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O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Vinculado  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA),  o  ICMBio  é  uma  autarquia  em
regime especial, que foi criado pela Lei № 11.516, em 28/08/2007, e integra o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

A missão  do Instituto  Chico  Mendes  de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)  é
“proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental”.

Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC), podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar
as unidades de conservação (UC) instituídas pela União.  Além disso,  é sua função
fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da
biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades
de conservação federais.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei № 9.985/2000 (a Lei do SNUC), o plano de manejo (PM) é o
documento técnico  no qual  se  estabelece o zoneamento e as  normas que devem
presidir  o  uso  da  área  e  o  manejo  dos  recursos  naturais  em  uma  unidade  de
conservação, incluindo a implantação de estruturas físicas necessárias à sua gestão.

O PM é um dos principais instrumentos de gestão da unidade de conservação (UC),
pois constitui o seu documento oficial de planejamento, definindo quais usos serão
desenvolvidos  na  UC,  bem como  onde  e  de  que  forma  os  usos  poderão  ocorrer.
Também  descreve  a  relevância  da  UC  ao  identificar  o  seu  propósito,  a  sua
significância e os seus recursos e valores fundamentais (RVF), fornece subsídios para
interpretação ambiental, avalia as necessidades de planejamento e dados para a UC e
identifica  seus  atos  legais  (ou  regras  específicas)  e  seus  atos  administrativos
previamente existentes.

Para a revisão do PM do Parque Nacional da Amazônia foi adotada a nova abordagem
estabelecida pela Instrução Normativa do ICMBio n° 7/2017, que prevê a realização de
uma oficina, com 25 a 30 participantes que possuem amplo conhecimento da área.
Como subsídio a oficina é apoiada por um guia do participante, que é um caderno de
orientações sobre a metodologia utilizada na oficina previamente preparado e com
informações específicas sobrea UC. 

A oficina de revisão do plano de manejo do Parque Nacional da Amazônia foi realizada
entre os dias 27 e 31 de maio de 2019, na cidade de Itaituba/PA, e foi viabilizada
mediante recursos do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA). O evento
contou  com  a  participação  de  27  atores-chave  dentre  integrantes  do  conselho
consultivo da UC, representantes de comunidades do entorno da UC, servidores do
ICMBio,  representantes  de  órgãos  estaduais  e  municipais,  organizações  não-
governamentais, representações indígenas e pesquisadores. A atividade foi conduzida
por servidores da COMAN/ICMBio, que utilizaram diferentes métodos participativos.

A  principal  vantagem  de  adotar  essa  abordagem  para  elaboração  do  PM  é  a
oportunidade de integrar e coordenar todos os tipos e níveis de planos e decisões a
partir de um único entendimento comum do que é mais importante para a unidade.
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Com base nesta  abordagem, o  plano de manejo possui  várias  funções relativas  à
unidade de conservação:

 Comunica  aos  diferentes  públicos  o  que  é  mais  importante,  por  meio  de  um
documento objetivo.

 Concentra esforços nos recursos e valores fundamentais para a proteção, cruciais
para atingir o seu propósito e manter a sua significância.

 Garante  uma coerência  quanto  aos  planos  e  decisões,  além de contribuir  com
programas e  ações  subsequentes para  atingir  o  propósito  da unidade e  outros
objetivos.

 Serve de base para o desenvolvimento ou correção de todos os planejamentos
posteriores.

 Descreve as diretrizes políticas para os recursos e valores fundamentais.
 Identifica as  condições,  ameaças  e  problemas em relação  aos  seus  recursos  e

valores fundamentais.
 Identifica e prioriza planos, estudos e ações de manejo que são necessários para a

unidade.
 Identifica as diferentes zonas de manejo e respectivas ações de manejo que visam

atingir o seu propósito.
 Favorece  a  integração  com  planejamento  institucional,  a  partir  da  consulta  e

descentralização de planejamentos específicos das unidades de conservação, para
as coordenações específicas.

O plano de manejo inclui os seguintes elementos:

 Declaração de Propósito
 Declarações de significância
 Recursos e valores fundamentais
 Subsídios para interpretação ambiental
 Questões-chave
 Avaliação das necessidades de dados e planejamento
 Zoneamento
 Normas Gerais
 Atos legais e administrativos

A Figura 1 mostra as relações dos elementos de um plano de manejo na abordagem
adotada pelo ICMBio. Embora os elementos estejam compartimentados, é importante
perceber que o desenvolvimento de um plano de manejo é um processo estruturado e
que todos os seus elementos estão interligados.
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Figura 1. Elementos de um plano de manejo, segundo a abordagem estratégica utilizada pelo
ICMBio.

HISTÓRICO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA

O Parque Nacional da Amazônia (Parna Amazônia), criado em 19 de fevereiro de 1974,
teve seu primeiro Plano de Manejo concluído no ano de 1979, elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, órgão que na época era responsável
pela gestão dos parques nacionais brasileiros. A equipe de planejamento contou com
a participação de técnicos de diversas áreas do conhecimento do próprio IBDF e de
instituições convidadas.

Em 2007 foi contratada uma consultoria para a elaboração do Plano de Uso Público do
parque, tendo ele sido concluído em junho de 2009. Nesta mesma época foi iniciada a
revisão do Plano de Manejo do Parna Amazônia, em parceria com a organização não
governamental  Conservação  Internacional  –  CI.  No  início  do  ano  de  2011  foi
contratada  uma  nova  consultoria,  para  sistematizar  as  informações  existentes  e
elaborar  os  encartes  do  Plano de  Manejo.  Este  trabalho  que  foi  concluído  no ano
seguinte e chegou a ser avaliado pela Procuradoria Federal Especializada do ICMBio.
Em seguida, foi elaborada a minuta da portaria de aprovação da revisão do Plano de
Manejo para assinatura do presidente do ICMBio.  Entretanto, com a publicação da
Medida Provisória nº 558/12, convertida na Lei nº 12.678/2012, houve uma redução de
18.699,77 ha na área do Parna Amazônia à margem esquerda do rio Tapajós com a
finalidade de realizar os estudos necessários ao processo de licenciamento da Usina
Hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Esta redução acabou por retirar de dentro dos
limites da UC uma área fundamental para diversas atividades, principalmente para o
uso público  do parque nacional.  Este  fato  acabou  por  inviabilizar  a  publicação  da
revisão do Plano de Manejo à época pois implicaria em alterações significativas do
zoneamento  e  das  áreas  estratégicas  propostas  no  processo  de  revisão  do
documento.
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Assim, no final do ano de 2018 foram retomadas as tratativas para a revisão do plano
de manejo do Parna Amazônia, sendo que a equipe de planejamento foi formada no
início de 2019. Esta equipe ficou responsável por adotar os diversos procedimentos
necessários à realização da oficina de revisão do plano de manejo e à sistematização
do documento.

BREVE DESCRIÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA

O Parque Nacional da Amazônia (Parna Amazônia), é uma UC Federal, criada em 19 de
fevereiro  de  1974  pelo  Decreto  nº  73.683,  localizada  nos  municípios  de  Itaituba,
Trairão e Aveiro, no estado do Pará e no município de Maués, no estado do Amazonas.
Possui  uma  área  aproximada  de  1.066.208,1  hectares  e  tem  como  objetivos  de
criação a proteção das terras, a flora, a fauna e as belezas naturais da região. 

O Parna Amazônia foi criado no contexto do Programa de Integração Nacional (PIN) do
governo federal,  iniciado na década de 1970.  O programa incentivava a vinda de
habitantes de outras regiões do país para a colonização da Amazônia, e a criação do
parque está relacionada com a preservação dos recursos naturais,  na tentativa de
minimizar  o  impacto  da  migração  de  pessoas  para  a  região.  Teve  seus  limites
alterados por três vezes, sendo a primeira pelo Decreto 90.823, de 18 de janeiro de
1985, depois pelo Decreto s/nº de 13 de fevereiro de 2006 e mais recentemente pela
Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012. 

Localizado  em  região  de  clima  equatorial  quente  e  úmido  (altas  temperaturas,
pequena amplitude térmica anual e ausência de um período realmente seco), a UC
compreende o divisor de águas de duas importantes bacias hidrográficas,  a do rio
Tapajós  e  a  do  rio  Parauari-Maués-Açu.  Além  disso,  o  parque  está  situado  nos
domínios da Bacia Sedimentar do Amazonas, onde ocorrem rochas carbonáticas da
Formação Itaituba. Terrenos formados por estes tipos de rochas apresentam feições
de interesse para a visitação e o ecoturismo, como a presença de cavernas e grutas.

A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa, com numerosas espécies de
árvores que chegam a alcançar 50 metros de altura. Na região leste do parque, há um
aumento significativo de tipos de vegetação característicos da ação antrópica, como
pastagem e vegetação secundária com palmeiras. Entre as espécies arbóreas mais
comuns  destacam-se  seringueira  (Hevea  brasiliensis),  castanheira  (Bertholletia
excelsa) e espécies de Ipê (Tabebuia sp.). Ocorrem, ainda, florestas com predomínio
de palmeiras, como o açaí (Euterpe oleracea) e o buriti (Mauritia flexuosa). Além de
florestas, observam-se manchas de campinarana ao longo do parque. Esta vegetação
abriga uma fauna rica e diversificada, com espécies importantes para a conservação –
endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, com destaque para aves, mamíferos e
borboletas. 

O Parque Nacional da Amazônia é uma unidade de conservação que protege sítios
arqueológicos pré-colombianos. Os dados etno-históricos e vestígios arqueológicos na
UC  indicam  o  alto  potencial  arqueológico  e  a  relevância  da  região  para  o
conhecimento  do  histórico  de  ocupação  humana  pretérita  no  rio  Tapajós.  As
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informações  etno-históricas sugerem a área como possível  região de trânsito  para
grupos Tupinambaranas no século XVIII e território de ocupação dos Mawé no século
XIX. A área abriga inúmeras cabeceiras de rios e igarapés que deságuam tanto na
bacia do rio Tapajós, quanto na dos rios Madeira e Amazonas, o que favoreceu outrora
a  utilização  da  região  para  o  deslocamento  de  populações  indígenas  na  área  de
interflúvio Madeira-Tapajós. O parque abriga em seu interior e entorno, cerca de 30
sítios  arqueológicos  cadastrados  no  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico
Nacional (IPHAN). Parte do seu território apresenta sobreposição com a Terra Indígena
Andirá-Marau, da etnia Sateré-Mawé.

