estudos realizados devem indicar ações de conservação e ma-

nejo da UC.
 # Os estudos devem focar as diferentes fitofisionomias existentes na FLONA.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras, cinegéti-
cas e de interesse comercial).

 # Para espécies ameaçadas de extinção não será permitida a cole-
ta de espécimes, sendo permitida apenas a captura de indivíduos 
para marcação, fotografia, coleta de sangue ou fezes e análise do 
conteúdo estomacal.

2.1. Selecionar espécies indicadoras de qualidade am-
biental para compor o Programa de Monitoramento 
Ambiental.

3. Realizar estudos de Mastofauna.
 # Os estudos realizados devem indicar ações de conservação e 

manejo da UC.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras, cinegéti-
cas e de interesse comercial).

 # Para espécies ameaçadas de extinção não será permitida a cole-
ta de espécimes, sendo permitida apenas a captura de indivíduos 
para marcação, fotografia, coleta de sangue ou fezes e análise do 
conteúdo estomacal, com exceção do uso de metodologias não 
seletivas autorizadas. A coleta excepcional de espécimes captu-
rados em metodologias não seletivas será autorizada desde que 
indicada na licença.

3.1. Realizar novos inventários de quirópteros.
3.2. Pesquisar os micro-habitats dos quirópteros (Iga-
rapé do Braço e em áreas de maior altitude).
3.3. Aprimorar os inventários de roedores e marsupiais.
3.4. Realizar estudos ecológicos e de dinâmica popula-
cional de mamíferos ameaçados de extinção e de espé-
cies chaves (como indicadores).

 # O foco dos estudos de mamíferos ameaçados de extinção deve ser 
em: ariranha (Ptenonura brasiliensis), tatu canastra (Priodontes ma-
ximus), onça pintada (Panthera onca) e tamanduá bandeira (Myr-
mecophaga tridactyla).

3.5. Realizar estudos ecológicos das ariranhas (Pteno-
nura brasiliensis) e da interação da espécie com a pes-
ca realizada no interior da UC.
3.6. Selecionar espécies indicadoras de qualidade 
ambiental para compor o Programa de Monitora-
mento Ambiental.
3.7. Realizar estudos ecológicos de espécies cinegéticas 
e suas interações com seres humanos.

4. Realizar estudos de Herpetofauna.
 # Os estudos das espécies devem indicar ações de conservação e 

manejo da UC.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras, cinegéti-
cas e de interesse comercial).

 # Para espécies ameaçadas de extinção não será permitida a cole-
ta de espécimes, sendo permitida apenas a captura de indivíduos 
para marcação, fotografia e coleta de sangue.

4.1. Pesquisar os micro-habitats de espécies da herpe-
tofauna, em especial aqueles localizados no Igarapé do 
Braço e seus arredores e em áreas de maior altitude.
4.2. Selecionar espécies indicadoras de qualidade am-
biental para compor o Programa de Monitoramento 
Ambiental e de Recuperação.
4.3. Realizar estudos ecológicos com tracajás (Podocne-
mis unifilis) e investigar suas interações com os humanos.

5. Realizar estudos de Ictiofauna.
 # Os estudos das espécies devem indicar ações de conservação e 

manejo da UC.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras, cinegéti-
cas e de interesse comercial).

 # Para espécies ameaçadas de extinção não será permitida a cole-
ta de espécimes, sendo permitida apenas a captura de indivíduos 
para marcação, fotografia e coleta de sangue.
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5.1. Realizar estudos para identificação das espécies.
5.2. Selecionar espécies indicadoras de qualidade am-
biental para compor o Programa de Monitoramento 
Ambiental.
5.3. Identificar quais espécies de peixes de uso comer-
cial habitam os principais corpos d’água da FLONA.
5.4. Realizar estudos de dinâmica populacional que 
avaliem a abundância, distribuição espacial e a estru-
tura do estoque local de espécies de interesse comercial.
5.5. Determinar período reprodutivo das espécies co-
merciais existentes na FLONA, assim como o tamanho 
mínimo para sua pesca de acordo com a idade repro-
dutiva das espécies, visando avaliar a efetividade do 
período de defeso.
5.6. Determinar estratégias de ação e medidas técni-
cas para o manejo adequado do estoque pesqueiro da 
região e indicar recomendações para monitoramento 
dos estoques.

 # Caso os estudos apontem pela viabilidade do manejo de alguma 
espécie, os resultados deverão subsidiar o Programa de Alternati-
vas de Desenvolvimento.

5.7. Elaborar uma lista de espécies de ocorrência local 
passíveis de serem cultivadas.
5.8. Realizar estudos de dinâmica populacional de es-
pécies para pesca esportiva.

6. Realizar estudos Florísticos e Fitossociológicos.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras e de inte-
resse comercial).

 # Caso os estudos apontem pela viabilidade do manejo de alguma 
espécie, os resultados deverão subsidiar o Programa de Alternati-
vas de Desenvolvimento.

 # Os estudos deverão oferecer subsídios para o estabelecimento de 
estratégias de conservação e manejo das espécies, em especial as 
de interesse econômico para manejo comunitário.

 # Os estudos das espécies devem indicar ações de conservação e 
manejo da UC.

6.1. Realizar mapeamento da distribuição do cipó titi-
ca e outras espécies de interesse comercial na FLONA e 
avaliar o grau de ameaça das espécies na área.

6.2. Desenvolver estudos sobre fenologia, estrutura e 
dinâmica populacional de espécies de interesse co-
mercial e uso comunitário.
6.3. Realizar estudos de viabilidade econômica e de 
sustentabilidade ambiental das espécies madeireiras 
e não madeireiras de interesse para uso comunitário.
6.4. Selecionar espécies indicadoras de qualidade am-
biental para compor o Programa de Monitoramento 
Ambiental e de Recuperação.

7. Realizar estudos de Invertebrados.
 # Os estudos devem priorizar as espécies de interesse para a con-

servação (raras, ameaçadas, endêmicas, bioindicadoras e de inte-
resse comercial), e de interesse para saúde.

 # Os estudos das espécies devem indicar ações de conservação e 
manejo da UC.

7.1. Realizar estudos mais completos sobre carcinofau-
na (focando na bioecologia de Pseudothephusidae e 
Trichodactylidae).
7.2. Selecionar espécies indicadoras de qualidade am-
biental para compor o Programa de Monitoramento 
Ambiental.
7.3. Realizar estudos de invertebrados vetores de doen-
ças, priorizando as doenças que já ocorrem na FLONA 
(malária, dengue, leishmaniose).
7.4. Pesquisar a composição das comunidades de in-
vertebrados bentônicos ocorrentes nos ambientes 
aquáticos.
7.5. Realizar levantamento de outros grupos de inver-
tebrados ainda não estudados, como por exemplo in-
setos, aracnídeos, moluscos e vermes.

8. Construir parcerias do órgão gestor com instituições de pesquisa, 
buscando, inclusive, parcerias locais.

 # As parcerias deverão ser formalizadas por meio de instrumentos 
próprios como, por exemplo, termos de cooperação técnica.

9. Pesquisar o potencial de geração de Serviços Ambientais 
pela FLONA.

 # Caso os estudos apontem pela viabilidade desses mecanismos, os 
resultados deverão subsidiar o Subprograma de Sustentabilidade 
Financeira da FLONA.
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10. Criar ferramentas de integração das pesquisas realizadas na 
FLONA, como banco de dados; cadastro de pesquisas; encontros 
técnico-científicos periódicos; que busquem gerir o conhecimento 
da biodiversidade da FLONA.

 # As informações produzidas sobre a FLONA devem ser disponibili-
zadas a instituições de pesquisa e a pesquisadores interessados.

11. Realizar estudos da flora e fauna para promover recuperação e/
ou restauração dos ambientes degradados nas áreas desativadas 
de garimpos.

 # Os estudos devem considerar as condições físicas de cada am-
biente a ser recuperado/restaurado.

7.1.2 Pesquisa Científica em Geodiversidade 
Objetivo 
Proporcionar o conhecimento sobre a geodiversidade e analisar os 
possíveis benefícios econômicos e sociais da exploração dos recursos 
minerais em comparação com os impactos que serão gerados pela 
atividade mineral sobre os ecossistemas objeto de conservação da 
UC. Estas informações estratégicas possibilitarão a avaliação quali-
ficada para permissão ou não das atividades ligadas à mineração na 
UC "ente aos interesses nacionais.

Resultados esperados
 ♦ Área da Zona de Manejo Florestal conhecida em relação ao po-

tencial de exploração mineral e avaliada em ralação aos interesses 
nacionais, sendo os dados utilizados para a gestão da UC.

 ♦ Condicionantes, restrições ou limites à autorização de pesquisa 
mineral deverão ser observadas no processo de licenciamento das 
atividades na UC, caso se confirme o desenvolvimento da ativida-
de como interesse nacional.

Indicadores
 % Mapa da geodiversidade refinado e informações qualificadas, a 

ponto de subsidiar a tomada de decisão quanto a autorização ou 
proibição da atividade de exploração mineral na UC. Caso os es-
tudos apontem pela autorização, indicar quais as restrições ou os 
limites à autorização de pesquisa e lavra no interior da FLONA.

 % Termos de cooperação técnica firmados.

Atividades
1. Estabelecer Protocolo de Cooperação entre o ICMBio e MME, bem 
como seus órgão vinculados, CPRM e DNPM, objetivando viabilizar 
a realização da pesquisa de geodiversidade e do potencial mineral 
da Floresta Nacional do Amapá, identificando o grau de importância

desses recursos naturais existentes frente aos interesses nacio-
nais e o impacto para o cumprimento dos objetivos de conserva-
ção da Flona.

1.1. Solicitar ao DNPM o cancelamento dos títulos e au-
torização de mineração que incidem sobre as áreas das 
Zonas Primitiva, Manejo Florestal Comunitário, Zona 
Populacional, Zona de Recuperação, Zona de Uso Espe-
cial e Zona de Uso Público, tendo em vista que nessas 
áreas não poderá haver mineração.

2. Elaborar mapas geológicos, geomorfológicos e geofísicos, pelo 
menos na escala 1:50.000 ou com maior nível de detalhe para, des-
ta forma, poder realizar um planejamento mais adequado.

3. Definir, através de levantamentos geológicos e tecnologias de in-
formação, ambientes geológicos favoráveis à descoberta de recur-
sos minerais e área de abrangência.

4. A indicação de áreas favoráveis à mineração com maior viabili-
dade auxiliará a definição de alvos mais específicos e, desta forma, 
propiciará um planejamento mais ordenado do território.

5. Nesse programa deverão ser elencadas, se julgada viável a au-
torização de exploração mineral, as condicionantes, as restrições e 
os limites às autorizações de pesquisa expedidas pelo DNPM e que 
devem ser observadas, sob o aspecto ambiental, no caso de pedido 
de pesquisa e lavra no interior e ao redor da FLONA.

7.1.3 Pesquisa em Meio Físico
Objetivo 
Proporcionar a ampliação progressiva do conhecimento a respeito do 
meio físico da FLONA do Amapá, contribuindo com informações es-
tratégicas para a regeneração de ambientes degradados e monitora-
mento da qualidade ambiental do meio físico da UC.

Indicadores
 % Número de coletas e análises de água.
 % Número de amostragem de solos coletados e análises realizadas na UC.
 % Número de pesquisas autorizadas pelo ICMBio.
 % Termos de cooperação técnica firmados.
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Atividades

1. Realizar estudos para caracterização dos ambientes aquáticos 
(avaliação dos parâmetros físico-químicos dos corpos d’águas).

 # Os métodos de coleta e registro de dados deverão ser padroni-
zados, permitindo análises comparativas com diferentes locais na 
FLONA e épocas de coleta.

 # Os estudos devem considerar a sazonalidade pluviométrica.
 # Os estudos (coletas) devem ser periódicos, em pontos específicos, prin-

cipalmente quando iniciarem as atividades de Concessão Florestal.

1.1. Efetuar análises da qualidade das águas (e se ne-
cessário dos sedimentos) em áreas próximas aos ga-
rimpos desativados, no intuito de avaliar possíveis ní-
veis de contaminação por mercúrio.

 # As análises de qualidade de água devem priorizar o igarapé do 
Capivara e demais corpos hídricos próximos a áreas de antigas ex-
plorações garimpeiras na FLONA do Amapá.

1.2. Caracterizar os ambientes aquáticos e avaliar a 
qualidade dos corpos d’água.

 # Os estudos de caracterização dos ambientes aquáticos devem 
priorizar as nascentes dos rios Mutum e Falsino.

2. Realizar pesquisas espeleológicas em áreas de potencial existên-
cia de grutas e cavernas.

 # Os estudos deverão prever recomendações para futuro Uso Públi-
co das grutas e/ou cavernas.

 # Caso grutas e cavernas sejam encontradas, elas devem ser co-
municadas ao CECAV e, caso existam vestígios arqueológicos, o 
IPHAN também deverá ser informado.

3. Realizar o levantamento e mapeamento pedológico de detalhe e 
semidetalhe, e análises laboratoriais das características de granulo-
metria, química e morfologia dos solos.

3.1. Realizar estudos de solo que contribuam com a re-
cuperação de áreas que possuem processos erosivos, 
como as áreas de desativação de garimpos.

7.1.4 Pesquisa Socioeconômica e Sociocultural
Objetivo 
Proporcionar a geração e ampliação progressiva do conhecimento 
para a melhor caracterização da realidade socioeconômica da FLONA 
do Amapá, seus antecedentes sócio-históricos e apoiar a realização 
de atividades produtivas de uso de recursos naturais na UC.

Indicadores
 % Qualidade da informação gerada e sua aplicabilidade na gestão da UC.
 % Ocorrência de estudos de sítios arqueológicos.
 % Porcentagem de cadastramento dos sítios arqueológicos existentes.
 % Número de estudos dos sítios arqueológicos na FLONA.
 % Ocorrência de diagnósticos sobre potenciais turísticos, educação 

ambiental e sobre cadeias produtivas de espécies de interesse de 
comercialização.

 % Ocorrência do Plano de Negócios de Turismo e Plano de Uso Público 
da FLONA do Amapá.

 % Ocorrência de caracterização étnica e sociocultural da população local.

Atividades
1. Realizar mapeamento e estudo dos possíveis sítios arqueológicos 
existentes na FLONA.

Priorizar a realização de estudos em áreas biologicamente ameaça-
das (como áreas de interesse para construção de hidrelétricas, áreas 
de manejo florestal e com potencial aproveitamento mineral). 

2. Realizar estudos Histórico-antropológicos da população local.
Os estudos devem focar as comunidades que fazem e já fizeram 
uso da FLONA.

2.1. Elaborar laudo antropológico.
2.2. Realizar estudos que indiquem formas de inserção 
da comunidade local no processo de manejo florestal 
sustentável na FLONA, considerando as possíveis ca-
racterísticas de campesinato e população tradicional.

3. Realizar diagnóstico e Plano de Negócios de Ecoturismo e turismo 
comunitário na FLONA do Amapá.

-
terpretação e Educação Ambiental da FLONA.

3.1. Identificar os roteiros, destinos e atividades tu-
rísticas potenciais.
3.2. Descrever programas de turismo locais, regionais, na 
cionais e internacionais que abranjam a região da UC.
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3.3. Mapear as oportunidades de integração do ecotu-
rismo da FLONA com as UC próximas e com os mu-
nicípios que compõem seu entorno e fazem parte do 
Território da Cidadania Centro Oeste do Amapá.
3.4. Elaborar uma planilha de custos de atividades tu-
rísticas, relacionando todas as oportunidades mapea-
das para turismo na região da FLONA.
3.5. Avaliar viabilidade econômica do trade turístico 
na região através de análises de mercado.
3.6. Elaborar o Plano de Negócios de Turismo da FLO-
NA, considerando seus potenciais.

4. Realizar pesquisas socioeconômicas.
 # Os estudos realizados em socioeconomia devem considerar as in-

formações já existentes no entorno da FLONA. 

4.1. Realizar estudo sobre a viabilidade de manejo 
sustentável de não madeireiros como, por exemplo, 
do cipó titica.
4.2. Realizar pesquisas sobre cadeias produtivas e po-
tencial de produção/exploração de produtos madei-
reiros e não madeireiros sustentáveis.

 # As áreas de manejo florestal comunitário devem ser priorizadas 
nestas pesquisas.

4.3. Realizar estudos da viabilidade e potenciais im-
pactos da extração de recursos madeireiros e não 
madeireiros.
4.4. Realizar levantamento do potencial e das deman-
das para apoio às comunidades do entorno e dos mo-
radores da UC no que se refere às ações que tenham 
impacto sobre a FLONA. 
4.5. Realizar parceria com a FLOTA do Amapá para le-
vantamento e aplicação das pesquisas sobre uso dos 
recursos naturais.
4.6. Realizar estudos do potencial de produção do açaí.

7.2 Programa Temático: Monitoramento Ambiental
Objetivo do Programa
Registrar e avaliar os resultados de quaisquer fenômenos e alterações naturais ou 
induzidas na Floresta Nacional do Amapá e no seu entorno imediato, visando à 
melhoria de manejo e proteção da UC.

Resultados esperados
Plano de Monitoramento para a biodiversidade e recursos naturais desenvolvi-
do e implementado, proporcionando os ajustes no planejamento, o manejo e a 
gestão adaptativa da FLONA, com base em indicadores de resultados (impacto).
Ações de monitoramento sendo realizadas periodicamente.
Presença de espécies exóticas na FLONA identificadas e monitoradas, evitando 
ameaças de perda de biodiversidade local e invasão de espécies exóticas. 
Efetiva participação no processo de licenciamento de atividades impactantes 
ou potencialmente impactantes.
Participação nas audiências públicas.

Indicadores
 % Existência de um Plano de Monitoramento.
 % Número de Projetos existentes para minimizar as ameaças e/ou impactos.
 % Grau de envolvimento dos moradores da FLONA e do entorno no monitora-

mento ambiental.
 % Percentagem de áreas abertas verificadas por autos de in"ação ou por ativi-

dades ilícitas de desmatamento no interior da FLONA.
 % Taxa anual de supressão vegetal nas Zonas de Manejo Florestal Comunitária e 

Zona de Manejo Florestal.
 % Grau de cumprimento das atividades previstas no Plano de Monitoramento.

Atividades
1. Identificar, em campo, as ameaças e/ou impactos negativos sobre à FLONA, 
desenvolvendo um Plano de Monitoramento que os minimize.

 # Esta atividade de monitoramento do impacto das atividades produtivas e de 
interesse público deverá acontecer antes do início das atividades produtivas. 
O Plano deve ser desenvolvido em no máximo 01(um) ano após a aprovação 
deste PM.

 # Priorizar o monitoramento em áreas biologicamente ameaçadas (como áreas 
de interesse para construção de hidrelétricas, áreas de manejo florestal e com 
potencial aproveitamento mineral).

 # Deverão ser consideradas as espécies bioindicadoras e os parâmetros aponta-
dos nas pesquisas realizadas na FLONA, à medida que sejam disponibilizadas.

 # A não existência do plano de monitoramento (período anterior a sua elabora-
ção) não impossibilita a realização de ações de monitoramento, em especial, 
aquelas de monitoramento biológico em áreas sujeitas ao manejo florestal e/
ou outras atividades que possam gerar impactos sobre a FLONA. 

 # Deverão ser estabelecidas, nas áreas de manejo florestal, parcelas permanen-
tes e parcelas testemunhas, para fins de monitoramento e comparação das 
características ambientais.

1.1. Monitorar as populações de fauna e flora identificadas por meio 
das pesquisas científicas.
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1.2. Monitorar a possível pressão de caça e pesca ilegal e de outras ati-
vidades ilícitas no interior da FLONA e em sua Zona de Amortecimento.

1.3. Monitorar o impacto do manejo florestal sobre a fauna, flora, solos 
e recursos hídricos.

1.4. Identificar e monitorar os impactos socioambientais da implantação 
do Plano de Manejo da UC no seu entorno.

1.5. Monitorar a qualidade da água dos corpos hídricos da FLONA.

2. Avaliar presença de espécies exóticas (e o potencial invasor) na FLONA do Amapá.
 # Caso espécies exóticas sejam registradas e identificadas como causa de perda 

de biodiversidade na FLONA, um projeto específico de monitoramento dessas 
espécies deverá ser elaborado.

 # Metodologias adequadas de controle e manejo de espécies invasoras devem 
ser utilizadas caso sejam necessárias.

2.1. Caso seja diagnosticado o interesse de utilização de espécies exóti-
cas para fins de produção, poderá ser necessária a elaboração de uma 
análise de risco para possível introdução de espécies exóticas de inte-
resse econômico.

2.2. Caso haja interesse do uso de espécies exóticas no Programa de 
Restauração (a ser definido pelo PRAD), elaborar análise de risco refe-
rente a espécies exóticas.

3. Participar ativamente dos processos de licenciamento de atividades a serem 
realizadas na FLONA e seu entorno.

3.1. Indicar a realização de estudos para identificar a real viabilidade 
dos empreendimentos (exploração madeireira e não madeireira).

3.2. Participar do processo de licenciamento ambiental das atividades 
e/ou empreendimentos que afetem a FLONA e seu entorno, e se posi-
cionar de acordo com a legislação vigente.

3.3. Vistoriar as atividades ou empreendimentos que afetem a FLONA 
e a sua zona de amortecimento.

7.3 Programa Temático: Administração e Comunicação
Objetivo do Programa

Garantir a divulgação e o funcionamento da Floresta Nacional do Amapá no que 
se relaciona a in"aestrutura, equipamentos, organização e controle dos processos 
administrativos e financeiros.