A gestão do Parna Amazônia é de responsabilidade da Unidade Especial  Avançada
(UNA) em Itaituba, que também gerencia mais outras onze unidades de conservação,
totalizando uma Área de Proteção Ambiental, sete Florestas Nacionais, três Parques
Nacionais e uma Reserva Biológica, somando mais de 9 milhões de hectares de áreas
protegidas. 

O principal conflito da UC é à ocupação do seu interior posterior a sua criação e devido
a criação de assentamentos sobrepostos ao limite do Parque em 1998 e 2006 que
foram cancelados posteriormente. Este conflito após um trabalho do ICMBio e INCRA
propuseram uma à alteração dos limites   do parque face leste para retirar a maior as
ocupações do interior da UC. Atualmente, a maioria das ocupações foram excluídas
dos limites do Parna Amazônia, restando apenas uma pequena quantidade de famílias
que será realocada em 5 projetos de desenvolvimento sustentável (PDS) e projeto de
assentamento  (PA)  criados  pelo  INCRA  em  2018  no  entorno  do  parque  na  área
desafetada.

Importante destacar que o Parna Amazônia é cortado pela rodovia Transamazônica
(BR-230) por cerca de 130km, o que por um lado facilita o acesso aos visitantes e por
outro lado facilita a entrada e saída de pessoas que realizam atividades incompatíveis
com a categoria da UC como a caça e a pesca. Já o garimpo, ocorre em toda a região
do entorno e nos últimos anos chegou até os limites Sul do parque, no rio Amana e
Tapajós.

A gestão da UC vem trabalhando para promover a proteção da área e incentivar a
visitação aos atrativos naturais e às trilhas já implantadas. O conselho consultivo do
Parna Amazônia se reúne ordinariamente duas vezes ao ano e extraordinariamente
quando demandado. Além disso,  existem grupos de trabalho para tratar de temas
específicos,  como  a  regularização  fundiária.  A  UC  integra  também  o  programa
Monitora, com atividades rotineiras de monitoramento da biodiversidade. Entretanto,
apenas  uma  pequena  parcela  da  UC  foi  estudada,  sendo  a  maior  parte  ainda
desconhecida pela ciência.

Assim, espera-se com a publicação e a implementação deste Plano de Manejo e os
subsequentes  Planos  Específicos,  elaborados  de  forma  participativa,  reduzir  os
impactos incidentes sobre a UC, bem como garantir a conservação da biodiversidade
e a promoção da visitação de forma ordenada.
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FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Nome da Unidade de Conservação (UC): Parque Nacional da 

Amazônia
Categoria e Grupo: Parque Nacional – Proteção Integral
Endereço da Sede da UC: 
UNA – Unidade Especial Avançada. Avenida Marechal Rondon, sem 
número, CEP: 68.181-010, Bairro Aeroporto Velho, Itaituba, Pará. 

Fone/Fax: 55 (93) 3518-3481

E-mail: una.itaituba@icmbio.gov.br

Home page: http://www.icmbio.gov.br/portal/parna-da-amazonia

Superfície:   1.066.208,1 ha

Perímetro:  1.803,47 km    

Municípios com área dentro do Parna Amazônia:
Itaituba/PA, Maués/AM e Aveiro/PA

Municípios do entorno do Parna Amazônia:
Itaituba/PA, Aveiro/PA, Trairão/PA e Maués/AM

Estado Abrangido pelo Parna Amazônia: Amazonas e Pará

Coordenadas Geográficas: 

Norte: 597172,81 E; 9596559,60 N 

Sul: 475799,22 E; 9453024,68 N

Leste: 608889,08 E; 9589881,84 N

Oeste: 447101,54 E; 9472116,88 N 
Instrumento de criação: Decreto 73.683, de 19 de fevereiro de 1974.
Alterações  de  limites Decreto  90.823,  de  18  de  janeiro  de  1985  /
Decreto s/nº de 13 de fevereiro de 2006 / Lei nº 12.678, de 25 de junho de
2012

Bioma: Amazônico

Ecossistemas:  Predominantemente floresta ombrófila (densa e aberta),

com manchas de campinarana

Atividades desenvolvidas: Pesquisa, fiscalização, combate a incêndios,

ecoturismo,  educação  ambiental,  reuniões  com  as  comunidades,

monitoramento  da  biodiversidade,  regularização  fundiária.  Conselho

consultivo ativo.

Atividades  conflitantes:  Influência  direta  da  rodovia  BR-230,

desmatamento, exploração madeireira, pecuária, invasões, garimpagem,

queimadas, caça e pesca. 
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Figura 2. Mapa de localização do Parque Nacional da Amazônia.
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PARTE 1: COMPONENTES FUNDAMENTAIS 

Os  componentes  principais  de  um  plano  de  manejo  incluem  o  propósito,  as
declarações de significância,  bem como os recursos e valores fundamentais.  Esses
componentes são considerados fundamentais porque geralmente não mudam com o
tempo e devem ser considerados em planejamentos e esforços de manejo futuros. 

PROPÓSITO DO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA

O propósito baseia-se em uma análise cuidadosa da razão de sua existência, incluindo
a legislação e os estudos prévios à criação, os quais influenciaram a sua implantação.
A declaração de propósito estabelece o alicerce para o entendimento do que é mais
importante acerca da Unidade e vai além de apenas reafirmar o decreto de criação.

Assim, o propósito do Parna Amazônia é:

O Parque Nacional da Amazônia, situado às margens das corredeiras do
rio  Tapajós,  foi  o  primeiro  parque  nacional  criado  na  Amazônia
brasileira, como área reservada com objetivo preservar a biodiversidade
e  as  belezas  cênicas  da  região  em  razão  da  abertura  da  rodovia
Transamazônica  (BR–230).  Protegendo  um  enorme  maciço  florestal,
onde viviam povos indígenas ancestrais, o parque oportuniza recreação
e lazer, turismo ecológico, educação ambiental e pesquisa científica.

DECLARAÇÕES DE SIGNIFICÂNCIA

Declarações de significância expressam porque os recursos e valores de uma UC são
importantes o bastante para justificar a sua criação e integração ao sistema federal de
unidades de conservação. Tais declarações devem estar diretamente associadas ao
seu propósito e tem base no conhecimento disponível, nas percepções culturais e no
consenso. As declarações de significância descrevem a natureza única da unidade,
bem  como  porque  a  área  é  importante  no  contexto  global,  nacional,  regional  e
sistêmico,  inclusive  pela  provisão  de  serviços  ecossistêmicos,  que  podem  ser
especificados.  Tais  declarações  são  construídas  de  forma  participativa  durante  a
oficina de elaboração do plano de manejo e são usadas para orientar as decisões
relativas ao manejo e ao planejamento, a fim de garantir que os recursos e valores
que contribuem com a qualificação da unidade sejam preservados. 

O Parna Amazônia conta com oito declarações de significância:

 O Estado brasileiro através do Plano de Integração Nacional (PIN) na
década de 1970 construiu a Transamazônica (BR – 230), incentivando a
ocupação  da  região  sob  o  lema  “integrar  para  não  entregar”.  Neste
contexto,  o  Parque Nacional  da Amazônia  foi  criado para compensar  o
impacto  das  obras  da  rodovia  e  do  aumento  da  ocupação  humana  na
região sudoeste do Pará.

 Integrando um corredor ecológico de dispersão de espécies situado no
interflúvio Tapajós-Madeira, onde as majestosas sumaúmas se destacam
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na imensidão da floresta, o Parque Nacional da Amazônia apresenta uma
cobertura  florestal  com  grande  variedade  de  cores  e  que  abriga
excepcional biodiversidade.

 A fauna exuberante e megadiversa do Parque Nacional da Amazônia
inclui uma das maiores riquezas de primatas das américas dentro de uma
área  protegida,  além  de  espécies  raras,  vulneráveis  e  ameaçadas  de
extinção,  como  a  onça-pintada  (Panthera onca)  ,  a  onça-parda  (Puma
concolor),  o  gato-maracajá  (Leopardus wiedii),  a  ariranha  (Pteronura
brasiliensis)  e  o  cachorro  do  mato  (Speothos venaticus).  A  visita  ao
parque é cobiçada por brasileiros e estrangeiros para a observação de
aves,  destacando-se  a  procura  pelas  cores  da  ararajuba  (Guaruba
guarouba), pela  beleza  da  mãe-taoca-arlequim  (Rhegmatorhina
berlepschi), pelo canto do uirapuru (Cyphorhinus arada) e pela maior ave
de rapina, o gavião-real (Harpia harpyja).

 As cavidades naturais do Parque Nacional da Amazônia, formadas por
rochas  carbonáticas  e  sedimentares  (formação  Itaituba  –  calcária  e
arenítica), possuem grande potencial de abrigar espécies que só existem
naquele  local  (endêmicas)  e  desconhecidas  da  ciência.  Essas
características tornam o Parque ideal para a realização de pesquisas e
turismo de cavernas.

 Em  frente  à  grandiosidade  do  rio  Tapajós,  no  Parque  Nacional  da
Amazônia é possível experimentar a sensação de conexão com a energia
que emana do nascer do sol todas as manhãs e admirar as corredeiras e
seus recifes de pedras. No verão amazônico suas belas praias realçam as
águas verde-azuladas do rio Tapajós.

 O  Parque  Nacional  da  Amazônia  é  uma  imensa  área  de  floresta  e
montanhas1 que  abriga  índios  isolados  e  sítios  arqueológicos.  Cada
pedaço  dessa  terra  é  sagrado,  guardando  o  registro  dos  povos  que
habitaram a região, das etnias Tapajós, Sateré-Mawé e Munduruku sendo,
portanto,  uma área  de  grande  importância  arqueológica  que  contribui
para contar o histórico de ocupação humana na região do rio Tapajós.

 O  Parque  Nacional  da  Amazônia  protege  o  ciclo  das  águas,
alimentando  seus  rios,  igarapés  e  corredeiras  com águas  cristalinas  e
refrescantes. Berço das águas, as suas nascentes formam os igarapés que
são veias da natureza e que nos dão a vida, para ouvir e ver o som das
corredeiras e das cachoeiras. O refluxo das águas límpidas dos lagos do
rio Tapajós fala de acontecimentos e lembranças da vida dos ancestrais
indígenas. O ar é precioso para o homem e para a fauna e flora, pois todos
compartilham o mesmo sopro.