Resultados esperados
Plano Operacional Administrativo aplicado na FLONA (o Plano Operacional 
Administrativo pode seguir os moldes de um Plano Operativo Anual).
Quadro profissional suficiente e capacitado para a implementação das ações 
administrativas contidas no Plano Operacional e em outras ações do Plano de 
Manejo (incluindo analistas ambientais e outros cargos necessários).
Contratos de terceirização de serviços em vigência, com recursos humanos dis-
poníveis e desenvolvendo atividades normalmente.
Capacidade demonstrada da equipe técnica e do Conselho Consultivo para o 
desenvolvimento, aplicação e avaliação de atividades relacionadas à FLONA.
Conselho Consultivo apoiando a implementação da UC integrada ao seu entorno.
Voluntários e estagiários auxiliando na gestão da FLONA.
Efetividade de gestão monitorada por meio dos indicadores propostos e ações 
futuras planejadas com base nesse monitoramento.
Acervo digital da FLONA disponibilizado em base digital.
Equipamentos necessários à gestão adquiridos e em funcionamento.
Instalações cobrindo as necessidades de manejo da FLONA no prazo de 5 anos.
Sede em Porto Grande funcionando como um ponto estratégico na gestão da 
FLONA do Amapá e como local de integração com a comunidade local.
Materiais doados ao ICMBio incorporados ao patrimônio da FLONA do Amapá.
Equipamentos cobrindo as necessidades de manejo da FLONA no prazo de 3 anos.
Patrimônio do ICMBio relacionado à FLONA do Amapá zelado.
Estratégia de sustentabilidade para a FLONA do Amapá elaborada, visando à 
captação e aplicação desses recursos.
Projetos submetidos para aquisição de in"aestrutura e equipamentos para dar 
suporte às atividades de turismo e educação ambiental.
Projeto de apoio ao manejo comunitário na FLONA do Amapá submetido a 
editais, fundos e programas específicos desta área.
Recursos organizados (projetos; convênios; parcerias; doações; fundo), possibili-
tando o início dos programas citados nesse Plano de Manejo e sua continuidade.
Contratações de serviços necessários realizadas e sustentadas financeiramente.
Canais de comunicação funcionando efetivamente com o entorno e com o 
Conselho Consultivo, divulgando a importância e as ações da FLONA.
Formas de divulgação para a sociedade como um todo em funcionamento.
Elaboração de material eficiente de comunicação da FLONA com seu entorno 
e seus moradores, além da implantação de canais de comunicação no interior 
da própria UC.
Gestão integrada com as demais Unidades de Conservação do entorno e do 
Corredor de Biodiversidade do Amapá.
FLONA atuante nas discussões do entorno da UC, fortalecendo sua gestão e a 
conservação dos recursos naturais da região.
Material básico para promoção e divulgação da FLONA, contribuindo com a 
sensibilização dos moradores, comunidade de entorno e visitantes.
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7.3.1 Administração
Objetivo
Executar um conjunto de medidas e estratégias necessárias à organi-
zação e controle administrativo da FLONA, possibilitando a implemen-
tação e monitoramento do Plano de Manejo de forma participativa.

Indicadores
 % Ocorrência do Plano Operacional Administrativo.
 % Grau de cumprimento das atividades previstas no Plano Operacio-

nal Administrativo.
 % Ocorrência de parcerias firmadas para captação de recursos e esta-

belecimento de convênios e acordos de cooperação.
 % Existência de quadro de funcionários condizente com as atividades 

e necessidades de gestão da UC.
 % Grau de aquisição de conhecimentos e/ou habilidades.
 % Grau de aplicação desses conhecimentos e/ou habilidades.
 % Grau de cumprimento das atividades previstas no Plano de Manejo 

como um todo.
 % Número de horas/aula por gestor.
 % Número de encaminhamentos das reuniões do Conselho cumpridos.
 % Grau de participação dos conselheiros nas reuniões do Conselho.
 % Número de capacitações realizadas com os conselheiros.
 % Grau de participação do conselho nas tomadas de decisões.

Atividades
1. Elaborar um Plano Operacional Administrativo que especifique o 
orçamento e administração financeira da UC, monitoramento e fis-
calização de contratos, controle de almoxarifado e de patrimônio.

2. Elaboração de um Regimento Interno que detalhe as normas ad-
ministrativas da UC (horário de funcionamento das diferentes ba-
ses/sedes; as normas de ocupação das instalações e outras normas 
para pesquisadores e visitantes).
3. Divulgar, em mídia apropriada, os horários de funcionamento da 
FLONA e das atividades propostas neste documento.

4. Elaborar ações e documentos que operacionalizem, de forma efe-
tiva, as estratégias do Plano de Manejo, tais como: terceirização de 
serviços e parcerias.

5. Estabelecer um protocolo de atuação, entre o ICMBio e SFB, para 
definir papéis, modo de operação e responsabilidades no manejo 
florestal, utilizando como estratégia a concessão florestal.

6. Fortalecer os Recursos Humanos da FLONA, capacitando a equipe 
de analistas, aumentando seu efetivo e contando com quadros ter-
ceirizados que garantam a eficiência administrativa da UC.

6.1. Articular com o setor de recursos humanos do ICM-
Bio a contratação de pessoal necessário para compor o 
quadro de servidores da FLONA do Amapá.
6.2. Viabilizar a contratação de prestadores de serviço de 
segurança, de zeladores patrimoniais e equipe de apoio 
logístico (como piloteiros e mateiros, entre outros).
6.3. Definir ações voltadas à capacitação da equipe 
técnica da FLONA, considerando as ações previstas no 
Programa de Apoio à Gestão da FLONA do Amapá (já 
em andamento) realizado pela Conservação Interna-
cional e Instituto Walmart.
6.4. Buscar novas capacitações, articulando novas 
parcerias.

7. Fortalecer o Conselho Consultivo da FLONA.

7.1. Definir ações voltadas à capacitação do Conselho 
Consultivo da FLONA.
7.2. Mapear as instituições que desempenham papel 
fundamental para a implementação do Plano de Ma-
nejo da FLONA.
7.3. Renovar o Conselho, priorizando a integração com o 
entorno e o apoio à implementação do Plano de Manejo. 

 # As associações dos Assentamentos do entorno e os órgãos ambien-
tais estaduais devem ser envolvidos nas atividades do Conselho.

 # Até 90 dias após a renovação do Conselho, o seu Regimento Inter-
no deverá ser revisto.

7.4. Estimular os conselheiros, por meio de sua capa-
citação, a participar constante e coerentemente nas 
discussões e decisões do Conselho e a contribuir com a 
gestão participativa da unidade.
7.5. Elaborar um Plano de Ação Bianual das atividades 
do Conselho, utilizando metodologias de Planejamen-
to Participativo.
7.6. Buscar parcerias para o planejamento e realização 
de ações do Conselho, como, por exemplo, a parceria 
existente entre FLONA, CI e Instituto Walmart. 

8. Criar um programa para voluntários e estagiários que possam au-
xiliar a gestão da FLONA.
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9. Organizar o Acervo da FLONA e disponibilizá-lo em uma base digital.

10. Monitorar os processos de gestão e seus resultados/impactos 
para a UC e sua área de entorno, através do monitoramento dos in-
dicadores dos programas e subprogramas.

#  Os resultados desse monitoramento devem ser utilizados para dire-
cionar e estabelecer os Projetos Específicos que se fizerem necessários.

10.1. Preencher o formulário de monitoria e avaliação 
indicado pelo ICMBio (RAPPAM, NEXUCs, e outros) na 
periodicidade por ele solicitado e fazer as propostas de 
correção para o ajuste das situações.

11. Realizar gestão junto ao Departamento Nacional de In$aes-
trutura e Transportes – DNIT,   no sentido de conhecer os possíveis 
acessos planejados a FLONA do Amapá.

7.3.2 In"aestrutura e Equipamentos
Objetivo
Viabilizar a aquisição, instalação e manutenção da estrutura física e 
equipamentos adequados ao atendimento das atividades previstas 
pelos demais programas de manejo.

Indicadores
 % Existência das bases de fiscalização (Bases dos rios Mutum e Pracuúba). 

 % Existência de base/alojamento para pesquisadores (Base Tracajá).

 % Existência de centro(s) de visitantes na FLONA.

 % Disponibilidade de equipamentos básicos para a gestão.

 % Relação entre número de estruturas da FLONA existentes e núme-
ro de locais com vigilância.

 % Porcentagem de equipamentos listados e oficializados por inclu-
são na lista de patrimônio.

Atividades
1. Construir as bases de fiscalização (Bases dos rios Mutum e Pra-
cuúba), a base/alojamento para pesquisadores (Base Tracajá) e o(s) 
centro(s) de visitantes na FLONA.

 # As técnicas construtivas devem considerar soluções baseadas em 
materiais e energias ambientalmente adequadas e uso de procedi-
mentos e técnicas de mínimo impacto, reaproveitando, quando pos-
sível, as estruturas já existentes.

1.1. Definir local mais adequado e construir Centro(s) de 
Visitantes e uma base/alojamento para pesquisadores.
1.2. Realizar parceria com a FLOTA do Amapá para 
construção de uma base de fiscalização (Base Pra-
cuúba), considerando as futuras atividades de manejo 
previstas para a região (local de escoamento de pro-
dução do manejo florestal empresarial e comunitário).
1.3. Realizar parceria com o Parque Nacional das Monta-
nhas do Tumucumaque e FLOTA do Amapá para cons-
trução de uma base de fiscalização (Base do rio Mutum) 
que auxilie as três unidades, considerando acesso pelo 
Ramal do Porto da Serra/rio Araguari ao Mutum. 
1.4. Elaborar projeto de destinação de resíduos produ-
zidos na UC.

2. Viabilizar a construção de estruturas de apoio à gestão da FLONA 
em Porto Grande.

2.1. Viabilizar a construção de uma casa de barco.
2.2. Disponibilizar uma sala de escritório com almoxarifado.

 # O funcionamento deste escritório poderá ocorrer em dias progra-
mados, não havendo necessidade de abri-lo todos os dias úteis. 

 # A contratação de pessoas da comunidade para auxiliar nos ser-
viços gerais dessa sede deve ser considerada, visando contribuir 
com uma maior integração local.

 # Atividades como esclarecimento de informações sobre a FLONA e re-
gistro de protocolos, entre outras, poderão ocorrer nesse escritório.

 # Utilizar a estrutura do depósito que o ICMBio possui em Porto Grande.

3. Incluir no patrimônio do ICMBio os materiais doados para a FLO-
NA do Amapá.

4. Adquirir os equipamentos necessários à adequada gestão da FLONA.

4.1. Elaborar lista de equipamentos necessários, in-
cluindo aparelhos de comunicação, veículos, kits de 
segurança e livros para consulta local, entre outros.
4.2. Implantar um sistema de comunicação interna 
para a FLONA, entre suas bases de fiscalização, aloja-
mentos e pontos de apoio.

 # Deve-se promover o diálogo com os moradores para que eles 
também decidam os canais de comunicação que sejam mais ade-
quados e que possam ser cogeridos pela população.
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5. Manter o bom estado de conservação das in$aestruturas e dos 
equipamentos que se encontrarem sob a administração do ICMBio.

5.1. Ter disponíveis contratos de serviços terceirizados 
para realizar vigilância, pinturas, reparos e reposição 
de material danificado do patrimônio existente, caso 
sejam necessários.

7.3.3 Sustentabilidade Financeira
Objetivo
Captar recursos financeiros para garantir a execução das atividades 
previstas no Plano de Manejo.

Indicadores
 % Número e tipo de instituições que tenham estabelecido um acor-

do de colaboração (financeira, de material ou de recursos huma-
nos) com a FLONA.

 % Número de atividades do Plano de Manejo sendo desenvolvidas 
com recursos de projetos.

 % Existência de um Plano Operacional Administrativo.
 % Existência de um cronograma físico-financeiro para as atividades 

previstas para a FLONA.
 % Grau de cumprimento do cronograma físico.
 % Grau de cumprimento das atividades.
 % Realização das reuniões trimestrais para o monitoramento do POA.
 % Grau da organização da informação de gastos e receitas da FLO-

NA, atendendo à ideia de desenvolvimento das ações prioritárias 
para se alcançar a efetividade de gestão da área.

Atividades
1. Monitorar o Plano Operativo Anual (POA).

1.1. A revisão do POA deve ocorrer a cada três meses 
durante o primeiro ano e, após este período, este prazo 
deve ser reavaliado.

2. Elaborar cronograma físico-financeiro.
 # Esse cronograma deve ser construído em conjunto com o Plano 

Operacional Administrativo.

3. Articular com parceiros a elaboração de projetos para captação 
de recursos voltados à implementação do Plano de Manejo.

3.1. Definir uma estratégia de sustentabilidade finan-
ceira para a UC.

 # As estratégias podem ser definidas em parceria com outras ins-
tituições, como, por exemplo, o Programa de Apoio à Gestão da 
FLONA do Amapá (parceria com a Conservação Internacional e 
Instituto Walmart).

3.2. Apoiar a elaboração e execução de projetos de pesquisa.
3.3. Redigir e submeter projetos para viabilizar in!aes-
trutura e equipamentos de uso público turístico e edu-
cação ambiental na UC.
3.4. Redigir e submeter projetos para apoiar o manejo 
comunitário não madeireiro na UC.

4. Elaborar uma proposta para viabilizar mecanismos que garantam 
que os recursos provindos de Uso Público, Pagamento de Serviços 
Ambientais, compensação ambiental e manejo dos recursos natu-
rais da FLONA, sejam aplicados na implementação e no manejo da 
Floresta Nacional do Amapá.

 # Os editais de concessão para operacionalizar o manejo dos recur-
sos florestais, no interior da UC, devem considerar a possibilida-
de de aplicação de parte dos lucros obtidos em benefícios diretos 
para a FLONA, como, por exemplo, na compra de bens ou contra-
tações que visem a garantir o funcionamento da unidade. Deverá 
ser analisada a viabilidade jurídica desta atividade.

4.1. Elaborar um Grupo de Trabalho para estudar o 
mecanismo de PSA7 na FLONA.
4.2. Articular um programa com o Estado do Amapá 
para resgate de recurso do PSA.

5. Viabilizar os contratos de prestação de serviços essenciais para a 
administração da FLONA da Amapá.

 # À medida que forem sendo construídas as in-
"aestruturas, como bases e alojamento para pesqui-
sadores, os guardas patrimoniais e os auxiliares de 
serviços gerais deverão ser contratados.

 # Parte dos recursos financeiros provenientes da 
utilização dos recursos naturais da FLONA deve ser 
utilizada nesta atividade.

5.1. Realizar a contratação de piloteiros.
5.2. Realizar a contratação de limpeza e zeladoria.
5.3. Realizar a contratação de segurança e vigilância 
patrimonial.

Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) é um instrumento econômico 
ambiental que remunera ou recom-
pensa quem preserva os serviços 
disponibilizados pelos ecossistemas 
(como regulação climática, regulação 
de fluxos hidrológicos, conservação 
da biodiversidade, conservação e 
regeneração dos solos, ciclagem de 
nutrientes, controle de poluentes, 
controle de doenças, belezas cênicas, 
entre outros).



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

80 81

P
ro

gr
am

as
 d

e 
M

an
ej

o

5.4. Viabilizar a manutenção de motores de popa.
5.5. Viabilizar a manutenção de automóveis (viaturas).
5.6. Viabilizar a contratação de prestadores de serviços 
gerais (pintura, marcenaria, eletricistas, bombeiros).

7.3.4 Comunicação
Objetivo
Divulgar a FLONA, informar sobre suas ações e criar mecanismos de 
comunicação com a comunidade e demais parceiros.

Indicadores
 % Existência de promoção de diálogo no Conselho Consultivo.
 % Diversidade de material de comunicação produzido para a FLONA 

(abrangência para diferentes públicos).
 % Quantidade de material de comunicação distribuído.
 % Estabelecimento de diálogo com Unidades de Conservação do entorno.

Atividades
1. Divulgar as atividades planejadas e os resultados alcançados (em 
especial dos resultados de pesquisas desenvolvidas na FLONA) para o 
Conselho Consultivo e, sempre que possível, para a sociedade em geral.

2. Elaborar e executar, dentro do Programa de Apoio à Implementa-
ção da FLONA do Amapá (parceria com a Conservação Internacional 
e Instituto Walmart), um projeto de comunicação para a UC.

2.1. Realizar um levantamento de canais de comuni-
cação no entorno da FLONA (como, por exemplo, exis-
tência de rádios comunitárias, rádios postes e mídias 
alternativas).
2.2. Realizar reuniões periódicas com os residentes da 
FLONA do Amapá e do seu entorno imediato.

 # Deve-se promover o diálogo com os moradores para que eles 
também decidam os canais de comunicação que sejam mais ade-
quados e que possam ser cogeridos pela população.

3. Criar mecanismos de comunicação contínua com as UC do entor-
no, com o Corredor de Biodiversidade do Amapá e suas respectivas 
chefias, para a integração de informações e práticas de gestão que 
possam integrar as unidades.

4. Participar de discussões, eventos e conselhos relacionados a te-
máticas de interesse para a FLONA, contribuindo com a integração 
da UC com seu entorno.

4.1. Criar matriz de pessoas/organizações que estejam 
interessadas ou que sejam afetadas (positiva ou nega-
tivamente) pela FLONA (matriz de stakeholders).

4.2. Participar de eventos (como audiências públicas) 
relacionados a obras e outras atividades em anda-
mento no entorno da FLONA (como hidrelétricas, es-
tradas, saneamento básico, entre outras).

4.3. Elaborar e divulgar uma agenda de questões am-
bientais que abranjam as ameaças e oportunidades 
para a região.

5. Desenvolver material promocional e de divulgação da FLONA, que 
contenham linguagem acessível ao público a que se destinam.

7.4 Programa Temático: Proteção e Fiscalização
Objetivo do Programa
Garantir a proteção dos recursos naturais e culturais, a segurança dos visitantes, 
do patrimônio imobiliário e dos equipamentos existentes, bem como prevenir a 
ocorrência de incêndios florestais no interior da FLONA.

Diretrizes do Programa
Articular uma rede de agentes que colaborem com a proteção da FLONA do 
Amapá e contribuam na manutenção da sua integridade física, protegendo o 
patrimônio natural e as "onteiras contra a ação de terceiros não autorizados.

Agir para evitar, controlar e coibir a ocorrência de ações que degradam o am-
biente e provocam danos aos recursos naturais no interior da FLONA do Amapá.

Resultados esperados
Cronograma de fiscalização por terra, água e ar definido.

Existência de um sistema de controle de entrada e saída da área da FLONA.

Contato com as instituições parceiras e convênios firmados.

Moradores atuando como monitores no controle do trânsito de pessoas e em-
barcações no interior da FLONA.

Realização de reunião com gestores das unidades vizinhas à FLONA do Amapá.

Ações conjuntas com unidades vizinhas à UC.

Existência do Plano de Prevenção a Incêndio.

Efetiva participação no processo de licenciamento de atividades impactantes 
ou potencialmente impactantes.

Registro e análise dos dados de controle de entrada na FLONA.

Atividades de caça, pesca ilegal, garimpo ilegal, entre outras atividades ilícitas, coibidas.
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Indicadores
 % Existência de um plano de Proteção.
 % Número e efetividade de ações de fiscalização executadas.
 % Grau de atendimento às denúncias realizadas.
 % Grau de cumprimento das atividades previstas no Plano de Proteção.
 % Existência de vigilância patrimonial e de controle de entrada e saída de visi-

tantes e usuários da UC.
 % Existência de sinalização.
 % Existência de parcerias estabelecidas.
 % Grau de formalização e efetividade das parcerias com outras UC do Corredor 

de Biodiversidade do Amapá e do Mosaico, além de outras instituições.

Atividades
1. Elaborar um Plano de Proteção para FLONA do Amapá e sua Zona de Amortecimento.

 # A FLONA deverá ter um planejamento para o atendimento às denúncias de 
atividades ilegais realizadas em seu interior e em sua Zona de Amortecimento.

 # A fiscalização deverá ser permanente e sistemática, por via fluvial, terrestre e aérea.

1.1. Detalhar atividades de fiscalização de rotina a serem desenvolvi-
das anualmente.
1.2. Detalhar o Plano de Operação das atividades de fiscalização sa-
zonais em função de eventos específicos, definindo logística e par-
ceiros envolvidos.

2. Implantar o Plano de Proteção para FLONA do Amapá e Zona de Amortecimento.

2.1. Controlar o acesso de visitantes, funcionários e demais usuá-
rios à FLONA.
2.2. Executar o cronograma de fiscalização.
2.3. Desenvolver um planejamento para o atendimento às denúncias 
de atividades ilegais na área da FLONA e sua Zona de Amortecimento.
2.4. Realizar o cadastramento e controle dos animais domésticos 
(como, por exemplo, cachorros e gatos) existentes na FLONA.

3. Estabelecer parcerias.

3.1. Articular e formalizar parcerias com diferentes instituições públi-
cas e órgãos ambientais para auxiliar na fiscalização da FLONA como, 
por exemplo, Polícia Militar, Exército, SEMA e IBAMA.

4. Promover reuniões periódicas com gestores das áreas protegidas do entorno.

4.1. Integrar o Plano de Proteção da FLONA à prática de gestão reali-
zada pelas unidades vizinhas (PARNA Montanhas do Tumucumaque e 
FLOTA do Amapá).
4.2. Integrar ações de fiscalização com outras UC federais no Estado do 
Amapá cuja gestão é de responsabilidade do ICMBio.

5. Elaborar um Plano de Prevenção a Incêndio.
 # Não é permitido o uso de queimada como atividade associada à produção na 

execução dos projetos aprovados na FLONA. A queima controlada poderá ser 
aprovada pela Administração, em casos excepcionais, na Zona Populacional.

 # Todo material potencialmente combustível utilizado no interior da FLONA deve 
ser acondicionado, armazenado e/ou disposto de forma adequada em locais 
que não apresentem risco de incêndio.

 # O uso do fogo no interior da FLONA sem a devida autorização será tratado 
como crime e deverá ser enquadrado na legislação correspondente, incluindo 
a Lei de Crimes Ambientais.

5.1. Monitorar os focos de calor.
5.2. Realizar atividades de conscientização da comunidade sobre a 
importância da prevenção de incêndios florestais, buscando estabele-
cer parcerias com outros programas e instituições já existentes (como, 
por exemplo, o PREVFOGO desenvolvido pelo IBAMA e Brigadas de In-
cêndios a Combates Florestais do ICMBio).

7.5 Programa temático: Uso Público
Objetivo
Ordenar, orientar e direcionar o uso da Floresta Nacional do Amapá pelo visitante, 
promovendo seu contato com o meio ambiente por meio de atividades de recrea-
ção, lazer e ecoturismo.

Diretrizes do Programa.
Promover a geração de renda por meio do turismo de base comunitária.
Integrar e coordenar as atividades de uso público da FLONA com a do PARNA 
Montanhas do Tumucumaque, assim como o da FLOTA do Amapá por meio de 
trabalho em conjunto com a SEMA-AP.
Adotar a legislação pertinente para implementação do programa de uso pú-
blico, principalmente no que se refere a instalação de in"aestrutura e serviços 
para atendimento aos visitantes.

Resultados esperados
Áreas potenciais para a realização de atividades de turismo na FLONA conhecidas 
e caracterizadas (seguindo o diagnóstico citado no Programa de Pesquisa) e as ne-
cessidades para a realização de atividades de turismo nessas áreas listadas.
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Produtos turísticos para a FLONA do Amapá, aproveitando seu potencial para o 
desenvolvimento de ações de ecoturismo e turismo de base comunitária.
Integração da FLONA no trade turístico local e regional, com o fortalecimento 
do Território da Cidadania Centro-Oeste (composto pelos municípios Serra do 
Navio, Pedra Branca do Amaparí, Ferreira Gomes e Porto Grande).
Programas de Turismo integrados com os programas de desenvolvimento do 
Território da Cidadania Centro-Oeste (como apoio a programas associativos 
e cooperativos e apoio ao desenvolvimento do turismo de base comunitário 
previstos para o Território).
Trilhas bem planejadas e manejadas no interior da FLONA.
Capacidade de Suporte das trilhas elaboradas.
Projeto Específico de Interpretação e Educação Ambiental sendo aplicado nas 
trilhas da FLONA do Amapá.
Experiência de Ecoturismo de Base Comunitária, integrando a comunidade in-
teressada e servindo de exemplo para os produtos turísticos a serem imple-
mentados na FLONA.
Condutores de turismo com noções básicas de busca e salvamento e ativida-
des de turismo organizadas de forma segura no interior da FLONA.
Existência do Plano de Ações Emergenciais para a FLONA do Amapá. 
Pesca Esportiva ocorrendo na Zona de Amortecimento da FLONA, seguindo 
dados científicos de manejo e as regras para essa atividade.

Indicadores
0 Lista de necessidades para a realização de atividades de Uso Público no interior 
da FLONA e em sua Zona de Amortecimento.

 % Grau de cumprimento das atividades estabelecidas no levantamento e no Plano 
de Negócio do ecoturismo e turismo comunitário da FLONA do Amapá. 

 % Existência de in"aestrutura para recepção de público alvo, em especial de Cen-
tro(s) de Visitante(s).

 % Existência de Produtos Turísticos para a FLONA que fortaleçam o trade turístico da 
região e produtos integrados ao Território de Cidadania Centro-Oeste do Amapá.

 % Existência de trilhas delimitadas para uso público.
 % Grau de conservação das trilhas utilizadas para visitação e interpretação ambiental.
 % Existência de sinalização efetiva para trilhas (guiadas e autoguiadas), nos limites 

das zonas e nas áreas produtivas, facilitando a interpretação ambiental e/ou di-
vulgação de normas.

 % Número de visitantes e de atividades realizadas relacionadas ao turismo na FLONA.
 % Grau de aquisição de conhecimentos e/ou habilidades pela população nas ca-

pacitações realizadas.
 % Grau de aplicação dos conhecimentos e/ou habilidades adquiridos pela popula-

ção nas capacitações realizadas.

Atividades
1. Realizar estudo específico levantando o potencial turístico, sendo as atividades 
específicas de cada uma destas zonas estabelecidas de acordo com esse estudo.

 # O Centro de Visitantes orientará sobre os serviços oferecidos, tais como: servi-
ços públicos (água potável, sanitários, etc.), passeios, serviço de guias, apresen-
tações de filmes e palestras, áreas e atividades de recreação, serviços de ali-
mentação, dentre outras, incluindo os respectivos horários de funcionamento.

 # Os visitantes deverão ser informados sobre as trilhas abertas à visitação e suas 
características principais.

 # Os visitantes deverão ser estimulados a adotar o Programa de Conduta Conscien-
te em Ambientes Naturais do MMA e outras iniciativas de condutas responsáveis.

2. Implementar as ações levantadas no diagnóstico e no Plano de Negócios de Eco-
turismo e turismo comunitário na FLONA do Amapá, segundo recomendado no 
Programa de Pesquisa e subprograma de Pesquisa Socioeconômica e Sociocultural.

2.1. Contribuir com o estimulo à prática do turismo no Estado do Ama-
pá, tornando a FLONA do Amapá em um destino ecoturístico.
2.2. Elaborar o planejamento de novas atividades, de acordo com as 
potencialidades identificadas.

3. Elaborar uma lista de necessidades para a realização de atividades de Uso Pú-
blico no interior da FLONA.

3.1. Elaborar normas específicas de visitação de cada atrativo da UC, 
considerando as normas de uso da Zona de Uso Público e da Zona de 
Amortecimento, bem como as normas gerais da FLONA.

 # Os dados de pesquisas já existentes sobre atividades turísticas na região da 
FLONA e no Estado do Amapá, em especial as informações e indicações con-
tidas no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS 
– devem ser utilizados.

4. Identificar os principais clientes e elaborar produtos relacionados às ativida-
des de turismo ecológico e turismo cultural para a FLONA do Amapá, em parce-
ria com a comunidade local.

 # Os produtos deverão considerar as características culturais locais, os interesses 
das unidades familiares da FLONA e das comunidades do entorno, os atrativos 
naturais e a conservação da UC.

 # Visando trabalhar em parceria com os gestores das UC vizinhas, as atividades 
de Uso Público previstas ou em fase de planejamento para o PARNA Monta-
nhas do Tumucumaque e para a FLOTA do Amapá devem ser consideradas.

4.1. Listar e articular os potenciais parceiros e atores envolvidos com a ativi-
dade de turismo na região (para subsidiar a descrição do trade de turismo).
4.2. Integrar a FLONA com o trade de turismo para a região, conside-
rando suas características na elaboração dos produtos turísticos para 
a FLONA e considerando as características do Território da Cidadania 
Centro-Oeste.
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4.3. Promover uma aproximação entre as instituições que produzem 
conhecimento técnico-científico e o trade turístico, visando apoiar a 
qualificação do produto turístico.

5. Realizar planejamento e manejo de trilhas para uso público na FLONA do Amapá.

5.1. Mapear trilhas, estradas e caminhos existentes.

 # As trilhas já existentes, com potencial de uso público, devem ser organizadas 
segundo um Projeto Específico de Interpretação e Educação Ambiental, que 
sempre poderá incorporar novas trilhas.

5.2. Identificar os valores naturais, culturais e paisagísticos e estabele-
cer os objetivos de cada trilha (interpretativo, educativo, recreativo e/
ou de pesquisa).

6. Desenhar um projeto piloto de Ecoturismo de Base Comunitária.

6.1. Estabelecer parcerias para a realização dessa atividade com insti-
tuições como Centro de Educação Profissional do Amapá (CEPA), Sin-
dicatos dos Guias de Turismo do Estado do Amapá (SINGTUR), Instituto 
de Ensino Superior do Amapá (IESAP), SESC, SEBRAE, ABAV e operado-
ras de turismo locais, entre outras.
6.2. Realizar capacitações da população local para o trabalho com tu-
ristas e visitantes, identificando vocações desses atores para a atividade.
6.3. Iniciar um trabalho de desenvolvimentos de estratégias de comer-
cialização dos produtos turísticos para a FLONA do Amapá.
6.4. Iniciar o desenvolvimento de um programa de Boas Práticas para 
o turismo no interior da FLONA do Amapá.

7. Identificar os riscos possíveis à segurança e à saúde dos visitantes e à proteção dos 
recursos da UC, colocando em prática normas e códigos, os quais deverão ser obser-
vados e adotados pelos atores envolvidos com o uso público na FLONA do Amapá.

7.1. Articular parceria com o Corpo de Bombeiros da região, seguindo 
orientações repassadas por eles, para a realização segura das práti-
cas de turismo.
7.2. Elaborar uma proposta de busca e resgate na FLONA.
7.3. Elaborar um Plano de Ações Emergenciais para a FLONA.
7.4. Articular parceria com os bombeiros para operações de resgate.
7.5. Articular a capacitação de funcionários e de condutores de turis-
mo para formar um grupo de busca e salvamento.

8. Planejar a prática de pesca esportiva, elaborando regras específicas.

 # Os resultados obtidos nos estudos de dinâmica populacional de peixes devem 
ser utilizados no planejamento desta atividade.

8.1. Elaborar regras sobre temporada de pesca; áreas permitidas para 
essa prática e equipamentos permitidos.

7.6 Programa temático: Interpretação e Educação Ambiental
Objetivo do Programa
Criar e incrementar atitudes de respeito e proteção aos recursos ambientais e cul-
turais da Floresta Nacional do Amapá e sua Zona de Amortecimento, integrando 
a FLONA no contexto educacional da região, a fim de promover a participação da 
população e parcerias na preservação do equilíbrio da Unidade de Conservação.

Resultados esperados
Áreas potenciais para a realização de atividades de interpretação e educação 
ambiental na FLONA conhecidas e caracterizadas (seguindo o diagnóstico cita-
do no Programa de Pesquisa) e as necessidades para a realização dessas ações.
Funcionários, voluntários, parceiros e estagiários atuando na implantação das 
atividades de interpretação e educação ambiental.
População sensibilizada em relação à FLONA e sobre as necessidades de se 
usar os recursos naturais de forma adequada e sustentada.
Ter pessoas locais capacitadas e sensibilizadas em ações de assistência a pes-
quisa e conservação da biodiversidade.
População sensibilizada em relação às normas de conduta e circulação na FLONA.
A FLONA do Amapá como um Centro de Referência em Educação Ambiental 
para a comunidade.
Professores da rede municipal funcionando como multiplicadores de ações de EA.

Indicadores
 % Existência de in"aestrutura para recepção de público alvo, em especial de Cen-

tro(s) de Visitantes.
 % Grau de conservação das trilhas utilizadas para visitação e interpretação ambiental.
 % Existência de sinalização efetiva para trilhas (guiadas e autoguiadas), nos limi-

tes das zonas e nas áreas produtivas, facilitando a interpretação ambiental e/
ou divulgação de normas.

 % Número de participantes e de atividades realizadas.
 % Grau de aquisição de conhecimentos e/ou habilidades nas capacitações realizadas.
 % Perfil de práticas adotadas pelo público alvo após a realização das atividades de EA.
 % Existência de parcerias firmadas para atuação conjunta em EA na área de entorno.
 % Percentagem das sedes dos municípios do entorno envolvidas em atividades 

de EA relacionadas à FLONA.
 % Número de multiplicadores de EA formados em oficinas de capacitação reali-

zadas em parceria com a FLONA.
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Atividades
1. Elaborar o programa de visitação da FLONA, com uma lista de necessidades 
para a realização de atividades com fins educacionais.

 # Na Zona de Uso Público Rio Falsino, o tracajá deve ser utilizado como espécie 
bandeira na realização das atividades de EA.

1.1. Capacitar e treinar os funcionários, voluntários, parceiros e esta-
giários para atuarem na implantação das atividades de interpretação 
e educação ambiental.

 # A capacitação deverá integrar as normas de conduta e circulação a serem se-
guidas a partir da implementação desse Plano de Manejo.

1.2. Realizar ações educativas nas áreas que antes eram ocupadas por 
garimpos.

2. Desenvolver um programa de sensibilização ambiental voltado para a popu-
lação residente e do entorno da FLONA, envolvendo parcerias com instituições 
locais que trabalham com EA, com o objetivo de integrar as temáticas da FLONA 
aos trabalhos realizados por esses parceiros.

 # As atividades deste programa devem divulgar os objetivos do Plano de Manejo 
e os objetivos da FLONA do Amapá, aproximando a população residente e do 
entorno da gestão e cuidado da UC.

 # Os visitantes da FLONA deverão passar por atividades no Centro de Visitantes 
antes de utilizar a UC. Caso o Centro ainda não esteja em funcionamento, os 
gestores da unidade deverão orientar a forma mais viável de sensibilização so-
bre as normas de conduta e circulação na UC.

 # O programa pode abordar temáticas como importância da FLONA e do Corre-
dor Ecológico do Amapá, controle de desmatamento e incêndios, lixo (disposi-
ção e reciclagem), divulgação da Lei de Crimes Ambientais, proteção da biodi-
versidade e do patrimônio histórico cultural, e proteção dos recursos hídricos.

 # Algumas normas poderão estar descritas em placas de sinalização.

2.1. Promover a continuidade do Projeto Pesquisador Comunitário do 
Programa de Apoio a Implementação da FLONA do Amapá.
2.2. Sensibilizar os usuários da FLONA sobre as normas de conduta e 
circulação que deverão ser seguidas a partir da implementação desse 
Plano de Manejo e de interpretação do Plano de Manejo.

3. Contribuir para o aperfeiçoamento dos professores da rede municipal dos 
municípios do entorno da FLONA, na construção de projetos interdisciplinares, 
sensibilizando-os para o tratamento dos problemas ambientais da comunidade.

 # Esta capacitação em EA deve ser voltada para a prática pedagógica, onde as 
disciplinas cursadas tratarão de conceitos básicos de EA, ética, temas transver-
sais, cidadania e áreas protegidas.

3.1. Integrar a FLONA ao Curso de Pedagogia de Projetos em Temas 
Ambientais, CPPTA, realizado pelo ICMBio – FLONA do Amapá e PAR-
NA Montanhas do Tumucumaque e Universidade Federal do Amapá, 
UNIFAP – Laboratório de Botânica e Educação Ambiental, visando a 
promover maior aproximação à UC no cotidiano desses agentes.

7.7 Programa Temático: Desenvolvimento Comunitário
Objetivo do Programa
Estabelecer medidas para promover a integração da Floresta Nacional à vida social 
e econômica das comunidades locais e vizinhas da Unidade de Conservação, de 
forma participativa, respeitando suas características socioculturais.

Resultados esperados
Dados antropológicos auxiliando na gestão da FLONA.
Maior organização e atuação das lideranças e organizações sociais locais.
Ter estabelecido no Conselho Consultivo da FLONA um espaço público real de 
participação social.
Mecanismos estabelecidos de divulgação dos assuntos abordados e resulta-
dos obtidos no Conselho Consultivo da FLONA.
Parcerias estabelecidas.
Apoios efetivados.
Apoio para que o Crédito habitação do PRONAF seja implementado.
Apoio efetivado para melhorias em in"aestrutura de habitação e acesso a sa-
neamento básico e energia.
Respeito à cultura local no seu modo de produção sustentável e consumo.
Permanência de modos artesanais de produção e utilização sustentável de re-
cursos naturais.
Parcerias estabelecidas.
Agregação de valor aos produtos locais.
Fortalecimento das cadeias produtivas locais, que utilizem apropriação sus-
tentável dos recursos naturais.
Apoio ao desenvolvimento das potencialidades humanas.

7.7.1  Fortalecimento sociocultural das Unidades Familiares 
e Comunidades
Objetivo
Estimular e fortalecer os atores sociais locais, conhecendo e respei-
tando a dinâmica e organização interna das unidades familiares e 
comunidades, e incentivar sua participação na gestão da UC, a partir 
das atividades do Conselho Consultivo e do estímulo a sua organi-
zação social.
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Indicadores
 % Número de reuniões/cursos/capacitações realizadas.
 % Número de associações e lideranças em plena atividade.
 % Existência de mecanismos de divulgação das atividades do Conse-

lho Consultivo na FLONA e seu entorno. 

Atividades
1. Aplicar os resultados do estudo antropológico e resgate históri-
co-cultural (Programa de Pesquisa: Tema Sociocultural) para com-
preender a melhor estratégia de desenvolvimento e fortalecimento 
da população local.

 # As atividades de desenvolvimento comunitário devem considerar 
os dados etnográficos sobre a dinâmica do campesinato e outros 
grupos sociais que se apresentarem, atentando às relações de pa-
rentesco, hierárquicas, de honra e poder como princípios organi-
zatórios centrais, pois a lógica de organização nem sempre está 
focada em uma lógica comunitária, mas nas relações familiares 
descritas acima.

2. Promover capacitações e reuniões dos moradores locais visando 
apoiar processos de organização social e/ou seu aperfeiçoamento.

2.1. Promoção de cursos de formação de lideranças e 
associativismo.
2.2. Articular assessoria técnica para as associações 
de unidades familiares e demais organizações locais 
orientadas à conservação da FLONA do Amapá.
2.3. Articular capacitações em mobilização de recur-
sos e gestão de projetos (esses cursos/oficinas podem 
prever fortalecimento nas questões jurídica e contábil).
2.4. Realizar acompanhamento da organização social 
comunitária.
3. Sensibilizar e mobilizar os atores locais para a im-
portância na participação no Conselho Consultivo da 
UC, inclusive de novos atores sociais.
3.1. Promover diálogo de saberes e conhecimentos en-
tre a população local, gestores e pesquisadores.
3.2. Promover capacitações continuadas em gestão 
participativa para os conselheiros.
3.3. Estabelecer e otimizar a comunicação entre membros 
do Conselho com as unidades familiares e comunidades.

 # As lideranças locais já identificadas no diagnóstico deverão ser in-
centivadas a participar do Conselho Consultivo, mesmo não exis-
tindo uma organização social formalizada que as represente.

4. Buscar inserir a população local em programas governamentais e 
políticas públicas importantes para o desenvolvimento comunitário.

4.1. Articular apoio/parcerias para melhorias em in-
!aestrutura de habitação, acesso, saneamento bási-
co e energia.
4.2. Articular com prefeituras ou Estado a visita regu-
lar de agente de saúde na FLONA para atuar principal-
mente no combate à malária.

#  Discutir anteriormente, com a população local, qualquer proposta 
de apoio ou parceria.

4.3. Apoiar e buscar parcerias para assistência técnica 
e escoamento da produção.
4.4. Apoiar as ações de adequação fitossanitária para 
garantir o bem estar das unidades familiares.

7.7.2 Apoio às atividades produtivas e geração de renda
Objetivo
Articular ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas 
locais, fazendo com que a FLONA contribua com o desenvolvimento 
social e econômico sustentável dos seus residentes e entorno.

Indicadores
 % Percentagem de unidades familiares exercendo atividades produtivas 

que respeitem a cultura local no seu modo de produção e consumo.
 % Existência de Planos de Negócios dos principais recursos explora-

dos para comercialização.
 % Grau de participação da administração da UC no desenvolvimento 

de projetos de desenvolvimento comunitário.
 % Existência de parcerias da FLONA com os atores envolvidos no Pro-

grama de Geração de Renda.

Atividades
1. Incentivar e valorizar as atividades produtivas, gerando qualidade 
de vida e segurança alimentar.

1.1. Capacitar interessados em marcenaria, construção 
de casas e canoas, móveis, artefatos e utensílios para 
uso próprio e comercialização, visando futuro uso co-
mercial dos produtos com madeira de origem em ma-
nejo sustentável e legalizada.
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1.2. Inserir a FLONA no debate sobre a regulamentação 
do uso de madeira para autoabastecimento, visando a 
influenciar políticas públicas no Amapá.
1.3. Apoiar à criação de pequenos animais em detri-
mento à criação de gado.

#  É permitida a criação de animais de pequeno porte, exceto porco 
e cabra, em confinamento, desde que expressamente autorizadas e 
licenciadas e seguindo projeto específico.

1.4. Desenvolver, divulgar e valorizar a produção arte-
sanal de produtos florestais madeireiros e não madei-
reiros, incentivando o beneficiamento de produtos da 
agricultura camponesa e familiar (elaborar e imple-
mentar projetos específicos), tais como: cupuaçu, gra-
viola, pupunha, mandioca, milho, muruci e abacate, 
entre outros.

2. Elaborar e buscar, em conjunto com as unidades familiares/co-
munidades, projetos de capacitação, acompanhamento técnico e 
linhas de financiamento para as cadeias produtivas locais.
#  Deverão ser considerados os resultados dos estudos de viabilidade 
econômica dos principais produtos explorados (Pesquisa Socioeco-
nômica e Sociocultural).

2.1. Estreitar as relações entre os órgãos que fomentam 
a produção e a gestão da FLONA.
2.2. Capacitar a equipe gestora da FLONA na orienta-
ção quanto à extensão rural.

7.8 Programa Temático: Alternativas de Desenvolvimento
Objetivo do Programa
Fomentar a implementação de alternativas de desenvolvimento econômico e so-
cial a partir do conhecimento local e do uso direto e indireto dos recursos naturais 
de forma participativa e descentralizada.

Indicadores
 % Número de parcerias estabelecidas para o desenvolvimento das atividades econômicas.
 % Número de pessoas capacitadas nas diferentes atividades propostas.
 % Existência de Planos de Negócios dos principais recursos explorados para 

comercialização.
 % Número de novos empreendimentos sendo realizados.

Resultados esperados
Parcerias estabelecidas e ativas, contribuindo para o desenvolvimento das ati-
vidades econômicas.
Ter realizado intercâmbio com outros empreendimentos de sucesso.
Ter população local capacitada e apta para atuar nas atividades propostas.
Turismo gerando renda e novas capacidades locais.
Produtos não madeireiros sustentáveis explorados pelas unidades familiares e 
sendo comercializados coletivamente.
Ter experiências de produção agroecológica.

Atividades
1. Incentivar diferentes atividades produtivas e de desenvolvimento econômico 
e social, considerando a inserção da FLONA em políticas de preço justo, comércio 
solidário e de segurança alimentar.
#  As Pesquisa em Biodiversidade, Socioeconômica e Sociocultural deverão ser consi-
deradas para o planejamento e monitoramento das atividades econômicas propostas.
#  Qualquer proposta de apoio ou parceria que envolva diretamente a população 
local deverá ser discutida anteriormente com os seus representantes. 

1.1. Realizar intercâmbio com associações comunitárias produtivas 
com características próximas ao público em questão.
1.2. Construir, com a população local, as diretrizes do manejo dos re-
cursos naturais, através de metodologias participativas.
1.3. Elaborar Planos de Negócios dos principais recursos explorados 
para comercialização.
1.4. Incentivar a aquicultura de espécies nativas.
1.5. Incentivar a produção de mel de abelhas nativas.
1.6. Incentivar e apoiar o manejo de pesca na Zona de Amortecimento 
em parceria com a Colônia (após formalização de acordo).
1.7. Incentivar o artesanato local baseado no manejo dos produtos flo-
restais não madeireiros.
1.8. Incentivar o turismo de base comunitária.
1.9. Promover a execução do Programa de Manejo Florestal (na Zona de 
Manejo Florestal Comunitário e na Zona de Manejo Florestal).
1.10. Incentivar técnicas agroecológicas.

2. Construir parcerias do órgão gestor e das instituições de representação social 
com instituições de apoio e capacitação nas atividades propostas, buscando, in-
clusive, parcerias locais.
#  As parcerias deverão ser formalizadas por meio de instrumentos próprios, como 
por exemplo, termos de cooperação técnica.

3. Monitorar os possíveis impactos positivos e negativos do desenvolvimento 
socioeconômico das populações locais.
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7.9 Programa Temático: Manejo Florestal
Objetivo do Programa
Explorar, de forma sustentável, as florestas nativas (seus produtos madeireiros e 
não madeireiros), demonstrando a viabilidade do uso múltiplo dos seus recursos 
naturais como estratégia de conservação da biodiversidade.

Diretrizes para o Programa
As benfeitorias para escoamento da produção florestal deverá ser comparti-
lhada entre os operadores da atividades de manejo tanto na Zona de Manejo 
Florestal Comunitário quanto na Zona de Manejo Florestal Sustentável.
Os responsáveis pela exploração florestal deverão analisar a possibilidade de 
utilização dos resíduos da exploração florestal, com mínimo impacto, que in-
clua procedimentos de mensuração, preparação ou colheita, extração, trans-
porte e destino de uso.
Os responsáveis pela exploração florestal deverão construir locais adequados 
para o abastecimento, limpeza e manutenção de suas máquinas e equipamen-
tos, com caixas separadoras de óleo e resíduos líquidos.
Os responsáveis pela exploração florestal deverão dar destinação adequada as 
resíduos sólidos e esgoto provenientes da exploração e da logística de explora-
ção, sendo proibida a destinação direta nos cursos d’água e solo.