1   As elevações existentes no Parque Nacional da Amazônia são classificadas oficialmente pelos critérios do IBGE
como  morros.  Entretanto,  os  indígenas  da  região  tratam  estas  elevações  como  “montanhas”.  Assim,  por  se  tratar  de  uma
declaração de significância relacionada ao valor sagrado das terras para os indígenas optou-se por utilizar o termo comumente
utilizado por eles.
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RECURSOS E VALORES FUNDAMENTAIS

Os  Recursos  e  Valores  Fundamentais  (RVF)  são  aqueles  aspectos  ambientais
(espécies,  ecossistemas  ou  processos  ecológicos),  sociais,  culturais,  históricos,
paisagísticos e outros atributos, incluindo serviços ecossistêmicos, que, em conjunto,
são representativos de toda a UC. Eles devem ser levados em conta, prioritariamente,
durante os processos de planejamento e manejo porque são essenciais para atingir o
propósito  da  UC  e  manter  sua  significância.  Os  RVF  são  afirmações  específicas
baseadas em características,  espécies,  sistemas,  processos,  experiências,  histórias,
cenas,  sons,  cheiros  e  outros  atributos  da  unidade  de  conservação  que  estão
intimamente  ligados  ao  seu  ato  legal  de  criação  e  são  mais  específicos  que  as
declarações de significância. Por isso, uma das responsabilidades mais importantes
dos gestores é garantir a conservação e o desfrute público dos RVF, quando for o
caso, pois se forem degradados, tanto o propósito quanto a significância da unidade
podem estar em risco. 

Os  seguintes  recursos  e  valores  fundamentais  foram  identificados  para  o  Parque
Nacional da Amazônia, os quais possuem uma palavra-chave que resume e identifica
seu enunciado:

Aves – São conhecidas mais de 400 espécies de aves nos diferentes ambientes do

Parque  Nacional  da  Amazônia.   Algumas  espécies  ameaçadas  de  extinção  ou

vulneráveis  são  facilmente  avistadas,  como  a  ararajuba  (Guaruba  guarouba),  o

gavião-real (Harpia harpyja) e o mutum-cavalo (Mitu tuberosum), tornando a unidade

um local privilegiado para o turismo de observação de aves.

 
Primatas -  O Parque Nacional  da Amazônia abriga pelo menos treze espécies de

primatas, sendo uma das unidades de conservação com maior riqueza de macacos

das Américas. A facilidade de avistamento de alguns grupos e a presença de espécies

ameaçadas como o macaco-aranha (Ateles chamek) e o macaco-barrigudo (Lagothrix

cana cana), favorecem o turismo ecológico e reforçam a necessidade de proteção da

variedade de ambientes florestais e das fontes de alimentos.

Recursos hídricos - Devido ao seu relevo ondulado, o Parque Nacional da Amazônia

abriga  grande  quantidade  de  nascentes  e  mananciais  que  contribuem  para  duas

importantes bacias hidrográficas, Tapajós e Maués-açu, importantes afluentes do rio

Amazonas. Os principais rios destas bacias são o Inhambu, Mariaquã, Andirá, Urupadi,

Monguba, Amana e Mamuru, os igarapés Tracoá, Mambuaí e Montanha. 

Diversidade  de  ambientes -  A  distribuição  dos  tipos  de  vegetação  no  Parque

Nacional da Amazônia é condicionada ao regime de chuvas, ao relevo, ao tipo de solo

e  ao  histórico  de  uso,  predominando  a  floresta  ombrófila  densa  com  numerosas

espécies  de  árvores  que  alcançam  50  m  de  altura.  Também  ocorrem  a  floresta

ombrófila aberta com palmeiras e cipós, e a floresta aluvial, nas margens de rios e
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igarapés. Além de florestas, manchas de campinarana2 são encontradas ao longo do

Parque.  Estes  ambientes  protegem  espécies  com  potencial  para  pesquisa

farmacêutica e cosmética, como a andiroba (Carapa guianensis), a copaíba (Copaifera

langsdorffii) e o pau-rosa (Aniba rosaeodora).

Beleza cênica - A floresta do Parque Nacional da Amazônia com seus lindos rios e

corredeiras, em especial as do rio Tapajós, apresenta majestosa biodiversidade com

diversos  ambientes  como  praias,  clareiras  naturais  e  igapós  com  potencial  para

avistamento da vida silvestre, proporcionando a recreação e o turismo ecológico. 

Sítios arqueológicos -  O parque Nacional da Amazônia guarda parte da história de

ocupação  humana  pretérita  no  rio  Tapajós.  São  conhecidos  mais  de  30  sítios

arqueológicos,  que  se  localizam  em  terrenos  planos  ao  longo  das  margens  dos

principais igarapés da região, como o Mambuaí, Tracoá, Arixi e da Montanha. O parque

ainda  abriga  nos  afloramentos  rochosos  do  rio  Tapajós  grande  quantidade  de

afiadores e polidores. A área era região, desde o século XVIII, de trânsito de grupos

Tupinambás e território dos Sateré-Mawé, Tapajó e Munduruku, com grande potencial

para novas descobertas arqueológicas. 

PARTE 2: COMPONENTES DINÂMICOS

Os componentes dinâmicos de um plano de manejo incluem os subsídios para
interpretação  ambiental,  os  atos  legais  e  administrativos  e  a  avaliação  de
necessidades  de  dados  e  planejamento.  Esses  componentes  são  denominados
dinâmicos  porque  podem  mudar  com  o  tempo,  pois  novos  atos  e  regulamentos
poderão  ser  estabelecidos.  Também,  quando  houver  alterações  no  contexto
relacionado as condições e tendências dos recursos e valores fundamentais mudarem,
a análise da necessidade de dados e planejamento precisará ser revisitada e revisada,
juntamente com as questões-chave.  Portanto,  essa parte  do plano será atualizada
quando houver necessidade, não havendo um prazo determinado. Os subsídios para
interpretação ambiental serão avaliados e poderão ser atualizados para sua inserção
em um plano de interpretação da UC. 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE DADOS E PLANEJAMENTOS

Uma vez identificados os componentes fundamentais (Parte 1),  é importante
relacionar e avaliar a informação existente sobre os recursos e valores fundamentais
(RVF) da UC e desenvolver uma análise completa das necessidades de dados e de
planejamento visando proteger os RVF e assegurar o propósito e a significância da
Unidade. 

2  Campinarana  é  um termo  regional  usado  para  definir  a  vegetação  da  região  amazônica  de  fisionomias
variadas, de campestre à florestada. Diferencia-se da floresta pelos caules mais finos e porte menor.
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A avaliação dos recursos e valores fundamentais é realizada em três etapas:
1. Análise dos recursos e valores fundamentais, que inclui o levantamento

das necessidades de dados e planejamento associados a cada RVF;
2. Identificação  de  questões–chave  e  das  necessidades  de  dados  e

planejamentos associadas; e
3. Priorização  das  necessidades  de  dados  e  das  necessidades  de

planejamento. 

As  necessidades  de  dados  são  informações  provenientes  de  inventários,
estudos,  atividades  de  pesquisa  e  análises  para  fornecer  conhecimento  adequado
sobre  as  condições  e  tendências  dos  RVF  da  UC,  bem  como  as  informações
necessárias  para  elaborar  e  executar  com  êxito  um  planejamento  específico.  As
necessidades de planejamento são definidas visando a proteção de algum RVF ou a
melhoria na sua condição atual. Os planejamentos específicos incluem um conjunto de
ações  e  atividades  destinadas  a  proteger  os  RVF,  atingir  o  propósito  e  manter  a
significância da UC, e devem ser desenvolvidos pela equipe da UC em conjunto com o
setor do ICMBio responsável pelo assunto em questão.

ANÁLISE DOS RECURSOS E VALORES FUNDAMENTAIS

A  análise  de  recursos  e  valores  fundamentais  (RVF)  aponta  as  condições  atuais,
tendências, ameaças, necessidades de dados ou planejamento relacionadas a cada
recurso ou valor identificado durante a oficina de revisão do plano de manejo.

A sistematização desta análise para o Parna Amazônia encontra-se nos quadros (1 a 5)
a seguir e nos diagramas constantes do anexo 3 deste Plano de Manejo.

Os RVF “Aves” e “Primatas” foram analisados conjuntamente pela similaridade das
condições  atuais  e  tendências  e  principalmente  das  ações  antrópicas  que  os
ameaçam. Ambos estão bem conservados e a tendência é que se mantenham em
bom estado de conservação devido à grande extensão territorial da UC e pelo fato das
ações  antrópicas  no seu interior  se  concentrarem no limite  leste  conhecido como
região  do  Arco  e  nas  proximidades  da  rodovia  Transamazônica.  A  diminuição  do
habitat e da oferta de alimentos está relacionada tanto com as atividades extrativistas
como com as ocupações e queimadas ou pela possibilidade de alagamento da região
pela usina hidrelétrica de São Luiz do Tapajós. Também ameaçam ambos RVF a caça e
o  tráfico  de  animais.  Para  minimizar  estas  ameaças  foram  identificados  como
importantes planejamentos específicos de proteção com foco na caça, extrativismo e
invasões, que também está relacionado com a necessidade de sinalizar os limites da
UC  e  resolver  de  forma  definitiva  a  regularização  fundiária  do  Parna  Amazônia.
Especificamente sobre a questão da caça, além do plano de proteção foi identificada a
necessidade do plano de gestão compartilhada com os indígenas,  visando acordar
esta  atividade  nas  áreas  de  uso  tradicionais.  Também foi  proposto  um plano  de
aumento da força de trabalho, visando minimizar a ameaça de desestruturação da
UNA Itaituba,  cujos servidores estão completando o prazo mínimo de permanência
nesta lotação e devem buscar novos desafios dentro do instituto. Além disso, foram
propostos  planos  de  regularização  fundiária,  atinente  à  questão  das  invasões  que
ocorrem no parque, e de educação ambiental, com foco em queimadas e caça. Por

18



fim, é importante destacar a necessidade de implantação de um plano de sinalização,
em razão do Parna Amazônia ainda não estar devidamente sinalizado, e de um plano
de pesquisa e continuidade do Programa Monitora, estendendo sua abrangência para
a  bacia  hidrográfica  do  Maués-Açu,  pois  atualmente  o  monitoramento  é  realizado
somente na bacia hidrográfica do Tapajós.