Resultados esperados
Projetos Específicos elaborados detalhando o manejo florestal comunitário. 
Plano(s) de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) aprovado(s).
In"aestrutura planejada e implantada para a prática dessas atividades.
Famílias do interior da FLONA (consideradas tradicionais) e comunidades tra-
dicionais do entorno, usuárias da UC, capacitadas em técnicas de manejo flo-
restal de produtos madeireiros e não madeireiros.
Mecanismos de manejo florestal sustentável operantes, gerando benefícios di-
retos às comunidades tradicionais locais.

Indicadores
 % Existência de Projetos Específicos de manejo florestal comunitário.
 % Número de capacitações realizadas em técnicas de manejo florestal para as 

famílias usuárias da FLONA, consideradas como população tradicional.
 % Percentagem das famílias residentes do interior da FLONA, consideradas como 

população tradicional, e seu entorno, participantes das atividades de manejo 
florestal comunitário. 

 % Percentagem de contribuição dessas atividades de manejo na renda das famí-
lias usuárias da FLONA.

 % Existência de Concessões Florestais operantes na FLONA do Amapá.
 % Grau de conservação da Zona de Manejo Florestal.
 % Existência da certificação florestal como uma ferramenta de gestão.
 % Percentagem de utilização de mão de obra local nas atividades produtivas.

Atividades
1. Elaborar projetos específicos que detalhem os procedimentos necessários 
para a implementação do manejo comunitário (de produtos madeireiros e não 
madeireiros sustentáveis).
#  Na elaboração dos projetos específicos deve ser verificada a viabilidade ambien-
tal e econômica para utilização dos recursos.
#  Os projetos específicos deverão detalhar a forma de seleção dos interessados, o 
instrumento jurídico apropriado, os prazos de vigência dos contratos, entre outras 
medidas para gestão das atividades.
#  O projeto será realizado por pessoa jurídica que represente as unidades familia-
res e comunidades, formalizado por termo de reciprocidade, parceria, contrato ou 
termo similar entre o ICMBio e essa instituição.
#  Projeto(s) específico(s) para o desenvolvimento de ações de manejo dos recursos 
madeireiros e não madeireiros deverão prever, além das atividades de pesquisa, a 
capacitação e extensão voltadas, em especial, às comunidades da região.

1.1. Participar das parcerias desenvolvidas pelas instituições de pes-
quisas e de extensão que atuam no manejo de produtos madeireiros e 
não madeireiros.

#  As parcerias deverão ser formalizadas por meio de instrumentos próprios, como 
por exemplo, termos de cooperação técnica.

1.2. Incentivar o uso múltiplo da floresta.
1.3. Incluir nos projetos específicos os PMFS (para produtos madeirei-
ros e não madeireiros).
1.4. Definir o planejamento, a instalação e os critérios de manutenção 
de in!aestrutura necessária para a realização das atividades.
1.5. Elaborar projeto específico para o aproveitamento do açaí (Euter-
pe oleraceae).
1.6. Elaborar projetos específicos para o aproveitamento de produtos 
não madeireiros sustentáveis.

#  Se houver viabilidade de manejo do cipó titica, este manejo deverá atender o 
disposto pela Lei Estadual N° 0631, de 21 de novembro de 2001 (sobre procedi-
mentos para a extração, transporte e comercialização de espécies de cipós pro-
dutoras de fibras no Estado do Amapá) e a Resolução do COEMA-AP N° 05, de 24 
de abril de 2002 (que estabelece critérios e diretrizes para a exploração racional de 
espécies de cipós produtoras de fibra).

2. Promover/apoiar capacitações técnicas de manejo florestal madeireiro e 
não madeireiro para as comunidades consideradas como tradicionais, usuá-
rias da FLONA.
#  Integrar essas capacitações com aquelas previstas no Programa Desenvolvi-
mento Comunitário.
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3. Implementar as ações de manejo florestal comunitário previstas nos projetos 
específicos (de produtos madeireiros e não madeireiros).
#  A exploração se dará por Unidades de Manejo Florestal (UMF) e cada UMF será de 
responsabilidade de apenas uma pessoa jurídica (os projetos podem prever o uso 
múltiplo quando for interesse dos envolvidos).
#  Deverão ser utilizados as técnicas e métodos desenvolvidos a partir das pesqui-
sas citadas no Programa de Pesquisas.
#  As UMF a serem manejados deverão ter o tamanho máximo de 20.000ha, se-
gundo SFB (2007). Essa medida poderá ser alterada por outra mais apropriada 
quando houver resultados específicos de manejo nessa região.

4. Implementar o manejo florestal sustentável de produtos madeireiros e não 
madeireiros, utilizando como estratégia de execução a concessão florestal pre-
vista na Lei nº 11.284 de 02/03/2006.
#  Deve ser verificada a viabilidade ambiental das atividades de manejo (os em-
preendedores devem prever e implantar métodos de monitoramento e contro-
le ambiental). Se houver alteração nos padrões de regeneração das áreas abertas 
pela atividade de manejo florestal, o empreendedor deverá apresentar projeto es-
pecífico de recuperação à UC.
#  A mão de obra para exploração deve ser contratada preferencialmente junto à 
população local que reside na FLONA ou no entorno imediato da UC.
#  A exploração se dará por UMF – que compõem um lote de concessão florestal – 
e cada UMF será de responsabilidade de apenas uma pessoa jurídica (os projetos 
precisam prever o uso múltiplo quando for interesse dos envolvidos).
#  A parcela dos recursos financeiros que couber ao ICMBio, provenientes das ativi-
dades produtivas do manejo florestal deverão ser prioritariamente aplicados para 
a implantação da FLONA.
#  As atividades deverão garantir a proteção das espécies de interesse para a con-
servação e dos corpos hídricos.
#  Deverão ser aplicadas técnicas silviculturais adequadas nas áreas de manejo.
#  Os editais de concessão florestal devem prever a responsabilidade dos em-
preendedores quanto à prevenção e combate a incêndios florestais em suas áreas.
#  Os editais também devem informar da possibilidade de adequação e/ou alte-
ração contratual no caso de interesse para o cumprimento de um demanda de 
outras políticas públicas de interesse nacional.

1.1. Os editais de concessão florestal devem prever a responsabili-
dade dos empreendedores quanto à avaliação das possibilidades de 
acesso para exploração e escoamento. Participar da elaboração de 
editais de concessão florestal (acompanhando o trabalho do Serviço 
Florestal Brasileiro).
1.2. Implementar programa de monitoramento da flora e espécies-
chave da fauna antes do início das atividades de produção.
1.3. Incentivar e orientar a capacitação de mão de obra local em técni-
cas de manejo florestal de baixo impacto.

1.4. Incentivar a certificação florestal como forma de garantir a sus-
tentabilidade do manejo no longo prazo, a conservação dos recursos 
florestais e o desenvolvimento socioeconômico local.
1.5. Realizar parcerias com o Serviço Florestal Brasileiro, Instituto Esta-
dual de Floresta, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amapá (e 
FLOTA do Amapá) e outras instituições que possam contribuir para o 
manejo adequado dos recursos florestais da FLONA do Amapá.

7.10 Programa Temático: Recuperação/Restauração de Ambientes 
Degradados
Objetivo do Programa
Reabilitar a integridade ambiental de áreas afetadas pela atividade garimpeira (ou 
outra atividade impactante) na FLONA do Amapá, buscando semelhanças com 
seu status primário, seja pelo manejo dos recursos bióticos e abióticos, seja por 
meio da regeneração natural do ambiente.

Indicadores
 % Existência do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
 % % de áreas com cobertura vegetal do solo.
 % Taxa de regeneração natural.
 % Taxa de sobrevivência das mudas plantadas.

Resultados esperados
Melhoria da saúde dos ambientes das áreas identificadas atualmente como degradada.
Aplicação dos conhecimentos gerados nos estudos de flora e fauna do Progra-
ma de Pesquisa da FLONA.

Atividades
1. Mapear detalhadamente as áreas a serem recuperadas.

1.1. Verificar as áreas levantadas por sensoriamento remoto.
1.2. Indicar áreas prioritárias a serem trabalhadas pelo programa de 
recuperação e restauração ambiental.

2. Elaborar e implementar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para 
áreas a serem restauradas.

2.1. Detalhar o PRAD, contendo informações sobre o solo e substrato; 
identificação da magnitude dos impactos do garimpo (desflorestamen-
to; a alteração da paisagem; a perda ou degradação das camadas su-
perficiais do solo, como erosão, compactação, acidificação, esgotamen-
to de nutrientes e contaminação; e as alterações dos corpos hídricos).
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2.2. Utilizar ferramentas de restauração do ambiente para atingir o maior 
grau de similaridade com as características anteriores à ação antrópica.
2.3. Monitorar periodicamente a regeneração natural para avaliar a 
recomposição do solo.
2.4. Avaliar periodicamente a sobrevivência das mudas, se dentre as 
técnicas de recuperação for indicado o plantio.

3. Implementar viveiro(s) para produção de mudas de espécies nativas, caso haja 
necessidade e seja de interesse do ICMBio.
#  O(s) viveiro(s) poderá(am) ser gerido(s) pelo ICMBio ou por meio de parcerias (com 
anuência do órgão gestor), considerando a participação das comunidades interes-
sadas na manutenção desse(s) local(is).
#  O(s) viveiro(s) visa(m) a produção de mudas nativas para plantio voltado à recu-
peração de áreas degradadas, restabelecimento de APP e enriquecimento de ca-
poeiras/sítios com espécies nativas de interesse econômico na Zona Populacional 
e Zona de Manejo Florestal Comunitário.
#  O excedente de mudas do(s) viveiro(s) poderá ser doado ou receber outra destinação.

7.11 Programa Temático: Regularização Fundiária
Objetivo do Programa
Levantar a situação fundiária da Floresta Nacional e definir estratégia 
para a efetivação da posse da área de forma gradativa e priorizada.
Resultados esperados

Otimização de esforços em campo com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para reconhecimento das 
áreas limítrofes da FLONA do Amapá.
Delimitação territorial da FLONA do Amapá efetivada.
Limites da FLONA sinalizados para aumentar a eficácia de gestão 
e fiscalização e para orientar a comunidade local e os visitantes.
Floresta Nacional do Amapá incorporada ao Patrimônio da União Fede-
ral, com documentos jurídicos de Ação Arrecadatória e Discriminatória.
Unidades familiares de posse de instrumento legal que regularize 
suas situações em relação à FLONA do Amapá.

Indicadores
 % Efetivação da delimitação territorial da FLONA do Amapá.
 % Existência de ação discriminatória e arrecadatória da FLONA do Amapá.
 % Porcentagem de limites da UC sinalizados.

Atividades
1. Apoiar e acompanhar as atividades de reconhecimento de áreas 
da FLONA do Amapá realizadas pelo INCRA.
#  A equipe gestora da FLONA deverá acompanhar o andamento das 
atividades do INCRA na UC e no entorno imediato da FLONA do Amapá

para aplicação das informações geradas no processo de ordenamen-
to territorial da região.

2. Realizar delimitação territorial da FLONA do Amapá, com georre-
ferenciamento da UC e implantação de marcos e placas.
#  A demarcação da FLONA deverá seguir o documento do ICMBio 
“Orientação geral para demarcação de Unidade de Conservação Fe-
deral” e legislação vigente.
#  Evitar abrir picada ou clareira em áreas de difícil acesso, sem con-
flito e bem preservadas, definindo, nesses casos, pontos virtuais com 
coordenadas precisas como marcos. 
#  No caso dos limites com outras Unidades de Conservação e onde es-
ses limites forem rios, a sinalização das duas Unidades devem ser ajus-
tadas para que possíveis transeuntes possam visualizar as placas nas 
duas margens do rio simultaneamente, facilitando a compreensão.
#  Alcançar a consolidação territorial da FLONA do Amapá por meio 
de ação discriminatória e arrecadatória da UC, em parceria com a Se-
cretaria de Patrimônio da União – SPU. 
#  A sinalização em áreas de uso público e manejo, principalmente nos 
limites com zonas primitivas, deve ser priorizada.

3. Tomar medidas para não permitir o incremento populacional da 
área da UC, proibindo a instalação de novas famílias morando na 
FLONA do Amapá.

4. Monitorar e fiscalizar as áreas cujas populações necessitem indeni-
zações ou realocações, segundo documento jurídico próprio, no qual 
deverão ser previstas normas para mitigar o impacto sobre a FLONA. 

5. Promover a regularização fundiária da FLONA.

5.1. Celebrar instrumento legal apropriado entre ICMBio 
e moradores interessados em sair da FLONA do Ama-
pá, ou que não tenham as características de população 
tradicional, para indenização das benfeitorias e para 
regulamentação da permanência antes de suas saídas.

#  Considerar o disposto na IN No 02, de 03 de setembro de 2009, da 
Coordenação de Consolidação Territorial, ICMBio, ou a que a suceder.
6. Celebrar instrumento legal apropriado entre ICMBio e morado-
res para ordenar a permanência dos que tenham característica de 
população tradicional e que tenham interesse em permanecer na 
FLONA, definindo as atividades realizadas nas unidades familiares.

6.1. Resgatar e documentar os acordos já estabelecidos com a popula-
ção para contribuir na elaboração desse documento.
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 Segundo ICMBio (2009), recomenda-se o desenvolvimento de projetos es-
pecíficos posteriores à elaboração do Plano de Manejo, com o objetivo de detalhar 
atividades que envolvam conhecimentos específicos e que demandem a partici-
pação de profissionais mais especializados. Assim, propicia-se que esses projetos 
sejam tecnicamente adequados e desenvolvidos para áreas específicas, com infor-
mações técnico-científicas mais detalhadas e que se desenvolvam em momentos 
favoráveis, quando da existência de recursos financeiros para sua implementação 
ou quando se fizerem especialmente necessários.
 Os projetos específicos destinam-se também aos casos onde é identifica-
da a necessidade de ampliação de alguma atividade prevista no Plano de Manejo, 
indicadas durante a monitoria e avaliação do Plano de Manejo. Todos os projetos 
específicos terão de ser orientados e aprovados pelo setor competente do ICMBio.
 Os seguintes critérios devem ser observados durante a elaboração de um 
projeto específico:

Somente serão admitidos projetos que ocasionem ajustes nas atividades pre-
vistas no Plano de Manejo se estes se direcionarem para a proteção da UC.
As novas atividades deverão se adequar ao Zoneamento existente.
Planejamento de uma área em substituição a outra que so"eu degradação natural.
Na complementação de uma atividade já prevista no Plano de Manejo, a fim de 
torná-la mais segura.
Fatos novos, não previstos no Plano de Manejo, que causam grande pressão sobre 
alguma área da FLONA e têm como indicativo a necessidade de novas alternativas.

 Sendo assim, os projetos específicos relacionados à Floresta Nacional do 
Amapá poderão ser propostos durante a monitoria e avaliação deste Plano de 
Manejo, de acordo com a necessidade.
 Esta sessão traz um levantamento de atividades potencias para a Floresta 
Nacional do Amapá. Foram selecionadas quatro temáticas principais, sendo que 
a última (Projetos Demonstrativos de Uso Sustentável) está separada em três ati-
vidades (Meliponicultura, Manejo do Açaí e Ecoturismo de Base Comunitária) já 
estudadas pelo Instituto Peabiru.

8.1 Produção Madeireira e Não madeireira
 Embora a produção madeireira represente um dos objetivos prioritários de 
Florestas Nacionais e atividade potencial na UC, estudos mais aprofundados so-
bre a viabilidade e adequação da atividade na Floresta Nacional do Amapá devem 
ser conduzidos antes de sua implementação prática. Um estudo prévio (Inventário 
Florestal) foi realizado na área (em janeiro e fevereiro de 2009).

PROJETOS ESPECÍFICOS

8

© ICMBio - FLONA Amapá
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 A produção não madeireira, em especial para o manejo do açaí (detalhes no 
item 4.7.4.2) e do cipó-titica (com estudos previstos no Volume de Planejamento 
desse Plano de Manejo), é uma possibilidade, em função dos recursos existentes 
na UC, além de serem atividades já praticadas pelos moradores da região.

8.2 Educação Ambiental
 Estão previstos o planejamento e a realização de campanhas e cursos de 
educação ambiental para a população dos municípios do entorno da FLONA, no 
âmbito do Programa de Apoio à Implementação da Floresta Nacional Amapá (ICM-
Bio, CI-Brasil e Instituto Walmart) e parceria com o PARNA Montanhas do Tumu-
cumaque (CPPTA – Curso de Pedagogia de Projetos em Temas Ambientais). Esse 
projeto visa a aproximar a UC da comunidade do meio urbano, a partir da escola, 
e tem como objetivo capacitar professores da rede pública do Município de Porto 
Grande, no entorno da FLONA do Amapá, para trabalharem com projetos ambien-
tais em suas comunidades, com ênfase no tema “Unidades de Conservação”.

 A implantação de outros programas de EA envolvendo os moradores locais, 
outras comunidades de entorno, visitantes, professores e alunos de escolas da re-
gião também podem ser implantados na UC para contribuir com o desenvolvi-
mento sustentado da região.

8.3 Pesquisa Científica
 Além de atividades do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) e do 
Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical (PPGBio) que atualmente 
estão em desenvolvimento na FLONA, outros projetos de pesquisa podem vir a ser 
desenvolvidos na UC. A criação de um fundo de auxílio a pesquisas, bem como o 
apoio estabelecido através da implementação de parcerias entre instituições de 
pesquisa, organizações governamentais e não governamentais, representam po-
tencial estímulo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa.

 Em relação a alternativas de desenvolvimento econômico relacionado à 
pesquisa, vale citar o Projeto Pesquisador Comunitário (no âmbito do Programa de 
Apoio à Implementação da FLONA do Amapá), que pretende contratar membros 
da população local e capacitá-los em trabalho de campo (identificação de espé-
cies, taxidermia, captura de fauna e coleta de materiais) para que realizem acom-
panhamento e auxílio nos projetos de pesquisa desenvolvidos na FLONA.

8.4 Projetos Demonstrativos de Uso Sustentável
 Visando a ilustrar o potencial de atividades de uso sustentável dos recur-
sos florestais e turísticos para a FLONA do Amapá, a seguir são apresentadas as 
principais características levantadas para Meliponicultura com Abelhas Nativas; 
Manejo Sustentável do Açaí e Ecoturismo de base comunitária. Para maiores in-
formações sobre esses resultados, verificar o Anexo 7. Vale salientar que essas são 
iniciativas sobre as que, atualmente, possuem-se maiores informações e por isso 

estão detalhadas aqui, o que não impossibilita a apresentação de outros projetos 
específicos, como previsto no Volume de Planejamento.

8.4.1 Meliponicultura com Abelhas Nativas
  A cultura comercial de abelhas nativas para a produção de 
mel, pólen, cera e própolis é uma atividade que visa promover a me-
lhoria das condições socioeconômicas de seus produtores. A criação 
de abelhas nativas aumenta a variedade dos produtos para a comer-
cialização (com a maior polinização, especialmente de "utíferas) e 
ajuda a conservar o meio ambiente (quando feito corretamente), à 
medida que desestimula o desmatamento e as queimadas.

  As abelhas selvagens sem ferrão são manejadas em pequenas 
caixas. Essas abelhas se reproduzem até três vezes ao ano e a produ-
ção do mel acontece durante o segundo semestre, durante o verão na 
Amazônia. Cada caixa de abelha das espécies Melipona compressipes, 
Melipona fulva e Melipona paraensis, conhecidas popularmente como 
jurupá, tiúba, mombuca, respectivamente, podem produzir até 6kg de 
mel por ano (entretanto, para fins de planejamento, estimam-se pro-
duções menores, de 2 a 3kg por ano). Este mel é produzido a partir 
da visita de abelhas a espécies florísticas que habitam as capoeiras e 
florestas, atraídas pelo odor das flores. Essa característica assegura ao 
consumidor um produto orgânico e 100% natural. 

  Uma das características da meliponicultura (criação de abe-
lhas selvagens sem ferrão) é que essa atividade apresenta um baixo 
custo de manejo das colmeias e resulta na produção de um mel al-
tamente apreciado por ter propriedades terapêuticas e por ser uma 
fonte de proteínas, agregando maior valor em relação ao conhecido 
mel das abelhas a"icanizadas (Apis sp.) introduzidas no Brasil. 

  Essa atividade auxilia na conservação ambiental, uma vez que 
a polinização de plantas por abelhas é essencial para a preservação 
de espécies e a manutenção das florestas. Trata-se ainda de uma ati-
vidade socialmente justa, uma vez que possibilita o envolvimento de 
unidades familiares locais em seu manejo, gerando alternativas de 
renda e de consumo para essas populações, promovendo uma opor-
tunidade de aprendizado na organização de cadeias de negócio sus-
tentáveis. Adicionalmente, devido à ausência de ferrão das abelhas 
nativas, essa atividade possibilita o envolvimento de toda a família no 
processo produtivo, estabelecendo-se como atividade de agregação 
social, promovendo o diálogo interfamiliar e criando novas maneiras 
de relacionamento dentro das comunidades.

  A partir de visitas à FLONA do Amapá, realizadas por Frazão 
(2009), foram identificadas as seguintes espécies de abelhas nativas 
que apresentam potencial para meliponicultura (Tabela 8.4.1):
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Espécies Meliponicultura Produção Mel/Colméia/Ano
Melipona compressipes Manejada 3kg
Melipona fulva Manejada 3kg
Melipona laterallis Manejada Desconhecida
Melipona paraensis Manejada 5kg
Melipona spp Manejada Desconhecida
Partamona aff. Ferreirai não manejada Desconhecida
Partamona testacea não manejada Desconhecida
Partamona vicina não manejada Desconhecida
Scaura latitarsis não manejada Desconhecida
Tetragona clavipes não manejada Desconhecida
Trigona pallens não manejada Desconhecida
Trigona SP não manejada Desconhecida
Ptilotrigona lúrida não manejada Desconhecida
Frieseomellita sp. não manejada Desconhecida
Tetragonisca angustula Manejada 600g
Paratrigona spp não manejada Desconhecida
Plebeia mínima não manejada Desconhecida
Plebeia spp1. não manejada Desconhecida
Plebeia spp2 não manejada Desconhecida
Leurotrigona pusila não manejada Desconhecida
Trigona dallatorreana não manejada Desconhecida
Lestrimellita aff. Limão não manejada Desconhecida

Tabela 8.4.1 Espécies de abelhas ocorrentes na Floresta Nacional do Amapá e com potencial para Meliponicultura. Fonte: 
Frazão, 2009.

8.4.2 Manejo Sustentável do Açaí 
  O açaí (Euterpe oleracea) é uma espécie de palma nativa da 
Amazônia brasileira. O Estado do Pará é o principal centro de disper-
são natural dessa palmácea. Populações espontâneas também são 
encontradas nos Estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso e To-
cantins; e em outros países da América do Sul, como a Venezuela, a 
Colômbia, o Equador, o Suriname e a Guiana Francesa e, da América 
Central, como o Panamá. No entanto, é na região do estuário do rio 
Amazonas que se encontram as maiores e mais densas populações 
naturais dessa palmeira, adaptada às condições elevadas de tempe-
ratura, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar.
  O açaí apresenta grande variação de tipos, definidos de acor-
do com a coloração e número de "utos e formas de inflorescências 
e cachos: açaí-roxo ou preto, açaí-branco, açaí-açu, açaí-espada e 
açaí-sangue-de-boi. O uso de cultivares adaptados às diferentes 
condições de clima, solo e sistema de produção é o princípio funda-
mental para a obtenção de incrementos de produtividade e de 

qualidade de qualquer vegetal. O açaizeiro se destaca, entre os diver-
sos recursos vegetais, por sua abundância e por produzir importante 
alimento para as populações locais, além de ser a principal fonte de 
matéria-prima para a agroindústria de palmito no Brasil (fonte esta 
extrativista, diferentemente do que ocorre com a pupunha, que de-
pende do plantio). O açaizeiro é a maior fonte de palmito do Brasil, 
mas devido à falta de hábito, é pouco consumido. Quase toda a pro-
dução desta espécie de palmito é destinada aos mercados externos 
(Jardim & Anderson, 1987 apud IEA, 1993).
  As maiores concentrações ocorrem em solos encharcados, de 
várzeas e igapós, compondo ecossistemas de floresta natural ou em 
forma de maciços conhecidos como açaizais, com área superior a um 
milhão de ha. Também ocorre em áreas de terra firme, principalmente 
quando localizadas próximas às várzeas e igapós. 
  O vinho do açaí é um alimento substancialmente energético, 
possuindo um valor calórico superior ao leite e um teor de lipídios 
duas vezes maior. O teor de minerais, cálcio, ferro e fósforo apresen-
tam interesse (Pechnick & Chaves, 1948 apud IEA, 1993). O produto 
contém também vitaminas B1 e A. Para conseguir a preservação des-
sas propriedades, visando a produção de sorvetes, tentativas bem su-
cedidas foram alcançadas mediante a conservação do suco “concen-
trado” à temperatura de 40ºC (Lopes et al., 1982 apud IEA, 1993).
  O açaizeiro fornece também excelente celulose, possuindo fi-
bra longa variando de 1,6mm a 5,2mm, tendo como média 3,2mm, e 
excelentes características quanto à sua resistência, permitindo a con-
fecção de papel “Kra(” de primeira qualidade, uma vez que sua celu-
lose é semelhante à produzida pelos pinheiros e eucaliptos quanto 
aos aspectos de resistência à ruptura. O rendimento em celulose ob-
servado em laboratório é bastante alto, sendo para miolo de papel 
corrugado da ordem de 56% e para papel “Kra(” de 50%, o que lhe 
assegura uma posição privilegiada dentre as matérias-primas para a 
produção de celulose e papel (Lopes et al., 1982 apud IEA, 1993).
  O açaizeiro demonstra ser também uma das espécies vegetais 
com grande potencial de aproveitamento pelas Reservas Extrativistas 
e populações tradicionais, desde que explorado de modo sustentável. 
A seguir são listados os principais produtos e algumas considerações 
sobre a viabilidade de sua exploração.
  O "uto e “vinho” de açaí possuem um mercado regional muito 
forte, por ser um dos principais alimentos na região, cujo consumo 
- só na cidade de Belém - é estimado em 180 mil litros/dia” (Revista 
Globo Rural, 1989 apud IEA, 1993). Segundo Jardim e Anderson (1987 
apud IEA, 1993), a colheita de "utos de açaí é feita por habitantes lo-
cais através de uma escalada nos estipes. Um apanhador experiente 
pode obter até 180kg de "utos por dia, durante a época da sa"a. Um 
dos grandes problemas do comércio do açaí é a característica alta-
mente perecível do “vinho” (Revista Globo Rural, 1989 apud IEA, 1993). 
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  Embora a FLONA do Amapá possua potencial para sua explo-
ração, o trabalho do Instituto Peabiru (2009) verificou a ausência de 
quaisquer práticas de manejo nos açaizais amostrados. Em termos 
gerais, a quantidade de técnicas e o grau de refinamento que estas 
alcançam estão relacionadas a diferentes questões, entre as quais se 
destacam: o tempo de uso dos açaizais, o domínio da propriedade, o 
tamanho da área utilizada e o conhecimento de práticas agrosilvicul-
turais (Figura 8.4.2). As áreas com maior quantidade e qualidade de 
técnicas de manejo são aquelas de pequeno a médio porte, maneja-
das pela agricultura familiar.
  Nas áreas visitadas observou-se a tendência a se estabelecer 
sistema de produção mínimo, onde inexiste sistema ou modelo de 
manejo de açaizais para que se possa incrementar a produção. O açaí, 
apesar de ser considerado uma oligoespécie, que se caracteriza como 
aquela que forma grandes populações, abrangendo extensões con-
sideráveis, deve ser manejado de forma adequada, de forma que seja 
priorizada a manutenção da diversidade local em detrimento de mo-
nocultivo, situação que vem se tornando comum na Amazônia. Desta 
forma, ações de controle e monitoramento devem estar associadas à 
capacitação dos extrativistas.
  A adoção de técnicas de manejo significa adotar um conjunto 
pequeno de procedimentos simples e exige poucos equipamentos e 
conhecimentos técnicos. As técnicas consistem em abrir espaço para a 
entrada da luz e permitir o crescimento das plantas, adotar sistema de 
corte de arbustos e de plantas rasteiras, além de eliminação de estirpes 
velhas e de algumas estirpes novas, para diminuir a competição por luz 
e nutrientes entre àquelas restantes. As touceiras devem contar com 
apenas três ou quatro estirpes. Vale salientar que sempre que os 
açaizais se encontrarem em Área de Preservação Permanente (APP) 

o seu manejo deve respeitar a legisla-
ção vigente.
  A utilização de mão de obra 
também cresce com o manejo, que a 
cada 3,7ha, gera uma ocupação. No mo-
delo tradicional, um emprego é gerado a 
cada 8,4ha. Com isso, o açaí manejado 
apresenta capacidade de gerar empre-
go 2,3 vezes maior que a produção tra-
dicional e pode contribuir para a redu-
ção do desemprego na região, fixando a 
mão de obra ao seu local de moradia. 

  
  Além disso, os produtores também se beneficiam com um 
manejo adequado e consequente aumento da produtividade, pois 
o crescimento da demanda pela polpa vem aumentando o preço

Figura 8.4.2 Imagem do açaizal no Igarapé do Braço na Floresta Nacional do Amapá (Arquivo: Instituto Peabiru, Foto: Carim, 2009).

do açaí. De uma maneira geral, contudo, pela lógica do mercado, de 
quanto mais longe vem o açaí, mais caro ele fica para o beneficiador. 
Assim, usualmente, a maior parte dos lucros da comercialização fica 
para os intermediários, bem como àqueles beneficiadores que ofere-
cem o produto para outras regiões do país ou para exportação. 

  Desta maneira, tão importante quanto estabelecer técnicas de 
manejo sustentáveis, é definir mecanismos de comercialização efi-
cientes junto aos parceiros interessados na compra do produto, para 
que ele possa ser adquirido diretamente dos extrativistas, ou uma as-
sociação de extrativistas, eliminando intermediários desnecessários.

  Deve-se considerar, ainda, a expressão do açaí como produto 
de consumo local, popular, parte importante integrante da dieta fa-
miliar, ou seja, a ser considerado na segurança alimentar local.

8.4.3 Ecoturismo de Base Comunitária
  Mundialmente, o ecoturismo é considerado como estratégia 
importante para a conservação de áreas protegidas públicas e pri-
vadas, e pode proporcionar parte substancial do financiamento da 
manutenção das Unidades de Conservação. O ecoturismo também é 
visto como uma atividade que pode impulsionar o desenvolvimento 
socioeconômico, beneficiando as comunidades locais. A presença do 
ecoturista pode, ainda, ser considerada uma maneira complementar 
de fiscalização, na medida em que inibe atividades ilícitas na mesma 
região. Nesse sentido, a Floresta Nacional do Amapá oferece gran-
de potencial para o ecoturismo de base comunitária, além de outros 
produtos e serviços.

  A FLONA foi objeto de pesquisa do Instituto Peabiru (2009), o 
qual realizou um levantamento junto a alguns moradores da região 
para listar os principais atrativos turísticos oferecidos pela UC (os 
resultados subsidiaram a construção das atividades do Programa 
de Uso Público apresentado no Volume II desse Plano de Manejo). 
Alguns atrativos turísticos foram identificados para a área da FLO-
NA nos rios Araguari, Falsino e seus afluentes (Tabela 4.4.3). Estes 
atrativos devem ser avaliados nos diferentes períodos do ano (cheia 
e seca), em função de seu volume de água (e consequente periculo-
sidade em trafegar, qualidade do atrativo cênico, etc.), incidências de 
insetos, usos dos meios aquáticos para fins da socioeconômica local 
e outros fatores relacionados. 

Meio Abiótico Meio de Utilização Rio
Corredeiras Prática de esporte como caiaque Araguari
Cachoeiras Visitação e recreio Falsino
Lajedos Rochosos Recreio e banho Araguari e Falsino

Tabela 4.4.3 Pontos turísticos identificados para a área da Floresta Nacional do Amapá de acordo com moradores da região.
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  O grande atrativo que o turista busca no ecoturismo de base 
comunitária, em ambiente de floresta tropical, é a vivência na “mata 
amazônica” a partir do olhar ribeirinho, caboclo. A FLONA do Amapá 
pode oferecer diferentes experiências, com variado grau de dificul-
dades e atrativos. Atividades como trilhas, acampamentos e pas-
seios nos rios podem também ser desenvolvidas na UC. Além disso, 
atividades culturais como o acompanhamento de atividades extra-
tivistas (como retirada de açaí), das práticas de agricultura familiar, 
da produção de artesanato e da pesca artesanal podem ser pen-
sadas para o desenvolvimento do ecoturismo de base comunitária 
para a FLONA do Amapá.  

  O relatório do Instituto Peabiru (2009) sinaliza, nesse senti-
do, a necessidade de fomento de atividades econômicas produtivas 
sustentáveis, em regime de extrativismo e agricultura familiar, seja o 
manejo do açaí, cipós e fibras, a produção de mel de abelhas nativas 
ou outras atividades, combinadas com o ecoturismo. Deste modo, a 
proposta do turismo de base comunitária para a FLONA apresenta-
se como oportunidade econômica complementar. Ao mesmo tempo, 
poderá ter o caráter de ordenar o turismo existente no entorno e con-
tribuir para o processo de conservação e educação ambiental. Vale 
ressaltar que as atividades tipicamente ecoturísticas devem ocorrer, 
estrita e necessariamente, seguindo premissas conservacionistas, a 
partir de normas e certificações de qualidade e de segurança de pa-
drões8  reconhecidos internacionalmente.
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DISCRITIVOS DAS ZONAS 
ESTABELECIDAS NO 
PLANO DE MANEJO DA 
FLONA
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Anexo 1: Mapa e Memorial Descritivo da 
Zona Primitiva Araguari-Mutum, Área 1.

Zona Primitiva 1
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, 
localizado na cabeceira do Rio Mutum, e que é definido 
pelas coordenadas X: 968.275,75 e Y: 3.830.445,72 com 
azimute 84° 21’ 11,76’’ e distância de 15.255,40m até o vér-
tice 2, localizado na cabeceira do Rio Falsino, seguindo o 
curso do Rio Falsino até o ponto seguinte, e que é defini-
do pelas coordenadas X: 983.457,12 e Y: 3.831.946,77 com 
azimute 150° 35’ 13,82’’ e distância de 11.302,83m até o 
vértice 3, que saindo do curso do Rio Falsino, segue sem-
pre con"ontando com a Zona de Manejo Florestal até 
o ponto de número trinta e sete, e que é definido pelas 
coordenadas X: 989.007,93 e Y: 3.822.100,84  com azimute 
349° 29’ 39,26’’ e distância de 116,52m  até o vértice 4, de-
finido pelas coordenadas X: 988.986,68  e Y: 3.822.215,40  
com azimute 272° 22’ 27,08’’ e distância de 1.791,53m  até 
o vértice 5, definido pelas coordenadas X: 987.196,70 e Y: 
3.822.289,62 com azimute 301° 39’ 09,56’’ e distância de 
3.054,12m até o vértice 6, definido pelas coordenadas X: 
984.596,89  e Y: 3.823.892,32  com azimute 316° 41’ 10,82’’ 
e distância de 1.263,72m  até o vértice 7, definido pelas 
coordenadas X: 983.729,99  e Y: 3.824.811,81 com azimute 
263° 06’ 07,55’’ e distância de 8.418,99m até o vértice 8, 
definido pelas coordenadas X: 975.371,94 e Y: 3.823.800,69  
com azimute 231° 03’ 20,47’’ e distância de 1.268,29m até 
o vértice 9, definido pelas coordenadas X: 974.385,52  e Y: 
3.823.003,49 com azimute 212° 13’ 33,56’’e distância de 
7.512,81m até o vértice 10, definido pelas coordenadas X: 
970.379,24 e Y: 3.816.648,02 com azimute 289° 39’ 43,63’’ 
e distância de 1.337,94m até o vértice 11, definido pelas 
coordenadas X: 969.119,31 e Y: 3.817.098,20 com azimute 
184° 47’ 44,74’’ e distância de 554,28m  até o vértice 12, de-
finido pelas coordenadas X: 969.072,97 e Y: 3.816.545,86 
com azimute 162° 15’ 09,46’’ e distância de 806,98m até 
o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 969.318,95 e 
Y: 3.815.777,28 com azimute 202° 28’ 53,43’’ e distância de 
3.542,39m até o vértice 14, definido pelas coordenadas X: 

Mapa da Zona Primitiva 01
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967.964,39 e Y: 3.812.504,10 com azimute 236° 19’ 19,76’’ e distância de 1.257,96m até 
o vértice 15, definido pelas coordenadas X: 966.917,56  e Y: 3.811.806,53 com azimute 
263° 08’ 54,04’’ e distância de 1.022,53m até o vértice 16, definido pelas coordenadas 
X: 965.902,33 e Y: 3.811.684,55 com azimute 244° 06’ 36,71’’ e distância de 1.645,35m 
até o vértice 17, definido pelas coordenadas X: 964.422,12 e Y: 3.810.966,12 com azimute 
173° 40’ 27,02’’ e distância de 2.719,73m até o vértice 18, definido pelas coordenadas X: 
964.721,78 e Y: 3.808.262,95 com azimute 200° 39’ 19,20’’ e distância de 1.789,71m até 
o vértice 19, definido pelas coordenadas X: 964.090,47 e Y: 3.806.588,28 com azimute 
182° 09’ 24,59’’ e distância de 1.524,29m até o vértice 20, definido pelas coordenadas X: 
964.033,11 e Y: 3.805.065,07 com azimute 199° 12’ 04,90’’ e distância de 4.064,83m até 
o vértice 21, definido pelas coordenadas X: 962.696,23 e Y: 3.801.226,37 com azimute 
211° 17’ 37,59’’ e distância de 1.370,09m até o vértice 22, definido pelas coordenadas X: 
961.984,57 e Y: 3.800.055,61 com azimute 194° 52’ 04,60’’ e distância de 2.283,82m até o 
vértice 23, definido pelas coordenadas X: 961.398,56 e Y: 3.797.848,26 com azimute 211° 
48’ 42,25’’ e distância de 19,44m até o vértice 24, definido pelas coordenadas X: 961.388,31 
e Y: 3.797.831,73 com azimute 211° 48’ 15,98’’ e distância de 3.517,26m até o vértice 25, 
definido pelas coordenadas X: 959.534,64 e Y: 3.794.842,58 com azimute 227° 32’ 38,19’’ 
e distância de 2.699,09m até o vértice 26, definido pelas coordenadas X: 957.543,26 e 
Y: 3.793.020,63 com azimute 242° 08’ 00,74’’ e distância de 4.885,17m até o vértice 27, 
definido pelas coordenadas X: 953.224,59 e Y: 3.790.737,25 com azimute 213° 36’ 59,17’’ 
e distância de 1.787,61m até o vértice 28, definido pelas coordenadas X: 952.234,91 e Y: 
3.789.248,59 com azimute 225° 16’ 47,50’’ e distância de 2.251,32m até o vértice 29, de-
finido pelas coordenadas X: 950.635,23 e Y: 3.787.664,46 com azimute 242° 46’ 05,09’’ e 
distância de 1.675,09m até o vértice 30, definido pelas coordenadas X: 949.145,80 e Y: 
3.786.897,95 com azimute 229° 47’ 33,75’’ e distância de 5.414,81m até o vértice 31, de-
finido pelas coordenadas X: 945.010,43 e Y: 3.783.402,39 com azimute 216° 01’ 03,32’’ 
e distância de 1.554,23m até o vértice 32, definido pelas coordenadas X: 944.096,49 e 
Y: 3.782.145,27 com azimute 194° 43’ 26,25’’ e distância de 1.459,46m até o vértice 33, 
definido pelas coordenadas X: 943.725,55 e Y: 3.780.733,74 com azimute 202° 21’ 55,91’’ 
e distância de 1.197,66m até o vértice 34, definido pelas coordenadas X: 943.269,82 e Y: 
3.779.626,17 com azimute 229° 31’ 10,15’’ e distância de 11.302,74m  até o vértice 35, de-
finido pelas coordenadas X: 934.672,66 e Y: 3.772.288,55 com azimute 250° 23’ 49,01’’ e 
distância de 2.868,60m  até o vértice 36, definido pelas coordenadas X: 931.970,33 e Y: 
3.771.326,13 com azimute 222° 17’ 00,97’’ e distância de 3.380,97m até o vértice 37, que 
segue con"ontando com a Zona de Uso Público 02, até o ponto de Número cinquenta 
e oito, e que é definido pelas coordenadas X: 929.695,61  e Y: 3.768.824,81  com azimute 
320° 25’ 21,41’’m e distância de 1.130,00m até o vértice 38, definido pelas coordenadas X: 

928.975,67  e Y: 3.769.695,77 com azimute 305° 30’ 29,18’’ e distância de 1.200,44m até 
o vértice 39, definido pelas coordenadas X: 927.998,47 e Y: 3.770.393,01 com azimute 
275° 54’ 38,40’’ e distância de 270,43m até o vértice 40, definido pelas coordenadas X: 
927.729,48 e Y: 3.770.420,86 com azimute 28° 38’ 22,50’’ e distância de 1.130,58m até o 
vértice 41, definido pelas coordenadas X: 928.271,37 e Y: 3.771.413,12 com azimute 1° 01’ 
55,17’’ e distância de 302,47m até o vértice 42, definido pelas coordenadas X: 928.276,81 
e Y: 3.771.715,54 com azimute 34° 05’ 52,80’’ e distância de 4.254,85m  até o vértice 43, 
definido pelas coordenadas X: 930.662,13 e Y: 3.775.238,89 com azimute 77° 09’ 37,29’’ e 
distância de 2.502,28m até o vértice 44, definido pelas coordenadas X: 933.101,84 e Y: 
3.775.794,96 com azimute 50° 24’ 12,72’’ e distância de 8.249,11m até o vértice 45, definido 
pelas coordenadas X: 939.458,21 e Y: 3.781.052,75 com azimute 37° 05’ 43,52’’ e distância 
de 7.247,01m até o vértice 46, definido pelas coordenadas X: 943.829,20 e Y: 3.786.833,19  
com azimute 26° 37’ 48,15’’ e distância de 1.219,78 até o vértice 47, definido pelas coorde-
nadas X: 944.375,95 e Y: 3.787.923,58 com azimute 70° 30’ 08,66’’ e distância de 924,20m 
até o vértice 48, definido pelas coordenadas X: 945.247,15 e Y: 3.788.232,05 com azimu-
te 53° 13’ 01,23’’ e distância de 5.219,87m até o vértice 49, definido pelas coordenadas 
X: 949.427,79 e Y: 3.791.357,63 com azimute 31° 21’ 15,50’’ e distância de 2.821,89m até 
o vértice 50, definido pelas coordenadas X: 950.896,10 e Y: 3.793.767,44 com azimute 
70° 28’ 00,52’’ e distância de 1.566,69m até o vértice 51, definido pelas coordenadas X: 
952.372,62 e Y: 3.794.291,26 com azimute 53° 16’ 47,90’’ e distância de 1.756,92m até o 
vértice 52, definido pelas coordenadas X: 953.780,91 e Y: 3.795.341,73 com azimute 71° 32’ 
57,74’’ e distância de 1.451,01m até o vértice 53, definido pelas coordenadas X: 955.157,34 
e Y: 3.795.800,96 com azimute 51° 05’ 29,79’’ e distância de 1.228,43m até o vértice 54, 
definido pelas coordenadas X: 956.113,24 e Y: 3.796.572,51 com azimute 36° 18’ 32,00’’ 
e distância de 2.962,97m até o vértice 55, definido pelas coordenadas X: 957.867,72 e Y: 
3.798.960,17 com azimute 6° 20’ 16,71’’ e distância de 1.609,81m até o vértice 56, defi-
nido pelas coordenadas X: 958.045,43 e Y: 3.800.560,15 com azimute 261° 29’ 30,46’’ e 
distância de 440,40m até o vértice 57, definido pelas coordenadas X: 957.609,89 e Y: 
3.800.494,99 com azimute 237° 47’ 25,92’’ e distância de 569,56m até o vértice 58, que 
segue curso acima do Rio Mutum, e que é definido pelas coordenadas X: 957.127,98 e Y: 
3.800.191,40 com azimute 20° 13’ 38,15’’ e distância de 32.242,78  até o vértice 1, encer-
rando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geo-
désico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e dis-
tâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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Zona Primitiva 2
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice 1, que segue con"ontando com a Zona de Ma-
nejo Florestal até o ponto de número quatorze, e 
que é definido pelas coordenadas X: 967.798,85 e Y: 
3.783.838,46 com azimute 104° 57’ 30,61’’ e distância 
de 9.024,57m até o vértice 2, definido pelas coordena-
das X: 976.517,61 e Y: 3.781.509,04 com azimute 137° 20’ 
45,24’’ e distância de 2.033,88m até o vértice 3, definido 
pelas coordenadas X: 977.895,71 e Y: 3.780.013,21 com 
azimute 183° 12’ 18,35’’ e distância de 2.904,22m até 
o vértice 4, definido pelas coordenadas X: 977.733,33 e 
Y: 3.777.113,53 com azimute 163° 59’ 46,97’’ e distância 
de 2.100,63m até o vértice 5, definido pelas coordena-
das X: 978.312,47 e Y: 3.775.094,32 com azimute 82° 19’ 
49,40’’ e distância de 1.876,76m até o vértice 6, definido 
pelas coordenadas X: 980.172,44 e Y: 3.775.344,79 com 
azimute 102° 35’ 26,33’’ e distância de 4.130,75m até o 
vértice 7, definido pelas coordenadas X: 984.203,86 e 
Y: 3.774.444,35 com azimute 85° 30’ 47,58’’ e distância 
de 4.031,58m até o vértice 8, definido pelas coordena-
das X: 988.223,09 e Y: 3.774.759,74 com azimute 151° 24’ 
48,91’’ e distância de 3.181,42m até o vértice 9, definido 
pelas coordenadas X: 989.745,35 e Y: 3.771.966,14 com 
azimute 177° 26’ 55,65’’ e distância de 1.256,77m até o 
vértice 10, definido pelas coordenadas X: 989.801,29 e 
Y: 3.770.710,61 com azimute 161° 54’ 31,38’’ e distân-
cia de 1.087,19m até o vértice 11, definido pelas coor-
denadas X: 990.138,90 e Y: 3.769.677,17 com azimute 
183° 14’ 49,41’’ e distância de 1.044,67m até o vérti-
ce 12, definido pelas coordenadas X: 990.079,73 e Y: 
3.768.634,18 com azimute 195° 24’ 52,68’’ e distância 
de 847,98m até o vértice 13, definido pelas coordena-
das X: 989.854,33 e Y: 3.767.816,70 com azimute 247° 
09’ 44,30’’ e distância de 774,61m até o vértice 14, que 
segue sempre con"ontando com a Zona de Uso Pú-
blico 01 até o ponto de número trinta e cinco, e que 

Anexo 2: Mapa e Memorial Descritivo da 
Zona Primitiva Igarapé do Braço, Área 2.