Quadro 1 – Análise dos RVFs Aves e Primatas

Aves e Primatas

Condições atuais  Conservados

Tendências  Manter conservados

Ameaças  Caça
 Extrativismo predatório (menos alimentos)
 Queimadas na região do Arco
 Tráfico de animais 
 Invasões da UC (ocupação de terras)
 Ausência de sinalização do parque
 Possibilidade de alagamento por hidrelétrica
 Rodovia Transamazônica
 Desestruturação da UNA Itaituba

Necessidades  de
dados  e/ou
informações
geográficas

 Estudo sobre atropelamento de fauna
 Continuidade do Programa Monitora e ampliar para

a bacia hidrográfica do Maués-Açu

Necessidade  de
planejamento

 Plano de aumento da força de trabalho;
 Plano de regularização fundiária 
 Plano de proteção – com foco em caça, invasões e

extrativismo predatório
 Plano  de  educação  ambiental  –  foco  em  fogo  e

conservação da biodiversidade
 Plano de sinalização e demarcação de limites
 Plano de gestão compartilhada com o povo indígena

Sateré-Mawé
 Plano de pesquisa e monitoramento
 Plano  de  comunicação  sobre  a  importância  do

parque

Na análise  do RVF “Recursos  Hídricos”  foi  identificado que as  nascentes e cursos
d’água  que  nascem  no  interior  do  Parna  Amazônia  estão  em  boas  condições.
Entretanto, existe uma forte pressão sobre os recursos hídricos na porção leste da UC,
na região do Arco, como também na região oeste, onde o rio Amana constitui-se no
limite entre o parque e a Flona Amana. Nesta região o garimpo constitui-se em uma
das principais ameaças à qualidade da água, gerando a contaminação das águas com
mercúrio  e  cianetos  e  assoreamento  dos  cursos  d’água  à  jusante  das  áreas  de
mineração. A diminuição da qualidade da água também é percebida no rio Tapajós,
por  conta  também  do  garimpo  nos  seus  afluentes,  como  o  rio  Jamanxim.  Foi

19



identificada a necessidade de monitoramento da qualidade da água no rio Amana e
uma avaliação da qualidade da água na região do Arco, para se ter informações mais
precisas  sobre  os  recursos  hídricos  nestas  regiões  da  UC.  Foram  recomendados
planejamentos de regularização fundiária, para resolver a situação das ocupações na
região do Arco, de proteção, principalmente para combater os garimpos ilegais no rio
Amana e a pesca de peixes ornamentais, e de educação ambiental, com foco na pesca
irregular,  na  problemática  no  lançamento  de  lixo  nos  rios  e  queimadas.
Complementando a análise do RVF, foi identificada a necessidade de elaboração de
um Plano de Contingência/Emergência da Rodovia  Transamazônica,  pois  a  estrada
corta  diversos  cursos  d’água  dentro  do  Parna  Amazônia  e  transitam pela  rodovia
caminhões com cargas perigosas, principalmente combustível.

Quadro 2 – Análise do RVF Recursos hídricos

Recursos hídricos

Condições atuais  Boas condições nas áreas das nascentes;
 Mudanças  na  qualidade  da  água  no  limite  com a

Flona Amana
Tendências  Aumento da pressão no leste e oeste. 

Ameaças  Possibilidade de construção da hidrelétrica São Luiz
do Tapajós

 Garimpos na região do rio Amana
 Poluição com mercúrio e cianetos
 Assoreamento dos leitos dos rios
 Contaminação  dos  afluentes  que  desaguam  no

Tapajós
 Aumento da população na parte leste do parque
 Invasão e desmatamentos na parte leste
 Pesca  irregular  de  peixes  ornamentais  nas

corredeiras
 Presença de lixo no rio
 Incêndios naturais (raios) e antrópicos
 Rodovia Transamazônica

Necessidades  de
dados  e/ou
informações
geográficas

 Monitoramento da qualidade de água no rio Amana
 Avaliação da qualidade de água na face leste

Necessidade  de
planejamento

 Plano de proteção, em articulação com órgãos das
esferas municipais, estaduais e federal.

 Plano de regularização fundiária
 Plano de educação ambiental
 Plano  de  contingência  e  emergência  da  rodovia

Transamazônica

Os diversos ambientes florestais do Parna Amazônia encontram-se em bom estado de
conservação, com exceção da porção leste da UC, na região do Arco, onde ocorreram
alguns desmatamentos e as áreas abandonadas estão em processo de regeneração. A
tendência é que, com o processo de regularização fundiária,  estes desmatamentos
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diminuam e serão necessários planejamentos para a remoção e controle de espécies
exóticas e para a recuperação de áreas degradadas onde for avaliado pertinente a
adoção de ações de restauração florestal. As atividades de extrativismo ilegal e todas
as demais relacionadas à grilagem e invasão de terras (desmatamentos e fogo) que
afetam os ambientes florestais, devem ser objeto de um planejamento específico de
proteção da UC, associado a um plano de incentivo aos sistemas agroflorestais no
entorno do parque que poderia contribuir para diminuição do desmatamento, assim
como diminuir o uso do fogo no manejo agrícola regional. Este planejamento deve
aproveitar a oportunidade de existência do Programa de Viveiros Agroflorestais, de
responsabilidade do IDEFLOR-Bio. 

Importante ainda destacar que a grilagem e invasão de terras continua ocorrendo na
região do Arco, com mais intensidade nos rios Mamuru e Mariaquã. Para a elaboração
do Plano de Regularização Fundiária, várias inciativas já estão em andamento, como a
criação do GT no conselho que elaborou o Plano de Ação de Regularização Fundiária,
com  base  no  levantamento  das  famílias  existentes  ainda  dentro  da  UC.
Complementando  a  análise,  foi  identificada  como  ameaça  a  possibilidade  de
construção da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, no rio Tapajós, cuja área de
inundação  iria  reduzir  os  ambientes  florestais  hoje  situados  dentro  da  cota  de
inundação. Para minimizar esta ameaça foi identificada a necessidade de estudar os
potenciais  impactos  da  hidrelétrica  e  elaborar  um  planejamento  específico  de
comunicação  sobre  a  importância  do  Parna  Amazônia,  visando  conscientizar  a
população local e a sociedade de uma maneira geral, bem como construir um plano de
sinalização e demarcação do parque.

Quadro 3 – Análise do RVF Diversidade de ambientes florestais.

Diversidade de ambientes florestais

Condições atuais  Floresta muito bem conservada
 Alguns desmatamentos na região do Arco

Tendências  Continuar preservada e diminuir os desmatamentos
na região do Arco

Ameaças  Extrativismo (castanha e palmito)
 Desmatamentos
 Fogo
 Possibilidade  de  construção  da  usina  hidrelétrica

São Luiz do Tapajós
 Grilagem e invasão de terras
 Pendências de regularização fundiária
 Espécies exóticas invasoras
 Garimpos na região do rio Amana

Necessidades  de
dados  e/ou
sistemas  de
informação
geográfica

 Monitoramento  de  plantas  lenhosas  (Programa
Monitora)

 Estudo dos potenciais impactos da hidrelétrica
 Levantamentos das famílias dentro do parque *
 Plano de Ação de Regularização Fundiária *
 Grupo de Trabalho do conselho para a regularização

fundiária *

* - Já existentes ou em andamento
Necessidades  de
planejamento

 Plano de proteção
 Plano de incentivo aos sistemas agroflorestais  no
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entorno
 Plano de educação ambiental
 Plano  de  comunicação  sobre  a  importância  do

parque
 Plano de sinalização e demarcação de limites
 Plano de regularização fundiária
 Plano de controle de espécies exóticas
 Plano de recuperação de áreas degradadas
 Plano de gestão compartilhada com o povo indígena

Sateré-Mawé

A Beleza  Cênica  é  um RVF  em bom estado  de  conservação  e  com tendência  de
manutenção,  exceto pela possibilidade de construção da Usina Hidrelétrica de São
Luiz  do  Tapajós,  que  se  concretizada,  irá  alagar  as  corredeiras  do  rio  Tapajós.
Destaque  especial  tem  a  corredeira  do  Uruá,  na  região  do  parque  onde  estão
localizadas a maior parte das estruturas de apoio à visitação.  As demais ameaças
estão relacionadas aos impactos paisagísticos de determinadas atividades, como a
mineração no leito do rio Tapajós e a operação do Porto do Buburé, ambas fora dos
limites  da  UC.  Neste  sentido  são  importantes  os  planejamentos  para  ordenar  a
visitação,  como  o  Plano  de  Uso  Público  e  os  planejamentos  específicos  para  a
conscientização do visitante, como o de educação ambiental. Também foi identificada
a  necessidade  do  planejamento  para  o  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos,  seja
aquele produzido pelos visitantes, mas também aqueles oriundos das atividades de
pesquisa,  monitoramento,  proteção  e  administração  da  unidade,  bem  como  a
elaboração de um plano de proteção, focado em queimadas e nos garimpos da região.
 
Quadro 4 – Análise do RVF Beleza Cênica

Beleza cênica

Condições atuais  Bom estado de conservação

Tendência  Manutenção
 Possibilidade  de  desaparecimento  das  corredeiras

do Uruá e outras no rio Tapajós
Ameaças  Incêndios florestais

 Assoreamento do rio Tapajós
 Mineração realizada  por  dragas  legalizadas  no  rio

Tapajós
 Lixo nas praias e no rio
 Visitação desordenada
 Porto do Buburé
 Possibilidade  de  construção  da  Usina  hidrelétrica

São Luiz do Tapajós
Necessidade  de
dados e/ou sistema
de  informações
geográficas

Não foram identificadas necessidades de dados e/ou
SIG para este RVF

Necessidade  de
planejamento

 Plano de educação ambiental
 Plano de proteção
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 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos
 Planejamentos  de  uso  público  –  incluindo

estratégias para a comunicação com o visitante

Os sítios arqueológicos de maneira geral ainda estão em bom estado de conservação.
Entretanto, o conjunto de ameaças relacionadas à visitação e aos desmatamentos,
como também à possibilidade de construção da usina hidrelétrica São Luiz do Tapajós
podem afetar  o  estado  de  conservação  dos  sítios.  Devido  ao  grande  potencial  já
identificado, é importante o aprofundamento dos estudos arqueológicos na região do
Parna Amazônia, incluindo um diagnóstico dos sítios localizados na região do Arco,
que  possam  ter  sido  afetados  pelos  desmatamentos  realizados.  Além  da
complementação dos estudos, os planejamentos para a proteção e conservação dos
sítios,  como também aqueles  relacionados  à  visitação  e  à  intepretação  ambiental
destes atributos são fundamentais para a UC. Estas ações devem ser realizadas em
articulação com outros órgãos como o IPHAN e FUNAI  e envolver as comunidades
indígenas nos processos de estudo, proteção e resgate do material arqueológico.

Quadro 5 – Análise do RVF Sítios arqueológicos.

Sítios arqueológicos

Condições atuais  Bom estado de conservação

Tendências  Manutenção

Ameaças  Possibilidade  de  construção  da  Usina  Hidrelétrica
São Luiz do Tapajós

 Visitação desordenada das trilhas
 Desmatamentos

Necessidades  de
dados e/ou sistema
de  informação
geográfica

 Aprofundamento dos estudos arqueológicos
 Diagnóstico dos sítios afetados pelo desmatamento.

Necessidade  de
planejamento

 Planejamentos de uso público
 Plano de interpretação ambiental
 Plano de proteção
 Plano para conservação dos sítios arqueológicos

QUESTÕES-CHAVE

As  questões-chave  descrevem  dificuldades  enfrentadas  pela  gestão  da  unidade,
impedindo que esta seja efetiva. Normalmente é um gargalo de gestão para efetiva
consolidação da UC. Elas são complementares aos recursos e valores fundamentais e
podem abordar assuntos cruciais não diretamente ligados ao propósito e significância,
mas que os afete indiretamente. Normalmente, uma questão-chave é um problema
que pode ser abordado por um esforço de planejamento futuro ou uma necessidade
de captação de dados e que exige uma decisão de gestão. 
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Para o Parque Nacional da Amazônia foi identificada uma questão-chave, conforme o
Quadro 6: a reintegração dos limites da margem do rio Tapajós. 

A  Lei  nº  12.678,  de  25  de  junho  de  2012 alterou  os  limites  do  Parna  Amazônia,
retirando uma área aproximada de 18,7 mil ha que ficou abaixo da cota de inundação
prevista no estudo da usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós. A mesma lei estabeleceu
que  as  áreas  que  não  fossem  atingidas  pela  cota  de  inundação  efetiva  seriam
reincorporadas à UC mediante ato do poder executivo. Ocorre que o licenciamento da
usina hidrelétrica em questão não foi concretizado.  Assim, considerando que nesta
área excluída dos limites da UC estão situadas boa parte das infraestruturas de apoio
à visitação, pesquisa e proteção, as trilhas e os próprios atrativos naturais, como as
corredeiras do Uruá e  alguns sítios  arqueológicos,  foi  avaliado que a reintegração
destes limites ao Parna Amazônia é uma questão chave importante.

Outros assuntos foram discutidos como a gestão compartilhada com o povo indígena
Sateré-Mawé, o envolvimento das famílias do entorno, o porto do Buburé e a rodovia
Transamazônica. Entretanto, todos estes foram tratados durante a análise dos RVF e
possuem planejamentos específicos já identificados para cada um deles. Além disso,
algumas destas questões também serão tratadas no zoneamento da unidade.

Quadro 6: Questões-chave definidas para o Parna Amazônia.
QUESTÕES-CHAVE: NECESSIDADE DE DADOS E PLANEJAMENTOS

Questão-chave 1: Reintegração dos limites da margem do tapajós

Necessidade de dados e/ou
sistema de informação 
geográfica (SIG)

Não foram identificadas necessidades de dados 
ou SIG para essa questão-chave.

Necessidade de 
Planejamento

 Plano de mobilização para a reintegração dos 
limites na margem do rio Tapajós

 Plano de Comunicação sobre a importância do 
parque

PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DADOS E PLANEJAMENTOS

Considerando o grande número de necessidades de dados e planejamento elencados
e os desafios para a sua implementação, é necessário realizar uma classificação por
ordem de prioridade de execução. A construção de uma lista de prioridades ajuda a
UC a concentrar  seus esforços na proteção de recursos e valores fundamentais e,
consequentemente, na sua significância e no seu propósito e a abordar suas questões
de manejo mais importantes.

Primeiramente, as necessidades de planejamento e de dados que eram similares ou
complementares entre si foram unidas para agrupar a informação e facilitar a análise.
A partir desse agrupamento, a priorização das necessidades de planejamento dos
recursos e valores fundamentais e das questões-chave foi realizada em três etapas
pelos participantes da oficina, com base no atendimento dos seguintes critérios: 
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 Sua execução favorece a resolução de conflitos na UC?
 Está relacionada aos RVF e às ameaças mais críticas para a conservação da UC? 
 Existem oportunidades para sua elaboração e implantação?

Para a priorização das necessidades de dados foram utilizados os seguintes critérios:

  É necessário para a conservação dos recursos e valores fundamentais?
  É necessário para a gestão do parque?

Observando os critérios citados anteriormente, os participantes da oficina do plano de
manejo votaram em três necessidades de planejamento para cada critério e em duas
necessidades de dados para cada critério. Os votos constantes nas planilhas de todos
os participantes foram somados e as necessidades de planejamento e de dados foram
ranqueadas separadamente e então classificadas quanto a prioridade, em alta, média
ou baixa. Optou-se por agrupar os dados em intervalos de classes. 

A  partir  do  agrupamento  dos  resultados  em  três  classes,  ficou  definido  para  as
necessidades  de  planejamento  como  prioridade  baixa  os  planejamentos  que
receberam de 0 (zero) até 7 (sete) votos, prioridade média os que receberam 8 (oito)
até 15 (quinze) votos, e prioridade alta os planejamentos que receberam acima de 15
(quinze) votos. 

Para  as  necessidades  de  dados  foi  definida  como  prioridade  baixa  aquelas  que
receberam de 0 (zero) até 6 (seis) votos, prioridade média para as que receberam de
7 (sete) até 12 (doze) e prioridade alta para as que receberam mais de 12 (doze)
votos.

Após análise dos resultados, a equipe de planejamento de elaboração do plano de
manejo do Parna Amazônia fez uma avaliação das prioridades, considerando o perfil
que se deseja para o futuro da unidade e com base nos seguintes critérios:
  Deve estar relacionada com maior quantidade de recursos e valores fundamentais

e  ameaças;  ou  seja,  sua  execução  favorecerá  a  conservação  de  mais  de  um
recurso e valor fundamental.

  Deve atender a políticas públicas.
  Deve estar relacionada com diretrizes e competências institucionais.

Desta forma, por estar relacionada com todos os RVF, o planejamento de proteção foi
considerado pela equipe de planejamento como alta prioridade, conforme tabelas a
seguir. Além disso, foi incluído o planejamento de ordenamento e uso do espaço do
porto do Buburé, que não havia sido incluído na lista de priorização durante a oficina.
A equipe de planejamento avaliou que este planejamento tem prioridade baixa pelo
fato do porto estar localizado fora dos limites do Parna Amazônia e o ICMBio ter hoje
pouca ingerência sobre o uso do espaço.

Tabela 1. Resumo dos resultados da priorização das necessidades de planejamentos.

CONTEXTO DA AVALIAÇÃO
PRIORIDADE

ALTA
PRIORIDADE

MÉDIA
PRIORIDADE

BAIXA

Necessidades de planejamento (18) 5 (28%) 7 (33%) 7 (39%)
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Quadro 7. Priorização das necessidades de planejamento.

Recurso e Valor
Fundamental ou
questão-chave

relacionada

Necessidades de
planejamentos

Necessidade de dados
vinculados ao Planejamento

Prioridade
(alta/média/b

aixa)

Aves / Primatas /
Diversidade de
Florestas / Rec.

Hídricos / Beleza
Cênica

Educação
Ambiental Alta

Aves / Primatas /
Diversidade de

Florestas / Recursos
Hídricos

Regularização
fundiária

Levantamento das famílias
dentro do parque; plano de ação

de regularização fundiária; e
grupo de trabalho do conselho
para regularização fundiária

Alta

Aves / Primatas /
Diversidade de

Florestas

Sinalização e
demarcação de

limites
Alta

Aves / Primatas Aumento da força
de trabalho Alta

Aves / Primatas /
Divers. de

Florestas / Rec.
Hídricos / Beleza
Cênica / Sítios
Arqueológicos

Proteção Alta

Aves / Primatas /
Diversidade de

Florestas

Gestão
compartilhada com

o povo indígena
Sateré-Mawé na
área duplamente

protegida

Média

Diversidade de
Florestas / Questão-

chave

Comunicação sobre
a importância do

parque

Estudo dos potenciais impactos
da hidrelétrica Média

Diversidade de
Florestas

Incentivo aos
sistemas

agroflorestais no
entorno

Média

Beleza Cênica /
Sítios Arqueológicos

Uso público Média

Questão-Chave

Mobilização para
reintegração dos

limites na margem
do Tapajós

Média

Recursos Hídricos

Contingência e
emergência da

rodovia
Transamazônica

Média
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Sítios Arqueológicos Conservação dos
sítios arqueológicos

Baixa

Diversidade de
Florestas

Recuperação de
áreas degradadas

Baixa

Aves / Primatas Pesquisa e
monitoramento

Baixa

Beleza Cênica Gerenciamento de
resíduos sólidos

Baixa

Sítios Arqueológicos Interpretação
ambiental

Baixa

Diversidade de
Florestas

Controle e remoção
de espécies

exóticas
Baixa

Beleza cênica
Ordenamento e uso
do espaço do Porto

do Buburé
Baixa

Quadro 8. Priorização das necessidades de dados.
Recurso e Valor

Fundamental
relacionado

Necessidade de dados / SIG
Prioridade

(alta/média/
baixa)

Aves / Primatas Monitoramento da fauna (continuidade do Programa
Monitora) Alta

Diversidade de
Florestas

Monitoramento de plantas lenhosas continuidade do
Programa Monitora) Alta

Recursos hídricos Avaliação da qualidade de água na face leste Alta

Sítios Arqueológicos Aprofundamentos dos estudos arqueológicos Média

Sítios Arqueológicos Diagnóstico dos sítios arqueológicos afetados pelos
desmatamentos Média

Recursos hídricos Monitoramento da qualidade da água no rio Amana Média

Primatas Estudo sobre atropelamento de fauna Baixa
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SUBSÍDIOS PARA INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Os subsídios para a interpretação ambiental reúnem conceitos, percepções-chave e
mensagens  relevantes  sobre  a  UC  que  devem  ser  comunicados  ao  público.  Eles
derivam-se e devem refletir o propósito da UC, a sua significância, e os seus recursos
e valores fundamentais. 