Mapa da Zona Primitiva 02
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é definido pelas coordenadas X: 989.140,44 e Y: 3.767.516,06 com azimute 319° 
26’ 38,55’’ e distância de 904,73m até o vértice 15, definido pelas coordenadas X: 
988.552,20 e Y: 3.768.203,45 com azimute 285° 06’ 01,87’’ e distância de 1.774,85m 
até o vértice 16, definido pelas coordenadas X: 986.838,63 e Y: 3.768.665,82 com 
azimute 247° 32’ 26,35’’ e distância de 932,67m até o vértice 17, definido pelas coor-
denadas X: 985.976,71 e Y: 3.768.309,51 com azimute 271° 38’ 29,22’’ e distância de 
412,57m até o vértice 18, definido pelas coordenadas X: 985.564,30 e Y: 3.768.321,33 
com azimute 318° 29’ 53,68’’ e distância de 444,59m até o vértice 19, definido pelas 
coordenadas X: 985.269,70 e Y: 3.768.654,30 com azimute 307° 26’ 37,13’’ e distân-
cia de 1.239,71m até o vértice 20, definido pelas coordenadas X: 984.285,43 e Y: 
3.769.408,02 com azimute 286° 12’ 02,96’’ e distância de 1.905,83m até o vértice 
21, definido pelas coordenadas X: 982.455,28 e Y: 3.769.939,76 com azimute 205° 
28’ 32,29’’ e distância de 1.234,37m até o vértice 22, definido pelas coordenadas X: 
981.924,34 e Y: 3.768.825,41 com azimute 180° 00’ 21,61’’ e distância de 1.624,64m 
até o vértice 23, definido pelas coordenadas X: 981.924,17 e Y: 3.767.200,76 com 
azimute 210° 45’ 51,02’’ e distância de 1.016,23m até o vértice 24, definido pelas 
coordenadas X: 981.404,37 e Y: 3.766.327,54 com azimute 138° 22’ 09,57’’ e dis-
tância de 2.321,93m até o vértice 25, definido pelas coordenadas X: 982.946,89 e 
Y: 3.764.592,03 com azimute 165° 36’ 19,30’’ e distância de 1.046,17m até o vértice 
26, definido pelas coordenadas X: 983.206,97 e Y: 3.763.578,70 com azimute 197° 
03’ 44,44’’ e distância de 6.113,82m até o vértice 27, definido pelas coordenadas X: 
981.413,10 e Y: 3.757.733,98 com azimute 144° 33’ 13,46’’ e distância de 2.885,54m 
até o vértice 28, definido pelas coordenadas X: 983.086,53 e Y: 3.755.383,25 com 
azimute 161° 30’ 21,24’’ e distância de 2.285,56m até o vértice 29, definido pelas 
coordenadas X: 983.811,53 e Y: 3.753.215,73 com azimute 219° 14’ 43,07’’ e distân-
cia de 2.662,88m até o vértice 30, definido pelas coordenadas X: 982.126,88 e Y: 
3.751.153,47 com azimute 216° 53’ 30,43’’ e distância de 2.328,67m até o vértice 31, 
definido pelas coordenadas X: 980.728,97 e Y: 3.749.291,07 com azimute 210° 31’ 
02,53’’ e distância de 5.478,60m até o vértice 32, definido pelas coordenadas X: 
977.946,93 e Y: 3.744.571,39 com azimute 226° 16’ 16,17’’ e distância de 3.337,67m 
até o vértice 33, definido pelas coordenadas X: 975.535,06 e Y: 3.742.264,23 com 
azimute 246° 35’ 23,48’’ e distância de 6.594,99m até o vértice 34, definido pelas 

coordenadas X: 969.482,94 e Y: 3.739.643,98 com azimute 234° 29’ 48,77’’ e distân-
cia de 2.361,47m até o vértice 35, que segue con"ontando com a Zona de Manejo 
Comunitário até o ponto de número quarenta, e que é definido pelas coordenadas 
X: 967.560,51 e Y: 3.738.272,56 com azimute 7° 17’ 14,73’’ e distância de 2.277,49m 
até o vértice 36, definido pelas coordenadas X: 967.849,40 e Y: 3.740.531,65 com 
azimute 296° 37’ 09,35’’ e distância de 2.109,56m até o vértice 37, definido pelas 
coordenadas X: 965.963,45 e Y: 3.741.476,86 com azimute 278° 56’ 32,38’’ e dis-
tância de 758,82m até o vértice 38, definido pelas coordenadas X: 965.213,85 e 
Y: 3.741.594,81 com azimute 299° 43’ 42,11’’ e distância de 1.933,70m até o vér-
tice 39, definido pelas coordenadas X: 963.534,65 e Y: 3.742.553,71 com azimute 
341° 49’ 53,83’’ e distância de 6.530,33m até o vértice 40, que segue con"ontando 
com a Zona de Manejo Florestal até encerrar o perímetro, e que é definido pe-
las coordenadas X: 961.498,43 e Y: 3.748.758,46 com azimute 26° 57’ 35,25’’ e dis-
tância de 3.471,22m até o vértice 41, definido pelas coordenadas X: 963.072,16 e 
Y: 3.751.852,45 com azimute 16° 40’ 45,73’’ e distância de 1.645,43m até o vértice 
42, definido pelas coordenadas X: 963.544,42 e Y: 3.753.428,65 com azimute 338° 
23’ 31,57’’ e distância de 3.823,11m até o vértice 43, definido pelas coordenadas X: 
962.136,55 e Y: 3.756.983,09 com azimute 15° 26’ 40,73’’ e distância de 3.359,63m 
até o vértice 44, definido pelas coordenadas X: 963.031,25 e Y: 3.760.221,40 com 
azimute 321° 36’ 48,91’’ e distância de 1.998,23m até o vértice 45, definido pelas 
coordenadas X: 961.790,42 e Y: 3.761.787,69 com azimute 340° 59’ 02,30’’ e dis-
tância de 4.829,48m até o vértice 46, definido pelas coordenadas X: 960.216,82 e 
Y: 3.766.353,62 com azimute 7° 05’ 50,78’’ e distância de 12.310,18m até o vértice 
47, definido pelas coordenadas X: 961.737,83 e Y: 3.778.569,48 com azimute 40° 
46’ 09,67’’ e distância de 3.397,91m até o vértice 48, definido pelas coordenadas X: 
963.956,71 e Y: 3.781.142,86 com azimute 17° 59’ 07,88’’ e distância de 2.456,71m até 
o vértice 49, definido pelas coordenadas X: 964.715,29 e Y: 3.783.479,53 com azimu-
te 83° 21’ 37,84’’ e distância de 3.104,38m até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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Zona de Experimentação
 Inicia-se a descrição deste perímetro, localizada 
na Zona de Manejo Comunitário, no vértice 1, definido 
pelas coordenadas X: 965.787,56 e Y: 3.734.567,12 com 
azimute 182° 28’ 15,72’’ e distância de 5.052,57m até o 
vértice 2, definido pelas coordenadas X: 965.569,73 e Y: 
3.729.519,25 com azimute 273° 32’ 53,57’’ e distância de 
5.411,45m até o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 
960.168,65 e Y: 3.729.854,16 com azimute 2° 27’ 18,92’’ 
e distância de 5.075,96m até o vértice 4, definido pe-
las coordenadas X: 960.386,10 e Y: 3.734.925,46 com 
azimute 93° 47’ 43,51’’ e distância de 5.413,34m até o 
vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIR-
GAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 3: Mapa e Memorial  
Descritivo da Zona de  
Experimentação, Grade do PPBio.

Mapa da Zona de Experimentação
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Zona de Manejo Comunitário
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce 1, que até o ponto de número seis segue con"on-
tando com a Zona Primitiva 02, e que é definido pe-
las coordenadas X: 961.498,43 e Y: 3.748.758,46 com 
azimute 161° 49’ 53,83’’ e distância de 6.530,33m até o 
vértice 2, definido pelas coordenadas X: 963.534,65 e 
Y: 3.742.553,71 com azimute 119° 43’ 42,11’’ e distância 
de 1.933,70m até o vértice 3, definido pelas coordena-
das X: 965.213,85 e Y: 3.741.594,81 com azimute 98° 56’ 
32,38’’ e distância de 758,82m até o vértice 4, definido 
pelas coordenadas X: 965.963,45 e Y: 3.741.476,86 com 
azimute 116° 37’ 09,35’’ e distância de 2.109,56m até o 
vértice 5, definido pelas coordenadas X: 967.849,40 e 
Y: 3.740.531,65 com azimute 187° 17’ 14,73’’ e distân-
cia de 2.277,49m até o vértice 6, que segue em linha 
reta con"ontando com a Zona de Uso Público 01 até o 
ponto seguinte, e que é definido pelas coordenadas X: 
967.560,51 e Y: 3.738.272,56 com azimute 124° 11’ 53,05’’ 
e distância de 2.414,59m até o vértice 7, que inicia-se 
no curso do rio Falsino até o ponto seguinte, definido 
pelas coordenadas X: 969.557,61 e Y: 3.736.915,42 com 
azimute 191° 18’ 06,28’’ e distância de 12.153,87m até 
o vértice 8, localizado na confluência do Rio Falsino 
com o Rio Araguari, seguindo curso acima do Rio Ara-
guari, e que é definido pelas coordenadas X: 967.175,74 
e Y: 3.724.997,23 com azimute 303° 17’ 25,02’’ e distân-
cia de 6.267,00m até o vértice 9, localizado na con-
fluência do Rio Araguari com o Igarapé do Gavião, e 
que mantendo curso acima segue até o seguinte pon-
to, sendo definido pelas coordenadas X: 961.937,15 e 
Y: 3.728.437,07 com azimute 328° 47’ 35,82’’ e distân-
cia de 4.862,65m até o vértice 10, que até o ponto de 
número treze contorna toda a Zona Populacional 03 
e que é definido pelas coordenadas X: 959.417,68 e Y: 
3.732.596,12 com azimute 318° 58’ 14,33’’ e distância de 
3.215,00m até o vértice 11, definido pelas coordena

Anexo 4: Mapa e Memorial  
Descritivo da Zona de Manejo  
Florestal Comunitário.

Mapa da Zona de Manejo Florestal Comunitário



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

124 125

A
n

ex
os

das X: 957.307,21 e Y: 3.735.021,43 com azimute 242° 31’ 
49,24’’ e distância de 3.719,76m até o vértice 12, defini-
do pelas coordenadas X: 954.006,83 e Y: 3.733.305,58 
com azimute 264° 04’ 05,74’’ e distância de 4.513,69 até 
o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 949.517,31 e 
Y: 3.732.839,12 com azimute 282° 26’ 49,25’’ e distância 
de 3.870,02m, que mantendo curso acima do Rio Ara-
guari segue até o vértice 14, definido pelas coordena-
das X: 945.738,25 e Y: 3.733.673,25 com azimute 1° 53’ 
20,78’’ e distância de 2.307,31m até o vértice 15, que 
até o ponto de número dezoito contorna toda a Zona 
Populacional 02 e que é definido pelas coordenadas X: 
945.814,31 e Y: 3.735.979,31 com azimute 334° 38’ 36,83’’ 
e distância de 2.908,20m até o vértice 16, definido pe-
las coordenadas X: 944.568,88 e Y: 3.738.607,33 com 
azimute 41° 16’ 55,18’’ e distância de 9.306,68m até o 
vértice 17, definido pelas coordenadas X: 950.709,11 e 
Y: 3.745.601,03 com azimute 83° 49’ 04,68’’ e distância 
de 2.783,93 até o vértice 18, definido pelas coordena-
das X: 953.476,85 e Y: 3.745.900,83 com azimute 79° 
04’ 29,42’’ e distância de 4.032,57m até o vértice 19, 
que até o ponto de número vinte e três contorna toda 
a Zona Populacional 01 e que é definido pelas coor-
denadas X: 957.436,33 e Y: 3.746.665,11 com azimute 
186° 40’ 00,10’’ e distância de 15.493,41m até o vér-
tice 20, definido pelas coordenadas X: 955.637,65 e Y: 
3.731.276,46 com azimute 99° 59’ 08,01’’ e distância de 
3.843,27m até o vértice 21, definido pelas coordenadas 
X: 959.422,69 e Y: 3.730.610,04 com azimute 67° 14’ 
46,43’’ e distância de 845,75m até o vértice 22, definido 
pelas coordenadas X: 960.202,62 e Y: 3.730.937,15 com 
azimute 339° 11’ 32,34’’ e distância de 977,82m até o 
vértice 23, definido pelas coordenadas X: 959.855,27 e 
Y: 3.731.851,20 com azimute 248° 01’ 32,43’’ e distância 
de 919,85m até o vértice 24, que mantém curso acima 
do Rio Araguari, e que é definido pelas coordenadas X: 
959.002,24 e Y: 3.731.507,00 com azimu

te 358° 06’ 58,97’’ e distância de 3.083,81m até o vér-
tice 25, definido pelas coordenadas X: 958.900,88 e 
Y: 3.734.589,14 com azimute 38° 52’ 18,53’’ e distân-
cia de 1.059,32m até o vértice 26, definido pelas coor-
denadas X: 959.565,69 e Y: 3.735.413,88 com azimute 
305° 02’ 19,96’’ e distância de 982,02m até o vértice 
27, localizado na confluência do Igarapé Sucuriju com 
o Rio Araguari e que é definido pelas coordenadas 
X: 958.761,64 e Y: 3.735.977,69 com azimute 219° 12’ 
02,48’’ e distância de 1.009,54m até o vértice 28, loca-
lizado no limite da Zona de Manejo Comunitário com 
a Zona de Manejo Florestal, con"ontando com a ZMF 
até o ponto de número trinta e três, e que é definido 
pelas coordenadas X: 958.123,57 e Y: 3.735.195,35 com 
azimute 293° 50’ 04,84’’ e distância de 107,53m até o 
vértice 29, definido pelas coordenadas X: 958.025,22 
e Y: 3.735.238,81 com azimute 2° 03’ 05,64’’ e distân-
cia de 878,01m até o vértice 30, definido pelas coor-
denadas X: 958.056,65 e Y: 3.736.116,25 com azimute 
271° 33’ 41,20’’ e distância de 993,58m até o vérti-
ce 31, definido pelas coordenadas X: 957.063,44 e Y: 
3.736.143,33 com azimute 183° 45’ 24,22’’ e distância 
de 1.041,01m até o vértice 32, definido pelas coorde-
nadas X: 956.995,23 e Y: 3.735.104,56 com azimute 92° 
47’ 24,91’’ e distância de 397,70m até o vértice 33, defi-
nido pelas coordenadas X: 957.392,46 e Y: 3.735.085,20 
com azimute 16° 42’ 52,43’’ e distância de 14.276,45m 
até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como 
DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distân-
cias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.
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Zona de Manejo Florestal
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce 1, que até o ponto de número três con"onta com a 
Zona Primitiva 01, e que é definido pelas coordenadas X: 
984.596,89 e Y: 3.823.892,32 com azimute 121° 39’ 09,56’’ 
e distância de 3.054,12m até o vértice 2, definido pelas 
coordenadas X: 987.196,70 e Y: 3.822.289,62 com azimute 
92° 22’ 27,08’’ e distância de 1.791,53m até o vértice 3, de-
finido pelas coordenadas X: 988.986,68 e Y: 3.822.215,40 
com azimute 169° 29’ 39,26’’ e distância de 116,52m até o 
vértice 4, que segue o curso do Rio Falsino até o ponto se-
guinte, e que é definido pelas coordenadas X: 989.007,93 e 
Y: 3.822.100,84 com azimute 175° 45’ 47,64’’ e distância de 
57.213,15m até o vértice 5, que sai do curso do Rio Falsino 
e segue até o ponto de número dez, sempre con"ontan-
do com a Zona de Uso Público 01, e que é definido pelas 
coordenadas X: 993.234,73 e Y: 3.765.044,03 com azimute 
332° 16’ 29,44’’ e distância de 1.095,53m até o vértice 6, 
definido pelas coordenadas X: 992.725,06 e Y: 3.766.013,79 
com azimute 305° 33’ 44,63’’ e distância de 711,97m até 
o vértice 7, definido pelas coordenadas X: 992.145,89 e Y: 
3.766.427,86 com azimute 280° 34’ 56,71’’ e distância de 
1.222,81m até o vértice 8, definido pelas coordenadas X: 
990.943,87 e Y: 3.766.652,43 com azimute 299° 33’ 43,33’’ e 
distância de 968,54m até o vértice 9, definido pelas coor-
denadas X: 990.101,41 e Y: 3.767.130,27 com azimute 291° 
52’ 24,20’’ e distância de 1.035,51m até o vértice 10, que 
segue sempre con"ontando com a Zona Primitiva 02, até 
o ponto de número trinta e quatro, e que é definido pelas 
coordenadas X: 989.140,44 e Y: 3.767.516,06 com azimu-
te 67° 09’ 44,30’’ e distância de 774,61m até o vértice 11, 
definido pelas coordenadas X: 989.854,33 e Y: 3.767.816,70 
com azimute 15° 24’ 52,68’’ e distância de 847,98m até 
o vértice 12, definido pelas coordenadas X: 990.079,73 e 
Y: 3.768.634,18 com azimute 3° 14’ 49,41’’ e distância de 
1.044,67m até o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 
990.138,90 e Y: 3.769.677,17 com azimute 341° 54’ 31,38’’ 
e distância de 1.087,19m até o vértice 14, definido pelas 
coordenadas X: 989.801,29 e Y: 3.770.710,61 

Anexo 5: Mapa e Memorial  
Descritivo da Zona de Manejo  
Florestal Sustentável.

Mapa da Zona de Manejo Florestal
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52’ 18,83’’ e distância de 1.730,31m até o vértice 40, definido pelas coordenadas X: 
953.476,85 e Y: 3.745.900,83 com azimute 275° 02’ 19,74’’ e distância de 1.746,01m até o 
vértice 41, definido pelas coordenadas X: 951.737,59 e Y: 3.746.054,18 com azimute 246° 13’ 
18,40’’ e distância de 1.123,89m até o vértice 42, definido pelas coordenadas X: 950.709,11 
e Y: 3.745.601,03 com azimute 221° 16’ 55,18’’ e distância de 9.306,68m até o vértice 43, 
definido pelas coordenadas X: 944.568,88 e Y: 3.738.607,33 com azimute 154° 38’ 36,83’’ 
e distância de 2.908,20m até o vértice 44, definido pelas coordenadas X: 945.814,31 e Y: 
3.735.979,31 com azimute 181° 53’ 20,78’’ e distância de 2.307,31m até o vértice 45, que 
segue curso acima do Rio Araguari até o ponto de número quarenta e seis, e que é de-
finido pelas coordenadas X: 945.738,25 e Y: 3.733.673,25 com azimute 297° 18’ 04,21’’ e 
distância de 14.990,89m até o vértice 46, que contorna toda Zona de Uso Especial, até o 
ponto de número cinquenta e quatro, e que é definido pelas coordenadas X: 932.417,23 
e Y: 3.740.549,09 com azimute 47° 17’ 42,65’’ e distância de 2.288,59m até o vértice 47, 
definido pelas coordenadas X: 934.099,02 e Y: 3.742.101,26 com azimute 3° 35’ 25,66’’ e 
distância de 2.640,98m até o vértice 48, definido pelas coordenadas X: 934.264,41 e Y: 
3.744.737,06 com azimute 276° 21’ 49,06’’ e distância de 840,61m até o vértice 49, definido 
pelas coordenadas X: 933.428,97 e Y: 3.744.830,23 com azimute 216° 41’ 48,23’’ e distância 
de 1.909,24m até o vértice 50, definido pelas coordenadas X: 932.288,05 e Y: 3.743.299,38 
com azimute 282° 42’ 14,78’’ e distância de 1.269,03m até o vértice 51, definido pelas 
coordenadas X: 931.050,09 e Y: 3.743.578,46 com azimute 241° 46’ 43,12’’ e distância de 
1.143,49m até o vértice 52, definido pelas coordenadas X: 930.042,52 e Y: 3.743.037,72 
com azimute 201° 16’ 48,65’’ e distância de 1.972,85m até o vértice 53, definido pelas 
coordenadas X: 929.326,52 e Y: 3.741.199,39 com azimute 226° 53’ 25,79’’ e distância de 
1.514,48m até o vértice 54, que segue curso acima do Rio Araguari até o ponto seguinte, 
e que é definido pelas coordenadas X: 928.220,87 e Y: 3.740.164,40 com azimute 322° 45’ 
11,12’’ e distância de 6.333,25m até o vértice 55, que contorna toda área de Experimen-
tação na beira do Rio Araguari até o ponto de número sessenta e oito, e que é definido 
pelas coordenadas X: 924.387,67 e Y: 3.745.205,88 com azimute 111° 38’ 14,98’’ e distância 
de 1.032,57m até o vértice 56, definido pelas coordenadas X: 925.347,48 e Y: 3.744.825,14 
com azimute 95° 10’ 06,67’’ e distância de 1.434,52m até o vértice 57, definido pelas 
coordenadas X: 926.776,16 e Y: 3.744.695,91 com azimute 116° 09’ 55,31’’ e distância de 
643,84m até o vértice 58, definido pelas coordenadas X: 927.354,02 e Y: 3.744.412,01 com 
azimute 2° 06’ 53,54’’ e distância de 1.464,38m até o vértice 59, definido pelas coordena-
das X: 927.408,06 e Y: 3.745.875,39 com azimute 87° 02’ 20,85’’ e distância de 2.972,60m 
até o vértice 60, definido pelas coordenadas X: 930.376,69 e Y: 3.746.028,94 com azimute 
112° 23’ 31,10’’ e distância de 1.237,68m até o vértice 61, definido pelas coordenadas X: 
931.521,06 e Y: 3.745.557,45 com azimute 322° 35’ 46,11’’ e distância de 1.470,59m até o 
vértice 62, definido pelas coordenadas X: 930.627,78 e Y: 3.746.725,65 com azimute 288° 
19’ 54,29’’ e distância de 1.816,08m até o vértice 63, definido pelas 