Constituem  uma  ferramenta  organizacional  que  revela  e  esclarece  significados,
conceitos,  contextos  e  valores  representados  pelos  recursos  da  UC.  Os  subsídios
devem ser precisos e ter rebatimento nos setores científicos e educacionais atuais.
Eles  incentivam a exploração  do  contexto  em que eventos  ou  processos  naturais
ocorreram, bem como os seus efeitos. 

A interpretação ambiental permite forjar as conexões intelectuais e emocionais entre
as pessoas e os recursos da UC. Por isso, os subsídios para interpretação ambiental
não se referem à mera descrição do evento ou processo, mas sim oferecem elementos
que  serão  utilizados  para  promover  múltiplas  oportunidades  de  vivenciar  a  UC  e
enriquecer a experiência de visitação. Eles ajudam a explicar por que a história da UC
é relevante para as pessoas, que podem não saber das conexões que possuem com
um dado acontecimento, tempo ou local associado com a UC. Uma das maneiras de
conquistar a atenção das pessoas é por meio de histórias significativas. As histórias
atravessam gerações e podem conectar as pessoas intelectual e emocionalmente. 

Os subsídios para interpretação ambiental são elementos para utilização nos diversos
meios  de  comunicação  da  UC  com  a  sociedade  e,  futuramente,  subsidiarão  a
elaboração do plano de interpretação ambiental da UC, documento específico onde os
subsídios serão complementados e onde serão desenvolvidos os temas interpretativos
e as mensagens principais a serem transmitidas aos diferentes públicos. Os subsídios
têm o objetivo de revelar e esclarecer significados, contextos e valores representados
pelos recursos da UC.

A seguir estão dispostos os assuntos identificados pelos participantes da oficina de
elaboração  do  Plano  de  Manejo  que  podem  ser  usados  como  subsídios  para
interpretação ambiental para o Parna Amazônia:

São José da Mata - “São José da capelinha, protetor da flora e da fauna do parque
guia-nos pelas veredas dessa caminhada, iluminando de fé a nossa íngreme jornada”.
A  capela de São  José  da Mata  é  um registro  da religiosidade local,  resgatando  a
história do soldado da borracha que se perdeu na mata e fez promessa a São José
para lhe mostrar  o caminho de volta.  Em pagamento à promessa,  ele construiu a
capelinha,  que  ainda  hoje  leva  peregrinos  a  percorrerem  40  km  no  Parque  para
agradecer às graças atendidas.

Cultura  indígena  atual -  A  história  indígena  dos  povos  Tapajó,  Sateré-Mawé  e
Munduruku ainda está presente na cultura regional através de cores e sabores, traços
e costumes.  A caminho do Parque Nacional da Amazônia o visitante pode saborear a
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culinária e conhecer a arte da cultura indígena registrada no artesanato, tecelagem,
ornamentos, pinturas corporais e rituais.

Plantas medicinais - A floresta tem sua própria farmácia natural, oferecendo plantas
que curam, embelezam e fornecem típicas fragrâncias da Amazônia.  Destacam-se:
cana do brejo  ou  do macaco  (anti-inflamatório),  escada  de jabuti,  andiroba,  breu,
mururé, copaíba, saracura mirá, cipó de fogo (armazena água) e pião branco.

Lendas das florestas - Nas regiões de floresta, lendas e mitos ajudam a construir o
significado  místico  dos  ambientes.  Na  região  do  Parque,  alguns  personagens
destacam-se como o Jurupari que é protetor das florestas; o Juma é o homem-macaco
que assombrava as pessoas; o Curupira, menino travesso com os pés voltados para
trás, protegendo os animais dos caçadores; o Jequitinaramboia é uma serpente que
voa, temida pelos povos da floresta por causa do seu veneno mortal. 

Registro dos povos indígenas ancestrais - O Parque Nacional da Amazônia em
diversos locais tem registros de artefatos das populações indígenas ancestrais, como
os  povos  Munduruku,  Sateré-Mawé,  Tapajó,  tornando  o  território  sagrado  para  os
povos indígenas.

Muraycoko, criação dos pedrais –  Na cosmologia Munduruku, o Deus da escrita
Muraycoko  criou  os  pedrais  do  rio  Tapajós.  Contam os  mais  antigos  que  quando
Muraycoko retornava da caçada ou da pescaria, sua esposa deixava tudo que estava
fazendo e preparava a sua comida. Mas ele não comia. A esposa dele passou a mudar
o tratamento e ele percebeu. Passou depois a dormir na cozinha e depois fora da casa.
Mas ela ainda preparava sua comida até que chegou na beira do rio. Para fugir da sua
esposa,  Muraycoko  criou  pedrais  e  saiu  pulando  até  as  ilhas  formando  assim  as
corredeiras do Tapajós. 

Praias e corredeiras - Durante a época da seca, as águas do Tapajós se abaixam
revelando  as  formações  rochosas  no  meio  do  rio  que  dão  origem a  belíssimas  e
frondosas corredeiras, abrindo também espaço para lindas áreas de praias de areia
branca  que  possibilitam  um momento  ímpar  de  lazer  em intenso  contato  com  a
natureza. Na época de cheia, as corredeiras escondem os perigos das grandes pedras,
mas continuam imponentes  e  fortes,  por  outro  lado as  belas  praias  se  escondem
levando consigo histórias de seus visitantes, buscando se renovar para quando chegar
a hora, voltar e tornar a brilhar. 

Visita  presidencial -  Em  setembro  de  1971,  o  presidente  da  república,  Emílio
Garrastazu Médici, visitou a região do Oeste do Pará para acompanhar as obras da
rodovia Transamazônica. Na ocasião, ele sobrevoou a região e pousou no local onde
hoje é a base do Uruá, no Parque Nacional da Amazônia. Avistando as águas azuis, as
corredeiras e as praias do Tapajós, o presidente ficou maravilhado e resolveu proteger
esta região para as futuras gerações. 
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PARTE 3: COMPONENTES NORMATIVOS

ZONEAMENTO

O zoneamento constitui  um instrumento de ordenamento territorial, ao estabelecer
usos diferenciados para cada zona segundo seus objetivos, usado como recurso para
se atingir melhores resultados no manejo de uma unidade de conservação. 

De acordo com a Lei do Snuc (Lei n° 9985/2000), zoneamento é: 

Definição  de  setores  ou  zonas  em  uma  unidade  de
conservação com objetivos de manejo e normas específicos,
com o propósito de proporcionar os meios e as condições para
que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de
forma harmônica e eficaz.

Assim, uma zona é uma parte do território que determina o manejo a fim de garantir
que as ações  tomadas sejam compatíveis  com o propósito  da unidade e  levem à
proteção de seus recursos e valores fundamentais.

O zoneamento do Parna Amazônia (Tabela 2 e Figura 3) foi construído com base na
avaliação do zoneamento estabelecido no Plano de Manejo de 1979 e na proposta de
zoneamento elaborada em 2012. Durante a oficina de revisão do Plano de Manejo
foram definidas a zonas, as normas das zonas e as normas gerais, de acordo com o
Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo das Unidades de
Conservação Federais (ICMBio, 2018).

Tabela 2: Tamanho aproximado das zonas de manejo e porcentagem em relação ao
tamanho da Unidade.

ZONEAMENTO
ÁREA DA ZONA

(hectares)
PORCENTAGEM DA

UC

Zona de Preservação 479.749 45,0

Zona de Conservação 310.362 29,1

Zona de Uso Moderado 145.657 13,7

Zona de Infraestrutura 10.023 0,9

Zona de Sobreposição Territorial 89.437 8,4

Zona de Usos Divergentes 31.073 2,9

Total 1.069.303 100,0%
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                              Figura 3.  Zoneamento do Parque Nacional da Amazônia.
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Zona de Preservação

Descrição:  É  a  zona  onde  os  ecossistemas  existentes  permanecem  o  mais
preservado  possível.  Abrange  áreas  sensíveis  e  aquelas  onde  os  ecossistemas  se
encontram sem ou com mínima alteração, nas quais se deseja manter o mais alto
grau de preservação, de forma a garantir a manutenção de espécies, os processos
ecológicos e a evolução natural dos ecossistemas.

Objetivo geral de manejo: Manutenção de um ou mais ecossistemas com o grau 
máximo de preservação, servindo de fonte de repovoamento para as outras zonas da 
UC.

Delimitação: Compreende a porção central do Parna Amazônia e abrange na parte
leste as bacias hidrográficas do Igarapé Prata, do Rio Monguba, do Rio Urupadi, dos
Igarapé  Curauarí  e  São  Roque,  excluída  a  área  sobreposta  com a  Terra  Indígena
Andirá-Marau.  Na  porção  leste  inclui  a  parte  oeste  da  bacia  hidrográfica  do  rio
Mariaquã.

Normas:

1. As  atividades  permitidas  nesta  zona são  proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental e recuperação ambiental (preferencialmente de forma natural).

2. As  pesquisas  permitidas  devem  prever  o  mínimo  de  intervenção/impacto
negativo sobre os recursos e são limitadas às pesquisas que não podem ser
realizadas em outras zonas.

3. A visitação não é permitida, qualquer que seja a modalidade.
4. É  permitida  a  instalação  eventual  de  infraestrutura  física  e  abertura  de

clareiras,  quando  forem  estritamente  necessárias  às  ações  de  busca  e
salvamento,  contenção  de  erosão  e  deslizamentos,  bem  como  outras
imprescindíveis à proteção da zona, as quais devem ser removidas tão logo as
ações citadas sejam concluídas.

5. No caso de pesquisa serão permitidos acampamentos simples e temporários,
devendo constar tal previsão no pedido de autorização de pesquisa.

6. É permitida a abertura de picadas necessárias às ações de busca e salvamento
e de prevenção e combate aos incêndios, entre outras similares de proteção, e
para atividades pesquisa.

7. O uso de fogueiras é permitido em casos excepcionais, quando indispensável à
proteção  e  à  segurança  da  equipe  da  UC  e  parceiros  na  gestão  e  de
pesquisadores e mediante orientação da UC.

8. O  trânsito  motorizado,  desde  que  compatível  com  as  características  do
ambiente,  será  facultado  quando  indispensável  para  viabilizar  as  atividades
permitidas e considerados impraticáveis com outros meios.

9. Os  resíduos  sólidos  gerados  por  ocasião  das  atividades  desenvolvidas  nesta
zona deverão ser retirados pelos próprios usuários para fora da UC.
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Zona de Conservação 

Descrição: É a zona que contém ambientes naturais de relevante interesse ecológico,
científico  e  paisagístico,  onde  tenha  ocorrido  mínima  ou  pequena  intervenção
humana, admitindo-se áreas em avançado grau de regeneração. 

Objetivo geral do manejo: Manutenção do ambiente o mais natural possível e, ao
mesmo tempo, dispor de condições primitivas para a realização das atividades de
pesquisa e visitação de baixo grau de intervenção3, respeitando-se as especificidades
de cada categoria. 

Delimitação:  Compreende  uma  faixa  na  região  central  do  Parna  Amazônia  que
abrange  as  partes  mais  altas  das  bacias  hidrográficas  dos  rios  e  igarapés  que
contribuem para o rio Tapajós. Inclui ainda a porção leste da bacia hidrográfica do rio
Mariaquã e as bacias hidrográficas dos rios Mamuru e seus afluentes, excluídas as
áreas com ocupações na região do Arco.

Normas:

1. As atividades  permitidas  nesta  zona são proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental,  visitação  de  baixo  grau  de  intervenção  e  recuperação  ambiental
(preferencialmente de forma natural). 

2. As atividades permitidas devem prever o mínimo de intervenção e/ou impacto
negativo sobre os recursos, especialmente no caso da visitação. 

3. É permitida a abertura de novas trilhas e picadas necessárias às ações de busca
e salvamento e de prevenção e combate aos incêndios, entre outras similares,
imprescindíveis para a proteção da zona e para pesquisa.

4. A  visitação  deve  considerar  as  trilhas  e  caminhos  já  existentes,  inclusive
aquelas pouco visíveis, devido à recuperação, com a possibilidade de abertura
de novas trilhas para melhorar o manejo e conservação da área.

5. É permitido pernoite tipo bivaque ou acampamento primitivo.
6. É permitida a instalação de infraestrutura física e abertura de clareiras, quando

estritamente necessárias às ações de busca e salvamento, contenção de erosão
e deslizamentos e segurança do visitante, bem como outras indispensáveis à
proteção do ambiente da zona.

7. Para as atividades de pesquisa, onde se comprove a necessidade de fixação de
equipamentos  e  instalações  para  o  bom  desenvolvimento  do  trabalho,  tal
previsão  deve  constar  do  pedido  de  autorização  da  pesquisa  e  devem  ser

3  Visitação de baixo grau de intervenção - corresponde às formas 
primitivas de visitação e recreação que ocorrem em áreas com alto grau de conservação, 
possibilitando ao visitante experimentar algum nível de desafio, solidão e risco. Os encontros 
com outros grupos de visitantes são improváveis ou ocasionais. A infraestrutura, quando 
existente, é mínima e tem por objetivo a proteção dos recursos naturais e a segurança dos 
visitantes. É incomum a presença de estradas ou atividades motorizadas (ICMBio/2018)
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retirados para fora da área uma vez findados os trabalhos e quando não for do
interesse da UC, devendo ser feita a recuperação ambiental da área, quando
cabível.  

8. O uso de fogueiras é permitido em casos excepcionais, quando indispensáveis à
proteção  e  à  segurança  da  equipe  da  UC  ,  de  seus  parceiros  e  de
pesquisadores, mediante orientação da gestão da UC.

9. É permitido o uso de fogareiros nas atividades permitidas nesta zona.
10.É  permitida  a  coleta  de  sementes  para  fins  de  recuperação  de  áreas

degradadas da própria UC, levando em consideração o mínimo impacto e desde
que autorizada pela administração da UC.

11.O  trânsito  motorizado,  desde  que  compatível  com  as  características  do
ambiente,  será  facultado  apenas  quando  indispensável  para  viabilizar  as
atividades de proteção, manejo, pesquisa e monitoramento ambiental e quando
considerados impraticáveis por outros meios.

12.O acesso motorizado de visitantes é permitido, se regulamentado, em locais
pré-determinados no interior da zona.

13.É permitida a instalação de sinalização indicativa ou de segurança do visitante,
desde que de natureza primitiva.

14.Os resíduos  sólidos  gerados  por  ocasião  das  atividades  desenvolvidas  nesta
zona deverão ser retirados pelos próprios usuários para fora da UC, podendo ser
dado tratamento local para os resíduos orgânicos, exceto queima, em casos de
permanência prolongada, à critério da administração da UC.

Zona de Uso Moderado

Descrição: Esta zona é constituída por áreas naturais ou moderadamente alteradas
pelo homem, admitindo-se áreas em médio e avançado grau de regeneração.

Objetivo geral de manejo: Manutenção de um ambiente o mais próximo possível do
natural, conciliada a realização de atividades de pesquisa e visitação de médio grau
de intervenção4. 

Delimitação: Compreende a porção sul do Parna Amazônia junto às margens do rio
Tapajós e em um faixa de cerca de 10km a partir do eixo da rodovia Transamazônica,
englobando uma faixa maior na região dos igarapés Mambuaí e Tracoá, onde termina
no ponto conhecido como “dente da Caima”.

4  Visitação de médio grau de intervenção - É possível experimentar
alto  grau  de  naturalidade  do  ambiente,  no  entanto,  já  se  pode  detectar  algum  nível  de
alteração ambiental ou evidências de atividades humanas. O acesso a essas áreas pode ser
realizado por veículos motorizados. Em ambientes terrestres, as estradas em geral não são
pavimentadas.  Os  encontros  com outros  visitantes  são  mais  comuns  e,  nas  unidades  de
conservação de uso sustentável, pode haver a presença de moradores isolados possibilitando
experimentar  o  modo  de  vida  local.  A  infraestrutura  é  mínima  ou  moderada,  tendo  por
objetivo, além da segurança e a proteção dos recursos naturais,  melhorar  a experiência e
proporcionar comodidade ao visitante. (ICMBio/2018)
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Toda a região situada entre o limite da UC e a margem do Rio Tapajós nas adjacências
desta  zona serão  incorporadas  à  mesma em caso  de  reintegração  dos  limites  do
parque.

Normas:

1. São  atividades  permitidas  nesta  zona:  proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental, visitação de médio grau de intervenção (com apoio de instalações
compatíveis) e recuperação ambiental.

2. É permitida a instalação de equipamentos facilitadores e serviços de apoio à
visitação simples, sempre em harmonia com a paisagem. 

3. Poderão  ser  instaladas  nas  áreas  de  visitação,  áreas  para  pernoite
(acampamentos  ou  abrigos),  trilhas,  sinalização  indicativa  e  interpretativa,
pontos de descanso, sanitários básicos e outras infraestruturas mínimas ou de
média intervenção.

4. Os resíduos  sólidos  gerados  por  ocasião  das  atividades  desenvolvidas  nesta
zona deverão ser retirados pelos próprios usuários para fora da UC, podendo ser
dado tratamento local para os resíduos orgânicos, exceto queima, em casos de
permanência prolongada, à critério da administração da UC.

5. O  trânsito  motorizado,  desde  que  compatível  com  as  características  do
ambiente, será facultado para as atividades permitidas nesta zona, devendo ser
regulamentado em instrumento específico nos casos de visitação.

6. Em caráter  excepcional  poderá  ocorrer  o  aproveitamento  de  árvores  caídas
naturalmente  para  a  construção  e  manutenção  de  infraestruturas  que
contribuam melhorar a experiência da visitação, proporcionar comodidade e/ou
segurança ao visitante ou para a proteção dos atributos dessa zona, desde que
formalmente  autorizado  pela  autoridade  responsável  pela  gestão  do Parque
Nacional  e  que  seja  devidamente  certificada  a  inexistência  de  impacto
ambiental em cada caso concreto.

7. O  uso  de  fogueiras  nas  atividades  de  visitação  é  permitido  em locais  pré-
determinados.

8. É permitido o uso de fogareiros nas atividades permitidas nesta zona.
9. As atividades de treinamento de equipe de salvamento e segurança poderão

ser autorizadas nesta zona.

Zona de Infraestrutura

Descrição: É a zona que pode ser constituída por ambientes naturais ou por áreas
significativamente  antropizadas,  onde  é  tolerado  um alto  grau  de  intervenção  no
ambiente, buscando sua integração com o mesmo e concentrando espacialmente os
impactos  das  atividades  e  infraestruturas  em  pequenas  áreas.  Nela  devem  ser
concentrados  os  serviços  e  instalações  mais  desenvolvidas  da  UC,  comportando
facilidades voltadas à visitação e à administração da área.
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Objetivo geral de manejo:  Facilitar a realização das atividades de visitação com
alto  grau  de  intervenção,  administrativas,  buscando  minimizar  o  impacto  dessas
atividades sobre o ambiente natural e cultural da UC. 

Delimitação: Compreende a região nas proximidades das margens do rio Tapajós da
região próxima a base do Uruá e Tracoá e suas trilhas até o limite do Igarapé Tracoá. 

Toda a região situada entre o limite da UC e a margem do Rio Tapajós nas adjacências
desta  zona serão  incorporadas  à  mesma em caso  de  reintegração  dos  limites  do
parque.

Normas:

1. São  atividades  permitidas  nesta  zona:  proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental,  recuperação ambiental,  visitação com alto grau de intervenção e
administração da UC.