com azimute 357° 26’ 55,65’’ e distância de 1.256,77m até o vértice 15, definido pelas 
coordenadas X: 989.745,35 e Y: 3.771.966,14 com azimute 334° 06’ 00,51’’ e distância de 
1.496,63m até o vértice 16, definido pelas coordenadas X: 989.091,62 e Y: 3.773.312,44 
com azimute 329° 01’ 53,98’’ e distância de 1.687,90m até o vértice 17, definido pelas 
coordenadas X: 988.223,09 e Y: 3.774.759,74 com azimute 265° 30’ 47,58’’ e distância de 
4.031,58m até o vértice 18, definido pelas coordenadas X: 984.203,86 e Y: 3.774.444,35 
com azimute 282° 35’ 26,33’’ e distância de 4.130,75m até o vértice 19, definido pelas 
coordenadas X: 980.172,44 e Y: 3.775.344,79 com azimute 262° 19’ 49,40’’ e distância de 
1.876,76m até o vértice 20, definido pelas coordenadas X: 978.312,47 e Y: 3.775.094,32 com 
azimute 343° 59’ 46,97’’ e distância de 2.100,63m até o vértice 21, definido pelas coorde-
nadas X: 977.733,33 e Y: 3.777.113,53 com azimute 3° 12’ 18,35’’ e distância de 2.904,22m 
até o vértice 22, definido pelas coordenadas X: 977.895,71 e Y: 3.780.013,21 com azimute 
317° 20’ 45,24’’ e distância de 2.033,88m até o vértice 23, definido pelas coordenadas X: 
976.517,61 e Y: 3.781.509,04 com azimute 284° 57’ 30,61’’ e distância de 9.024,57m até 
o vértice 24, definido pelas coordenadas X: 967.798,85 e Y: 3.783.838,46 com azimute 
263° 21’ 37,84’’ e distância de 3.104,38m até o vértice 25, definido pelas coordenadas X: 
964.715,29 e Y: 3.783.479,53 com azimute 197° 59’ 07,88’’ e distância de 2.456,71m até 
o vértice 26, definido pelas coordenadas X: 963.956,71 e Y: 3.781.142,86 com azimute 
220° 46’ 09,67’’ e distância de 3.397,91m até o vértice 27, definido pelas coordenadas X: 
961.737,83 e Y: 3.778.569,48 com azimute 187° 05’ 50,78’’ e distância de 12.310,18m até 
o vértice 28, definido pelas coordenadas X: 960.216,82 e Y: 3.766.353,62 com azimute 
160° 59’ 02,30’’ e distância de 4.829,48m até o vértice 29, definido pelas coordenadas 
X: 961.790,42 e Y: 3.761.787,69 com azimute 141° 36’ 48,91’’ e distância de 1.998,23m até 
o vértice 30, definido pelas coordenadas X: 963.031,25 e Y: 3.760.221,40 com azimute 
195° 26’ 40,73’’ e distância de 3.359,63m até o vértice 31, definido pelas coordenadas 
X: 962.136,55 e Y: 3.756.983,09 com azimute 158° 23’ 31,57’’ e distância de 3.823,11m até 
o vértice 32, definido pelas coordenadas X: 963.544,42 e Y: 3.753.428,65 com azimute 
196° 40’ 45,73’’ e distância de 1.645,43m até o vértice 33, definido pelas coordenadas X: 
963.072,16 e Y: 3.751.852,45 com azimute 206° 57’ 35,25’’ e distância de 3.471,22m até o 
vértice 34, que segue sempre con"ontando com a Zona de Manejo Comunitário. Até o 
ponto de número quarenta e cinco, e que é definido pelas coordenadas X: 961.498,43 
e Y: 3.748.758,46 com azimute 259° 23’ 58,55’’ e distância de 1.710,64m até o vértice 35, 
definido pelas coordenadas X: 959.816,98 e Y: 3.748.443,78 com azimute 233° 14’ 06,96’’ 
e distância de 2.971,72m até o vértice 36, definido pelas coordenadas X: 957.436,33 e Y: 
3.746.665,11 com azimute 309° 28’ 26,52’’ e distância de 976,17m até o vértice 37, definido 
pelas coordenadas X: 956.682,81 e Y: 3.747.285,68 com azimute 266° 46’ 18,72’’ e distância 
de 687,03m até o vértice 38, definido pelas coordenadas X: 955.996,87 e Y: 3.747.247,00 
com azimute 248° 00’ 26,65’’ e distância de 1.137,46m até o vértice 39, definido pelas 
coordenadas X: 954.942,18 e Y: 3.746.821,03 com azimute 237° 



P
la

n
o 

d
e 

M
an

ej
o 

Fl
or

es
ta

 N
ac

io
n

al
 d

o 
A

m
ap

á

130 131

A
n

ex
os

coordenadas X: 928.903,86 e Y: 3.747.296,84 com azimute 346° 34’ 59,20’’ e distância de 
755,23m até o vértice 64, definido pelas coordenadas X: 928.728,62 e Y: 3.748.031,46 com 
azimute 268° 30’ 15,16’’ e distância de 1.942,92m até o vértice 65, definido pelas coorde-
nadas X: 926.786,36 e Y: 3.747.980,75 com azimute 245° 10’ 44,63’’ e distância de 1.148,68m 
até o vértice 66, definido pelas coordenadas X: 925.743,79 e Y: 3.747.498,55 com azimute 
273° 01’ 15,36’’ e distância de 991,01m até o vértice 67, definido pelas coordenadas X: 
924.754,16 e Y: 3.747.550,78 com azimute 230° 01’ 58,74’’ e distância de 415,95m até o 
vértice 68, que segue curso acima do Rio Araguari até o limite com a Zona de Uso Público 
02, no ponto de número setenta e um, e que é definido pelas coordenadas X: 924.435,37 
e Y: 3.747.283,59 com azimute 311° 51’ 44,41’’ e distância de 267,50m até o vértice 69, 
definido pelas coordenadas X: 924.236,15 e Y: 3.747.462,10 com azimute 352° 42’ 21,42’’ e 
distância de 12.686,13m até o vértice 70, definido pelas coordenadas X: 922.625,50 e Y: 
3.760.045,57 com azimute 14° 54’ 58,07’’ e distância de 6.329,53m até o vértice 71, que 
segue con"ontando com toda Zona Primitiva 01, até o ponto de número noventa e seis, 
e que é definido pelas coordenadas X: 924.254,75 e Y: 3.766.161,82 com azimute 139° 27’ 
03,84’’ e distância de 677,28m até o vértice 72, definido pelas coordenadas X: 924.695,05 
e Y: 3.765.647,18 com azimute 85° 01’ 46,73’’ e distância de 2.895,03m até o vértice 73, 
definido pelas coordenadas X: 927.579,20 e Y: 3.765.898,01 com azimute 35° 52’ 16,60’’ 
e distância de 3.611,84m até o vértice 74, definido pelas coordenadas X: 929.695,61 e 
Y: 3.768.824,81 com azimute 42° 17’ 00,97’’ e distância de 3.380,97m até o vértice 75, 
definido pelas coordenadas X: 931.970,33 e Y: 3.771.326,13 com azimute 61° 14’ 54,30’’ e 
distância de 5.550,82m até o vértice 76, definido pelas coordenadas X: 936.836,81 e Y: 
3.773.996,15 com azimute 51° 37’ 34,96’’ e distância de 5.124,87m até o vértice 77, definido 
pelas coordenadas X: 940.854,60 e Y: 3.777.177,60 com azimute 44° 36’ 26,01’’ e distância 
de 3.439,30m até o vértice 78, definido pelas coordenadas X: 943.269,82 e Y: 3.779.626,17 
com azimute 24° 44’ 48,49’’ e distância de 4.158,07m até o vértice 79, definido pelas 
coordenadas X: 945.010,43 e Y: 3.783.402,39 com azimute 49° 47’ 33,75’’ e distância de 
5.414,81m até o vértice 80, definido pelas coordenadas X: 949.145,80 e Y: 3.786.897,95 
com azimute 46° 43’ 56,72’’ e distância de 5.601,49m até o vértice 81, definido pelas 

coordenadas X: 953.224,59 e Y: 3.790.737,25 com azimute 56° 57’ 06,70’’ e distância de 
7.527,99m até o vértice 82, definido pelas coordenadas X: 959.534,64 e Y: 3.794.842,58 com 
azimute 31° 48’ 16,12’’ e distância de 3.536,70m até o vértice 83, definido pelas coordena-
das X: 961.398,56 e Y: 3.797.848,26 com azimute 19° 45’ 11,60’’ e distância de 5.385,91m 
até o vértice 84, definido pelas coordenadas X: 963.218,83 e Y: 3.802.917,24 com azimute 
20° 45’ 44,88’’ e distância de 2.297,00m até o vértice 85, definido pelas coordenadas 
X: 964.033,11 e Y: 3.805.065,07 com azimute 3° 46’ 17,84’’ e distância de 5.913,86m até 
o vértice 86, definido pelas coordenadas X: 964.422,12 e Y: 3.810.966,12 com azimute 
64° 06’ 36,71’’ e distância de 1.645,35m até o vértice 87, definido pelas coordenadas X: 
965.902,33 e Y: 3.811.684,55 com azimute 83° 08’ 54,04’’ e distância de 1.022,53m até 
o vértice 88, definido pelas coordenadas X: 966.917,56 e Y: 3.811.806,53 com azimute 
31° 09’ 51,60’’ e distância de 4.640,42m até o vértice 89, definido pelas coordenadas X: 
969.318,95 e Y: 3.815.777,28 com azimute 342° 15’ 09,46’’ e distância de 806,98m até o 
vértice 90, definido pelas coordenadas X: 969.072,97 e Y: 3.816.545,86 com azimute 4° 47’ 
44,74’’ e distância de 554,28m até o vértice 91, definido pelas coordenadas X: 969.119,31 
e Y: 3.817.098,20 com azimute 109° 39’ 43,63’’ e distância de 1.337,94m até o vértice 92, 
definido pelas coordenadas X: 970.379,24 e Y: 3.816.648,02 com azimute 32° 13’ 33,56’’ 
e distância de 7.512,81m até o vértice 93, definido pelas coordenadas X: 974.385,52 e Y: 
3.823.003,49 com azimute 51° 03’ 20,47’’ e distância de 1.268,29m até o vértice 94, de-
finido pelas coordenadas X: 975.371,94 e Y: 3.823.800,69 com azimute 81° 24’ 18,15’’ e 
distância de 4.949,16m até o vértice 95, definido pelas coordenadas X: 980.265,52 e Y: 
3.824.540,33 com azimute 85° 31’ 09,75’’ e distância de 3.475,09m até o vértice 96, de-
finido pelas coordenadas X: 983.729,99 e Y: 3.824.811,81 com azimute 136° 41’ 10,82’’ e 
distância de 1.263,72m até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geo-
désico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e dis-
tâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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Zona de Uso Público 1
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice 1, que segue con"ontando com a Zona Primitiva 
02 01 até o ponto de número nove, e que é definido 
pelas coordenadas X: 982.455,28 e Y: 3.769.939,76 com 
azimute 106° 12’ 02,96’’ e distância de 1.905,83m até 
o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 984.285,43 e 
Y: 3.769.408,02 com azimute 127° 26’ 37,13’’ e distância 
de 1.239,71m até o vértice 3, definido pelas coordena-
das X: 985.269,70 e Y: 3.768.654,30 com azimute 138° 
29’ 53,68’’ e distância de 444,59m até o vértice 4, defi-
nido pelas coordenadas X: 985.564,30 e Y: 3.768.321,33 
com azimute 91° 38’ 29,22’’ e distância de 412,57m até 
o vértice 5, definido pelas coordenadas X: 985.976,71 
e Y: 3.768.309,51 com azimute 67° 32’ 26,35’’ e distân-
cia de 932,67m até o vértice 6, definido pelas coor-
denadas X: 986.838,63 e Y: 3.768.665,82 com azimute 
106° 12’ 57,51’’ e distância de 1.363,86m até o vérti-
ce 7, definido pelas coordenadas X: 988.148,23 e Y: 
3.768.284,95 com azimute 101° 24’ 23,99’’ e distância 
de 412,11m até o vértice 8, definido pelas coordenadas 
X: 988.552,20 e Y: 3.768.203,45 com azimute 139° 26’ 
38,55’’e distância de 904,73m até o vértice 9, que se-
gue con"ontando com a Zona de Manejo Florestal até 
o ponto de número treze, e que é definido pelas coor-
denadas X: 989.140,44 e Y: 3.767.516,06 com azimute 
115° 35’ 20,59’’ e distância de 1.999,55m até o vérti-
ce 10, definido pelas coordenadas X: 990.943,87 e Y: 
3.766.652,43 com azimute 100° 34’ 57,70’’ e distância 
de 1.378,47m até o vértice 11, definido pelas coordena-
das X: 992.298,89 e Y: 3.766.399,26 com azimute 132° 
07’ 49,41’’ e distância de 574,64m até o vértice 12, defi-
nido pelas coordenadas X: 992.725,06 e Y: 3.766.013,79 
com azimute 152° 16’ 29,44’’ e distância de 1.095,53m 
até o vértice 13, que segue pelo curso do Rio Falsino 
até o ponto de número quatorze, e que é definido pe-
las coordenadas X: 993.234,73 e Y: 3.765.044,03 com 

Anexo 6: Mapa e Memorial Descritivo 
da Zona de Uso Público Rio Mutum/
Araguari, Área 1.

Mapa da Zona de Uso Público 01
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azimute 209° 16’ 42,32’’ e distância de 3.456,82m até o vértice 14, que segue con-
tornando toda a Zona de Uso Especial 03, até o ponto de número vinte e cinco, 
que é definido pelas coordenadas X: 991.544,16 e Y: 3.762.028,81 com azimute 313° 
24’ 08,68’’ e distância de 153,50m até o vértice 15, definido pelas coordenadas X: 
991.432,64 e Y: 3.762.134,28 com azimute 346° 10’ 15,15’’ e distância de 162,66m até 
o vértice 16, definido pelas coordenadas X: 991.393,76 e Y: 3.762.292,23 com azimute 
37° 37’ 14,54’’ e distância de 444,40m até o vértice 17, definido pelas coordenadas 
X: 991.665,03 e Y: 3.762.644,22 com azimute 319° 09’ 44,44’’ e distância de 470,76m 
até o vértice 18, definido pelas coordenadas X: 991.357,19 e Y: 3.763.000,38 com 
azimute 19° 47’ 15,58’’ e distância de 226,76m até o vértice 19, definido pelas coor-
denadas X: 991.433,96 e Y: 3.763.213,75 com azimute 121° 13’ 39,56’’ e distância de 
473,58m até o vértice 20, definido pelas coordenadas X: 991.838,92 e Y: 3.762.968,23 
com azimute 33° 05’ 09,43’’ e distância de 576,49m até o vértice 21, definido pe-
las coordenadas X: 992.153,63 e Y: 3.763.451,24 com azimute 345° 35’ 59,26’’ e dis-
tância de 257,70m até o vértice 22, definido pelas coordenadas X: 992.089,54 e Y: 
3.763.700,84 com azimute 267° 31’ 49,14’’ e distância de 1.026,55m até o vértice 
23, definido pelas coordenadas X: 991.063,94 e Y: 3.763.656,61 com azimute 189° 
15’ 28,42’’ e distância de 2.327,68m até o vértice 24, definido pelas coordenadas X: 
990.689,47 e Y: 3.761.359,25 com azimute 103° 50’ 30,05’’ e distância de 1.491,68m 
até o vértice 25, que segue o curso do Rio Falsino até o ponto de número vin-
te e seis, e que é definido pelas coordenadas X: 992.137,83 e Y: 3.761.002,38 com 
azimute 223° 09’ 02,65’’ e distância de 33.015,87m até o vértice 26, que saindo do 
curso do Rio Falsino segue pelo limite da Zona de Manejo Comunitário, até o pon-
to de número vinte e sete, e que é definido pelas coordenadas X: 969.557,61 e Y: 
3.736.915,42 com azimute 304° 11’ 53,05’’ e distância de 2.414,59m até o vértice 27, 
que segue no limite com a Zona Primitiva 02 até o ponto de número quarenta, e 
que é definido pelas coordenadas X: 967.560,51 e Y: 3.738.272,56 com azimute 54° 
29’ 48,77’’ e distância de 2.361,47m até o vértice 28, definido pelas 

coordenadas X: 969.482,94 e Y: 3.739.643,98 com azimute 68° 44’ 29,89’’ e dis-
tância de 4.062,30m até o vértice 29, definido pelas coordenadas X: 973.268,82 e 
Y: 3.741.116,86 com azimute 63° 08’ 50,56’’ e distância de 2.540,14m até o vértice 
30, definido pelas coordenadas X: 975.535,06 e Y: 3.742.264,23 com azimute 46° 
35’ 32,58’’ e distância de 3.197,88m até o vértice 31, definido pelas coordenadas X: 
977.858,27 e Y: 3.744.461,77 com azimute 23° 34’ 43,00’’ e distância de 75,18m até o 
vértice 32, definido pelas coordenadas X: 977.888,35 e Y: 3.744.530,67 com azimute 
55° 12’ 09,06’’ e distância de 71,35m até o vértice 33, definido pelas coordenadas X: 
977.946,93 e Y: 3.744.571,39 com azimute 34° 09’ 15,21’’ e distância de 10.445,96m 
até o vértice 34, definido pelas coordenadas X: 983.811,53 e Y: 3.753.215,73 com 
azimute 332° 02’ 21,26’’ e distância de 5.115,38m até o vértice 35, definido pelas 
coordenadas X: 981.413,10 e Y: 3.757.733,98 com azimute 17° 03’ 44,44’’ e distân-
cia de 6.113,82m até o vértice 36, definido pelas coordenadas X: 983.206,97 e Y: 
3.763.578,70 com azimute 345° 36’ 19,30’’ e distância de 1.046,17m até o vértice 
37, definido pelas coordenadas X: 982.946,89 e Y: 3.764.592,03 com azimute 318° 
22’ 09,57’’ e distância de 2.321,93m até o vértice 38, definido pelas coordenadas 
X: 981.404,37 e Y: 3.766.327,54 com azimute 30° 45’ 51,14’’e distância de 1.027,35m 
até o vértice 39, definido pelas coordenadas X: 981.929,86 e Y: 3.767.210,32 com 
azimute 359° 48’ 15,33’’ e distância de 1.615,10m até o vértice 40, definido pelas 
coordenadas X: 981.924,34 e Y: 3.768.825,41 com azimute 25° 28’ 32,29’’ e distância 
de 1.234,37m até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM SIR-
GAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calcula-
dos no plano de projeção UTM.
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Zona de Uso Público 2
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, que segue con"ontando 
com a Zona Primitiva 01 até o ponto de número doze, e que é definido pelas coor-
denadas X: 958.045,43 e Y: 3.800.560,15 com azimute 186° 20’ 16,71’’ e distância de 
1.609,81m até o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 957.867,72 e Y: 3.798.960,17 
com azimute 216° 18’ 32,00’’ e distância de 2.962,97m até o vértice 3, definido pe-
las coordenadas X: 956.113,24 e Y: 3.796.572,51 com azimute 241° 44’ 04,71’’ e dis-
tância de 5.923,42m até o vértice 4, definido pelas coordenadas X: 950.896,10 e Y: 
3.793.767,44 com azimute 211° 21’ 15,50’’ e distância de 2.821,89m até o vértice 5, de-
finido pelas coordenadas X: 949.427,79 e Y: 3.791.357,63 com azimute 235° 47’ 37,04’’ e 
distância de 6.108,51m até o vértice 6, definido pelas coordenadas X: 944.375,95 e Y: 
3.787.923,58 com azimute 221° 31’ 07,87’’ e distância de 4.217,49m até o vértice 7, de-
finido pelas coordenadas X: 941.580,32 e Y: 3.784.765,79 com azimute 213° 22’ 30,05’’ 
e distância de 5.741,24m até o vértice 8, definido pelas coordenadas X: 938.421,96 e Y: 
3.779.971,35 com azimute 231° 52’ 02,82’’ e distância de 6.763,58m até o vértice 9, de-
finido pelas coordenadas X: 933.101,84 e Y: 3.775.794,96 com azimute 253° 46’ 01,81’’ 
e distância de 4.801,83m até o vértice 10, definido pelas coordenadas X: 928.491,44 
e Y: 3.774.452,65 com azimute 190° 42’ 07,19’’ e distância de 4.103,16m até o vérti-
ce 11, definido pelas coordenadas X: 927.729,48 e Y: 3.770.420,86 com azimute 129° 
04’ 07,20’’ e distância de 2.532,40m até o vértice 12, que segue con"ontando com a 
Zona de Manejo Florestal até o ponto de número quinze, e que é definido pelas coor-
denadas X: 929.695,61 e Y: 3.768.824,81 com azimute 215° 52’ 16,60’’ e distância de 
3.611,84m até o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 927.579,20 e Y: 3.765.898,01 
com azimute 265° 01’ 46,73’’ e distância de 2.895,03m até o vértice 14, definido pelas 
coordenadas X: 924.695,05 e Y: 3.765.647,18 com azimute 319° 27’ 03,84’’ e distância 
de 677,28m até o vértice 15, que segue curso do Rio Araguari acima, até o ponto de 
número dezesseis, e que é definido pelas coordenadas X: 924.254,75 e Y: 3.766.161,82 
com azimute 355° 26’ 45,99’’ e distância de 3.146,14m até o vértice 16, que se localiza 
na confluência do Rio Araguari com o Rio Mutum, e que segue curso do Rio Mutum 
acima até o ponto de número dezoito, e definido pelas coordenadas X: 924.004,96 
e Y: 3.769.298,03 com azimute 44° 16’ 38,54’’ e distância de 429,46m até o vértice 17, 
que é definido pelas coordenadas X: 924.304,78 e Y: 3.769.605,51 com azimute 47° 
01’ 14,74’’ e distância de 44.864,90m até o vértice 18, que saindo do curso do Rio 
Mutum, segue con"ontando com a Zona Primitiva 01 até o ponto de número deze-
nove, e que é definido pelas coordenadas X: 957.127,98 e Y: 3.800.191,40 com azimu-
te 57° 47’ 25,92’’ e distância de 569,56m até o vértice 19, definido pelas coordenadas 
X: 957.609,89 e Y: 3.800.494,99 com azimute 81° 29’ 30,46’’ e distância de 440,40m 
até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 7: Mapa e Memorial Descritivo da 
Zona de Uso Público Rio Falsino, Área 2.

Mapa da Zona de Uso Público 02
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Zona de Uso Especial 1
 Inicia-se a descrição deste perímetro, localizado a sudoeste da Zona de 
Manejo Comunitário, no vértice 1, definido pelas coordenadas X: 965.168,64 e Y: 
3.726.935,56 com azimute 93° 51’ 14,06’’ e distância de 2.132,66m até o vértice 2, de-
finido pelas coordenadas X: 967.296,48 e Y: 3.726.792,22 com azimute 187° 46’ 24,87’’ 
e distância de 574,74m até o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 967.218,74 e Y: 
3.726.222,76 com azimute 136° 58’ 56,75’’ e distância de 375,83m até o vértice 4, de-
finido pelas coordenadas X: 967.475,14 e Y: 3.725.947,98 com azimute 119° 00’ 21,38’’ 
e distância de 120,58m até o vértice 5, definido pelas coordenadas X: 967.580,60 e Y: 
3.725.889,50 com azimute 143° 46’ 13,32’’ e distância de 150,05m até o vértice 6, de-
finido pelas coordenadas X: 967.669,28 e Y: 3.725.768,47 com azimute 182° 22’ 03,91’’ 
e distância de 115,55m até o vértice 7, definido pelas coordenadas X: 967.664,50 e Y: 
3.725.653,02 com azimute 205° 34’ 12,22’’ e distância de 94,32m até o vértice 8, de-
finido pelas coordenadas X: 967.623,79 e Y: 3.725.567,94 com azimute 222° 22’ 48,95’’ 
e distância de 25,44m até o vértice 9, definido pelas coordenadas X: 967.606,65 e Y: 
3.725.549,15 com azimute 167° 10’ 11,43’’ e distância de 18,01m até o vértice 10, de-
finido pelas coordenadas X: 967.610,65 e Y: 3.725.531,59 com azimute 206° 29’ 49,15’’ 
e distância de 96,07m até o vértice 11, definido pelas coordenadas X: 967.567,78 e Y: 
3.725.445,61 com azimute 183° 10’ 52,58’’ e distância de 44,11m até o vértice 12, de-
finido pelas coordenadas X: 967.565,33 e Y: 3.725.401,57 com azimute 211° 29’ 37,43’’ 
e distância de 40,09m até o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 967.544,39 
e Y: 3.725.367,39 com azimute 230° 19’ 01,69’’ e distância de 103,76m até o vértice 
14, definido pelas coordenadas X: 967.464,54 e Y: 3.725.301,13 com azimute 183° 10’ 
51,13’’ e distância de 61,76m até o vértice 15, definido pelas coordenadas X: 967.461,12 
e Y: 3.725.239,47 com azimute 209° 16’ 26,90’’ e distância de 108,06m até o vérti-
ce 16, definido pelas coordenadas X: 967.408,28 e Y: 3.725.145,21 com azimute 273° 
10’ 50,73’’ e distância de 104,57m até o vértice 17, definido pelas coordenadas X: 
967.303,87 e Y: 3.725.151,01 com azimute 309° 16’ 50,54’’ e distância de 164,71m até 
o vértice 18, definido pelas coordenadas X: 967.176,37 e Y: 3.725.255,29 com azimute 
308° 30’ 45,71’’ e distância de 279,17m até o vértice 19, definido pelas coordenadas X: 
966.957,93 e Y: 3.725.429,13 com azimute 294° 23’ 54,91’’ e distância de 492,21m até o 
vértice 20, definido pelas coordenadas X: 966.509,68 e Y: 3.725.632,45 com azimute 
292° 02’ 13,85’’ e distância de 1.069,06m até o vértice 21, definido pelas coordenadas 
X: 965.518,72 e Y: 3.726.033,57 com azimute 307° 34’ 02,34’’ e distância de 479,42m até 
o vértice 22, definido pelas coordenadas X: 965.138,72 e Y: 3.726.325,87 com azimute 
331° 27’ 15,93’’ e distância de 198,22m até o vértice 23, definido pelas coordenadas X: 
965.044,00 e Y: 3.726.499,99 com azimute 8° 51’ 03,77’’ e distância de 420,15m até o 
vértice 24, definido pelas coordenadas X: 965.108,64 e Y: 3.726.915,14 com azimute 
71° 11’ 57,69’’ e distância de 63,37m até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 8: Mapa e Memorial Descri-
tivo da Zona de Uso Especial, Base 
de Apoio à Gestão e à Proteção - 
Araguari-Falsino, Área 1,

Mapa da Zona de Uso Especial 01
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Zona de Uso Especial 2
 A Zona de Uso Especial possui apenas 10ha e en-
contra-se localizada na confluência do Rio Falsino com 
o Igarapé do Braço, local denominado de Base Tracajá.

Anexo 9: Mapa da Zona de Uso 
Especial, Base de Apoio à Gestão e à 
Proteção - Igarapé do Braço/Tracajá, 
Área 2.

Mapa da Zona de Uso Especial 02
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Zona de Uso Especial 3
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce 1, que segue con"ontando com a Zona de Uso Pú-
blico 01 até o ponto de número nove, e que é definido 
pelas coordenadas X: 934.264,41 e Y: 3.744.737,06 com 
azimute 178° 08’ 20,91’’ e distância de 1.068,90m até o 
vértice 2, definido pelas coordenadas X: 934.299,12 e Y: 
3.743.668,72 com azimute 187° 16’ 29,72’’ e distância de 
1.580,18m até o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 
934.099,02 e Y: 3.742.101,26 com azimute 225° 42’ 29,20’’ 
e distância de 847,38m até o vértice 4, definido pelas 
coordenadas X: 933.492,47 e Y: 3.741.509,52 com azimute 
218° 03’ 21,59’’ e distância de 773,86m até o vértice 5, de-
finido pelas coordenadas X: 933.015,44 e Y: 3.740.900,17 
com azimute 239° 35’ 28,59’’ e distância de 693,63m até 
o vértice 6, definido pelas coordenadas X: 932.417,23 e Y: 
3.740.549,09 com azimute 264° 34’ 41,37’’ e distância de 
4.230,41m até o vértice 7, definido pelas coordenadas X: 
928.205,75 e Y: 3.740.149,36 com azimute 46° 51’ 59,45’’ 
e distância de 1.535,80m até o vértice 8, definido pelas 
coordenadas X: 929.326,52 e Y: 3.741.199,39 com azimu-
te 21° 16’ 48,65’’ e distância de 1.972,85m até o vérti-
ce 9, que segue pelo curso do Rio Falsino até o ponto 
de número dez, e que é definido pelas coordenadas X: 
930.042,52 e Y: 3.743.037,72 com azimute 61° 46’ 43,12’’ 
e distância de 1.143,49m até o vértice 10, que saindo 
do curso do Rio Falsino segue con"ontando com a 
Zona de Uso Público 01 até o ponto de número treze, 
e que é definido pelas coordenadas X: 931.050,09 e Y: 
3.743.578,46 com azimute 102° 42’ 14,78’’ e distância de 
1.269,03m até o vértice 11, definido pelas coordena-
das X: 932.288,05 e Y: 3.743.299,38 com azimute 38° 07’ 
14,13’’ e distância de 775,92m até o vértice 12, definido 
pelas coordenadas X: 932.767,04 e Y: 3.743.909,80 com 
azimute 35° 43’ 20,27’’ e distância de 1.133,73m até o 
vértice 13, definido pelas coordenadas X: 933.428,97 e 
Y: 3.744.830,23 com azimute 96° 21’ 49,06’’ e distância 
de 840,61m até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIR-
GAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 10: Mapa e Memorial Descritivo 
da Zona de Uso Especial, Base de Apoio à 
Gestão e à Proteção - Cachoeira Grande, 
Área 3.

Mapa da Zona de Uso Especial 03
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Zona de Uso Especial 4
 A Zona de Uso Especial possui apenas 10ha e 
encontra-se localizada na confluência do Rio Ara-
guari com o Rio Mutum. O local será de integração 
entre a FLONA do Amapá, PARNA Montanhas do Tu-
mucumaque e a FLOTA do Amapá.

Anexo 11: Mapa e Memorial Descri-
tivo da Zona de Uso Especial, Base 
de Apoio à Gestão e à Proteção - Rio 
Mutum, Área 4.

Mapa da Zona de Uso Especial 04
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Zona de Uso Especial 5
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
1, que segue con"ontando com a Zona de Manejo Flo-
restal até o ponto de número seis, e que é definido pelas 
coordenadas X: 934.264,41 e Y: 3.744.737,06 com azimute 
178° 08’ 20,91’’ e distância de 1.068,90m até o vértice 2, 
definido pelas coordenadas X: 934.299,12 e Y: 3.743.668,72 
com azimute 187° 16’ 29,72’’ e distância de 1.580,18m até 
o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 934.099,02 e Y: 
3.742.101,26 com azimute 225° 42’ 29,20’’ e distância de 
847,38m até o vértice 4, definido pelas coordenadas X: 
933.492,47 e Y: 3.741.509,52 com azimute 218° 03’ 21,59’’ e 
distância de 773,86m até o vértice 5, definido pelas coor-
denadas X: 933.015,44 e Y: 3.740.900,17 com azimute 239° 
35’ 28,59’’ e distância de 693,63m até o vértice 6, que se-
gue curso do Rio Araguari acima até o ponto de núme-
ro sete, e que é definido pelas coordenadas X: 932.417,23 
e Y: 3.740.549,09 com azimute 264° 34’ 41,37’’ e distância 
de 4.230,41m até o vértice 7, que saindo do curso do Rio 
Araguari segue con"ontando com a Zona de Manejo Flo-
restal até o ponto de número treze, e que é definido pelas 
coordenadas X: 928.205,75 e Y: 3.740.149,36 com azimu-
te 46° 51’ 59,45’’ e distância de 1.535,80m até o vértice 8, 
definido pelas coordenadas X: 929.326,52 e Y: 3.741.199,39 
com azimute 21° 16’ 48,65’’ e distância de 1.972,85m até 
o vértice 9, definido pelas coordenadas X: 930.042,52 e 
Y: 3.743.037,72 com azimute 61° 46’ 43,12’’ e distância de 
1.143,49m até o vértice 10, definido pelas coordenadas X: 
931.050,09 e Y: 3.743.578,46 com azimute 102° 42’ 14,78’’ 
e distância de 1.269,03m até o vértice 11, definido pelas 
coordenadas X: 932.288,05 e Y: 3.743.299,38 com azimute 
38° 07’ 14,13’’ e distância de 775,92m até o vértice 12, de-
finido pelas coordenadas X: 932.767,04 e Y: 3.743.909,80 
com azimute 35° 43’ 20,27’’ e distância de 1.133,73m até 
o vértice 13, definido pelas coordenadas X: 933.428,97 e 
Y: 3.744.830,23 com azimute 96° 21’ 49,06’’ e distância de 
840,61m até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o SIR-
GAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 12: Mapa e Memorial Descri-
tivo da Zona de Uso Especial, Base de 
Apoio à Gestão e à Proteção - Foz do 
Igarapé Santo Antônio, Área 5.

Mapa da Zona de Uso Especial 05
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Zona de Recuperação
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice 1, localizada na Zona de Manejo Comunitário, e 
que é definido pelas coordenadas X: 949.993,57 e Y: 
3.741.905,15 com azimute 107° 16’ 28,51’’ e distância de 
1.444,17m até o vértice 2, definido pelas coordenadas 
X: 951.372,60 e Y: 3.741.476,30 com azimute 149° 18’ 
17,77’’ e distância de 1.699,52m até o vértice 3, definido 
pelas coordenadas X: 952.240,15 e Y: 3.740.014,89 com 
azimute 179° 18’ 08,83’’ e distância de 1.132,06m até o 
vértice 4, definido pelas coordenadas X: 952.253,93 e 
Y: 3.738.882,91 com azimute 183° 08’ 10,56’’ e distân-
cia de 1.272,22m até o vértice 5, definido pelas coor-
denadas X: 952.184,33 e Y: 3.737.612,60 com azimute 
255° 08’ 11,36’’ e distância de 2.337,00m até o vérti-
ce 6, definido pelas coordenadas X: 949.925,52 e Y: 
3.737.013,11 com azimute 285° 35’ 36,88’’ e distância de 
893,44m até o vértice 7, definido pelas coordenadas 
X: 949.064,97 e Y: 3.737.253,28 com azimute 301° 29’ 
33,63’’ e distância de 1.341,81m até o vértice 8, definido 
pelas coordenadas X: 947.920,80 e Y: 3.737.954,23 com 
azimute 324° 19’ 21,13’’ e distância de 724,70m até o 
vértice 9, definido pelas coordenadas X: 947.498,13 e Y: 
3.738.542,92 com azimute 335° 39’ 08,08’’ e distância 
de 1.311,92m até o vértice 10, definido pelas coordena-
das X: 946.957,26 e Y: 3.739.738,15 com azimute 48° 18’ 
27,91’’ e distância de 2.453,43m até o vértice 11, defi-
nido pelas coordenadas X: 948.789,31 e Y: 3.741.370,00 
com azimute 66° 02’ 26,40’’ e distância de 1.317,81m 
até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como DATUM o 
SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo 13: Mapa e Memorial Descriti-
vo da Zona de Recuperação.

Mapa da Zona de Recuperação
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Zona Populacional Área 1
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice 1, que segue confrontando com a Zona de Ma-
nejo Comunitário até o ponto de número cinco, e 
que é definido pelas coordenadas X: 957.063,44 e Y: 
3.736.143,33 com azimute 91° 33’ 41,20’’ e distância 
de 993,58m até o vértice 2, definido pelas coorde-
nadas X: 958.056,65 e Y: 3.736.116,25 com azimute 
182° 44’ 38,88’’ e distância de 483,76m até o vérti-
ce 3, definido pelas coordenadas X: 958.033,49 e Y: 
3.735.633,04 com azimute 93° 17’ 59,33’’ e distância 
de 11,69m até o vértice 4, definido pelas coordena-
das X: 958.045,16 e Y: 3.735.632,37 com azimute 182° 
54’ 06,17’’ e distância de 394,07m até o vértice 5, 
que segue curso do Rio Araguari acima até o ponto 
de número seis, e que é definido pelas coordenadas 
X: 958.025,21 e Y: 3.735.238,81 com azimute 256° 21’ 
16,06’’ e distância de 651,13m até o vértice 6, que 
saindo do curso do Rio Araguari segue confrontan-
do com a Zona de Manejo Comunitário, até o pon-
to de número sete, e que é definido pelas coorde-
nadas X: 957.392,46 e Y: 3.735.085,20 com azimute 
272° 47’ 24,91’’ e distância de 397,70m até o vértice 
7, que é definido pelas coordenadas X: 956.995,23 e 
Y: 3.735.104,56 com azimute 3° 45’ 24,22’’ e distância 
de 1.041,01m e que segue até o vértice 1, encerran-
do este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasilei-
ro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr., tendo 
como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes 
e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM.

Anexo 14: Mapa e Memoriais Descri-
tivos da Zona Populacional.

Mapa da Zona Populacional
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Zona Populacional Área 4
 Inicia-se a descrição deste perímetro, que con"onta com toda a Zona de 
manejo Comunitário, no vértice 1, que localiza-se ao norte da Zona Populacional 
05, e que é definido pelas coordenadas X: 965.767,39 e Y: 3.730.951,57 com azimute 
92° 16’ 11,53’’ e distância de 804,97m até o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 
966.571,73 e Y: 3.730.919,69 com azimute 182° 20’ 32,12’’ e distância de 306,31m até 
o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 966.559,21 e Y: 3.730.613,63 com azimute 
240° 18’ 34,15’’ e distância de 142,95m até o vértice 4, definido pelas coordenadas X: 
966.435,03 e Y: 3.730.542,83 com azimute 212° 55’ 24,22’’ e distância de 52,02m até 
o vértice 5, definido pelas coordenadas X: 966.406,75 e Y: 3.730.499,16 com azimute 
191° 15’ 59,28’’ e distância de 84,15m até o vértice 6, definido pelas coordenadas X: 
966.390,31 e Y: 3.730.416,63 com azimute 177° 20’ 28,37’’ e distância de 117,25m até 
o vértice 7, definido pelas coordenadas X: 966.395,75 e Y: 3.730.299,51 com azimute 
158° 46’ 40,43’’ e distância de 57,55m até o vértice 8, definido pelas coordenadas X: 
966.416,58m e Y: 3.730.245,86 com azimute 169° 37’ 15,19’’ e distância de 127,16m até 
o vértice 9, definido pelas coordenadas X: 966.439,49 e Y: 3.730.120,78 com azimute 
173° 32’ 26,32’’ e distância de 97,43m até o vértice 10, definido pelas coordenadas X: 
966.450,45 e Y: 3.730.023,97 com azimute 198° 35’ 09,03’’ e distância de 61,49m até 
o vértice 11, definido pelas coordenadas X: 966.430,86 e Y: 3.729.965,68 com azimute 
229° 01’ 16,23’’ e distância de 253,62m até o vértice 12, definido pelas coordenadas X: 
966.239,39 e Y: 3.729.799,36 com azimute 272° 15’ 13,32’’ e distância de 512,28m até o 
vértice 13, definido pelas coordenadas X: 965.727,51 e Y: 3.729.819,51 com azimute 2° 
01’ 03,93’’ e distância de 1.132,76m até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Zona Populacional Área 2
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, que segue con"ontando 
com a Zona de Manejo Comunitário até o ponto de número três, e que é definido 
pelas coordenadas X: 958.761,64 e Y: 3.735.977,69 com azimute 125° 02’ 19,96’’ e 
distância de 982,02m até o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 959.565,69 e 
Y: 3.735.413,88 com azimute 218° 52’ 18,53’’ e distância de 1.059,32m até o vértice 
3, que segue curso do Rio Araguari acima, até o ponto de número quatro, e que é 
definido pelas coordenadas X: 958.900,88m e Y: 3.734.589,14m com azimute 307° 
57’ 00,70’’ e distância de 985,75m até o vértice 4, que saindo do curso do Rio Ara-
guari, segue con"ontando com a Zona de Manejo Comunitário, e que é definido 
pelas coordenadas X: 958.123,57m e Y: 3.735.195,35m com azimute 39° 12’ 02,48’’ e 
distância de 1.009,54m e que segue até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Zona Populacional Área 3
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, que segue con"ontando 
com a Zona de Manejo Comunitário até o ponto de número três, e que é definido 
pelas coordenadas X: 959.855,27 e Y: 3.731.851,20 com azimute 159° 11’ 32,34’’ e 
distância de 977,82m até o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 960.202,62 e Y: 
3.730.937,15 com azimute 247° 14’ 48,56’’ e distância de 845,75m até o vértice 3, que 
segue curso do Rio Araguari acima até o ponto de número quatro, e que é definido 
pelas coordenadas X: 959.422,69 e Y: 3.730.610,05 com azimute 334° 53’ 08,03’’ e 
distância de 990,40m até o vértice 4, que saindo do curso do Rio Araguari, segue 
con"ontando com a Zona de Manejo Comunitário, e que é definido pelas coor-
denadas X:959.002,33 e Y:3.731.506,82 com azimute 68° 00’ 47,97’’ e distância de 
919,83m e que segue até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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Zona Populacional Área 6
 Inicia-se a descrição deste perímetro, que se 
localiza a leste da Zona de Recuperação, no vértice 1, e 
que con"onta com toda a Zona de Manejo Comunitá-
rio, e que é definido pelas coordenadas X: 955.575,58 e 
Y: 3.738.861,80 com azimute 146° 27’ 06,36’’ e distância 
de 847,16 até o vértice 2, definido pelas coordenadas 
X: 956.043,75 e Y: 3.738.155,76 com azimute 242° 21’ 
10,73’’ e distância de 1.137,67m até o vértice 3, definido 
pelas coordenadas X: 955.035,98 e Y: 3.737.627,85 com 
azimute 324° 43’ 55,14’’ e distância de 1.011,41m até o 
vértice 4, definido pelas coordenadas X: 954.451,99 e Y: 
3.738.453,63 com azimute 70° 02’ 06,94’’ e distância de 
1.195,44m até o vértice 1, encerrando este perímetro.
 Todas as coordenadas aqui descritas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como datum o 
SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Zona Populacional Área 5
 Inicia-se a descrição deste perímetro, que con"onta com toda a Zona de 
manejo Comunitário, no vértice 1, que localiza-se ao sul da Zona Populacional 04, 
e que é definido pelas coordenadas X: 965.767,39 e Y: 3.730.951,57 com azimute 
92° 16’ 11,53’’ e distância de 804,97m até o vértice 2, definido pelas coordenadas X: 
966.571,73 e Y: 3.730.919,69 com azimute 182° 20’ 32,12’’ e distância de 306,31m até 
o vértice 3, definido pelas coordenadas X: 966.559,21 e Y: 3.730.613,63 com azimute 
240° 18’ 34,15’’ e distância de 142,95m até o vértice 4, definido pelas coordenadas 
X: 966.435,03 e Y: 3.730.542,83 com azimute 212° 55’ 24,22’’ e distância de 52,02m 
até o vértice 5, definido pelas coordenadas X: 966.406,75 e Y: 3.730.499,16 com 
azimute 191° 15’ 59,28’’ e distância de 84,15m até o vértice 6, definido pelas coor-
denadas X: 966.390,31 e Y: 3.730.416,63 com azimute 177° 20’ 28,37’’ e distância de 
117,25m até o vértice 7, definido pelas coordenadas X: 966.395,75 e Y: 3.730.299,51 
com azimute 158° 46’ 40,43’’ e distância de 57,55m até o vértice 8, definido pelas 
coordenadas X: 966.416,58 e Y: 3.730.245,86 com azimute 169° 37’ 15,19’’ e dis-
tância de 127,16m até o vértice 9, definido pelas coordenadas X: 966.439,49 e Y: 
3.730.120,78 com azimute 173° 32’ 26,32’’ e distância de 97,43m até o vértice 10, 
definido pelas coordenadas X: 966.450,45 e Y: 3.730.023,97 com azimute 198° 
35’ 09,03’’ e distância de 61,49m até o vértice 11, definido pelas coordenadas X: 
966.430,86 e Y: 3.729.965,68 com azimute 229° 01’ 16,23’’ e distância de 253,62m 
até o vértice 12, definido pelas coordenadas X: 966.239,39 e Y: 3.729.799,36 com 
azimute 272° 15’ 13,32’’ e distância de 512,28m até o vértice 13, definido pelas coor-
denadas X: 965.727,51 e Y: 3.729.819,51 com azimute 2° 01’ 03,93’’ e distância de 
1.132,76m até o vértice 1, encerrando este perímetro.

 Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 
ao Meridiano Central 45 WGr., tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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Zona de Amortecimento
 A proposta da Zona de Amortecimento é de uma 
faixa de 3km de largura do limite da FLONA. Inicia na par-
te norte de UC, na con"ontação com o Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque e a FLONA na parte norte 
da UC e se estende por toda a parte leste, sul e termina ao 
sudoeste da FLONA junto a ao Rio Araguari, divisa com o 
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.

Anexo 15: Mapa e Memorial Descritivo 
da Proposta de Zona de Amortecimento.

Mapa da Zona de Amortecimento
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