2. São  permitidas  as  infraestruturas  necessárias  para  os  usos  previstos  nesta
zona.

3. Os  efluentes  gerados  não  poderão  contaminar  os  recursos  hídricos  e  seu
tratamento deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto.

4. Esta  zona  deverá  conter  locais  específicos  para  a  guarda  e  o  depósito  dos
resíduos  sólidos  gerados  na  unidade  de  conservação,  os  quais  deverão  ser
removidos para o aterro sanitário ou vazadouro público mais próximo, fora da
UC.

5. Os resíduos sólidos gerados por ocasião das atividades permitidas nesta zona
deverão ser retirados pelos próprios usuários e depositados em local adequado.

6. O  trânsito  motorizado,  desde  que  compatível  com  as  características  do
ambiente, será facultado para as atividades permitidas nesta zona, devendo ser
regulamentado em instrumento específico nos casos de visitação.

7. Em caráter  excepcional  poderá  ocorrer  o  aproveitamento  de  árvores  caídas
naturalmente  para  a  construção  e  manutenção  de  infraestruturas  que
contribuam melhorar a experiência da visitação, proporcionar comodidade e/ou
segurança ao visitante ou para a proteção dos atributos dessa zona, desde que
formalmente  autorizado  pela  autoridade  responsável  pela  gestão  do  Parque
Nacional  e  que  seja  devidamente  certificada  a  inexistência  de  impacto
ambiental em cada caso concreto.

8. O  uso  de  fogueiras  nas  atividades  de  visitação  é  permitido  em locais  pré-
determinados.

9. É permitido o uso de fogareiros nas atividades permitidas nesta zona.
10.É permitida a realização de fogo para preparo de alimentos, exclusivamente nos

locais  pré-determinados,  como  locais  estruturados  para  piqueniques  e
churrasqueiras.
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Zona de Sobreposição Territorial

Descrição:  É a zona que contém áreas nas quais há sobreposição do território da
unidade de conservação com outras áreas protegidas, tais como outras unidades de
conservação e os territórios indígenas declarados. Nesta zona, o manejo e a gestão
serão regulados por acordos específicos estabelecidos de forma a conciliar os usos
daquelas populações e a conservação ambiental. 

Objetivo  geral  de  manejo: Harmonizar  as  relações  entre  as  partes  envolvidas,
estabelecendo-se  procedimentos  que  minimizem os  impactos  sobre  a  unidade  de
conservação e facilitem a sua implementação 

Delimitação: Compreende  a  região  duplamente  protegida  onde  a  área  do  Parna
Amazônia possui interface com a Terra Indígena Andirá-Marau.

A área sobreposta com a Floresta Nacional do Pau Rosa não foi incluída nesta zona
pois o plano de manejo daquela UC indica que o uso da área sobreposta será definido
no Plano de Manejo do Parna Amazônia. Neste sentido, a referida área foi incluída na
zona de preservação.

Normas:

1. São  atividades  permitidas  nesta  zona:  proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental, recuperação ambiental, visitação de baixo grau de intervenção e sua
infraestrutura (desde que respeitados as especificidades da UC e o acordo com os
co-detentores do território sobreposto) e atividades inerentes à dinâmica social e
econômica dos co-detentores do território, incluindo o uso de recursos naturais.

2. As normas de uso da área deverão ser estabelecidas em conjunto entre o ICMBio,
as  comunidades  indígenas  e  a  FUNAI,  observando-se  a  legislação  e  outros
instrumentos vigentes como, por exemplo, o PGTA e o PNGATI.

Zona de Usos Divergentes

Descrição: É a zona que contem ambientes naturais ou antropizados, onde ocorrem
populações  humanas  ou  suas  áreas  de  uso,  cuja  presença  é  incompatível  com a
categoria de manejo ou com os objetivos da unidade de conservação, admitindo-se o
estabelecimento  de  instrumento  jurídico  para  compatibilização  da  presença  das
populações com a conservação da área, lhes garantindo segurança jurídica enquanto
presentes no interior da UC.

Objetivo geral de manejo: Manutenção do ambiente em harmonia com a presença
de população humana, buscando a compatibilização dos usos realizados por elas com
os  objetivos  da  unidade  de  conservação,  estabelecendo  procedimentos  que
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minimizem os impactos antrópicos sobre a área até que seja resolvida a situação que
diverge com os objetivos do Parna.

Delimitação: Compreende porção leste do Parna Amazônia aonde existem ocupações
humanas pendentes de realocação.

Normas:

1. São  atividades  permitidas  nesta  zona:  proteção,  pesquisa,  monitoramento
ambiental,  recuperação  ambiental  e  outros  usos  acordados  em instrumento
jurídico  firmado  entre  os  ocupantes  e  o  órgão  gestor  da  UC,  incluindo  a
visitação.

2. A presença de populações tradicionais, populações não tradicionais em imóveis
de  domínio  privado  legítimo  e  populações  não  tradicionais  vulneráveis
socioeconomicamente  residentes  em  áreas  de  projetos  de  assentamento
criados  pelo INCRA em sobreposição ao Parque Nacional  da Amazônia,  bem
como o uso que fazem das áreas, serão regidos por Termo de Compromisso, ou
outro  instrumento jurídico  pertinente,  de caráter  transitório.  Tal  instrumento
definirá os critérios para permanência, atividades passíveis de serem realizadas
e normas específicas relacionadas, observadas boas práticas de manejo do solo
e dos recursos hídricos, devendo vigorar até que o Poder Público promova a
respectiva indenização e/ou reassentamento, a depender do caso.

3. É vedada a conversão de novas áreas de uso.
4. Deverão ser demolidas todas as edificações das áreas onde tenha ocorrido a

regularização fundiária e retirados os restos para fora da UC, desde que não
tenham  significado  histórico-cultural  e  não  sejam  de  interesse  para  outras
ações da gestão e do manejo.

5. Após  a  conclusão  do  processo  de  regularização  fundiária  esta  zona  será
recategorizada.

38



NORMAS GERAIS PARA O PARQUE NACIONAL DA
AMAZÔNIA

Fauna e flora silvestres

1. A coleta, a apanha e a contenção de espécimes animais, incluindo sua
alimentação,  serão  permitidas  para  fins  estritamente  científicos  e
didáticos,  de  acordo  com  projeto  devidamente  aprovado,  mediante
avaliação de oportunidade e conveniência, pelo órgão gestor da UC.

2. A  reintrodução  de  espécies  ou  indivíduos,  para  enriquecimento  ou
adensamento  populacional,  da  fauna  ou  flora  nativa  será  permitida
mediante  projeto  técnico-científico  específico,  autorizado  pelo  órgão
gestor da UC, conforme regulamentação vigente.

3. A manutenção de animais silvestres nativos em cativeiro no interior da
UC  será  permitida,  exclusivamente,  para  fins  de  implementação  de
programa de reintrodução na UC.

4. A  soltura  de  espécime  de  fauna  autóctone  será  permitida  quando  a
apreensão ocorrer  logo após a sua captura no interior  da Unidade ou
entorno imediato, respeitado o mesmo tipo de ambiente.

Espécies exóticas e animais domésticos

5. O controle e a erradicação de espécies exóticas ou alóctones de fauna e
flora na UC, inclusive asselvajadas, deverá ser realizada mediante projeto
previamente  autorizado  pelo  órgão  gestor,  podendo  ser  dispensada a
apresentação de projeto quando houver detecção precoce.

6. A introdução de espécies exóticas e/ou domésticas, animais e vegetais,
na UC fica proibida, exceto para casos de áreas não indenizadas.

7. A  introdução  de  espécies  exóticas  e/ou  domésticas  em  áreas  não
indenizadas  será  admitida  quando não se tratar  de espécies  exóticas
invasoras ou com maior potencial invasor do que a cultura ou criação
atual.

8. É proibida a soltura de animais exóticos e alóctones na UC.
9. No caso de espécies vegetais exóticas e alóctones,  estas poderão ser

utilizadas  nos  estágios  iniciais  de  recuperação  de  áreas  degradadas
desde  que  comprovadamente  necessárias  e  aprovadas  em  projeto
específico.

10. Os  arranjos  paisagísticos  das  instalações  da  UC deverão  utilizar
espécies nativas.

11. Fica  proibido  o  ingresso  e  permanência  na  UC  de  pessoas
acompanhadas de animais domésticos, bem como animais domesticados
e/ou  amansados,  exceto  nos  casos  de  ocupantes  de  áreas  não
indenizadas e pessoas portadoras de deficiência acompanhada de cão de
assistência.
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Recuperação de áreas degradadas e uso de agrotóxicos

12. É proibida a manobra de aeronaves e máquinas no interior da UC
ou mesmo parte delas  quando envolvidas  na aplicação de defensivos
agrícolas químicos (agrotóxicos e biocidas).

13. A  restauração  ou  recuperação  de  áreas  degradadas  na  UC,
inclusive  com  o  uso  de  defensivos  agrícolas  químicos  (agrotóxicos  e
biocidas) e espécies exóticas, deverá ter projeto específico previamente
aprovado pelo órgão gestor da UC.

14. É  permitido  o  uso  de  herbicidas  para  o  controle  de  espécies
exóticas, desde que constante de planejamento específico de controle e
erradicação de espécies exóticas.

Pesquisa científica: 
15. Todo  material  utilizado  para  pesquisas  e  estudos  dentro  da  UC

deverá  ser  retirado  e  o  local  reconstituído  após  a  finalização  dos
trabalhos,  exceto  nos  casos  em  que  houver  interesse  da  UC  na
manutenção dos mesmos.

16. A  realização  de  pesquisa  em  locais  de  visitação  deverá  ser
informada  com  antecedência  ao  órgão  gestor  para,  se  for  preciso,
orientar os pesquisadores e estabelecer uma estratégia de comunicação
com o visitante.

17. O pesquisador  deverá  preencher  o  formulário  de autorização  de
entrada na Unidade para fins de controle e segurança.

Visitação

18. Conforme a natureza da atividade e a avaliação do órgão gestor da
UC  o  visitante  deverá  assinar  termo  de  responsabilidade  e  de
conhecimento de riscos sobre os procedimentos e condutas durante a
visita à UC.

19. Os  visitantes  deverão  ser  informados  sobre  as  normas  de
segurança e condutas na UC.

20. A instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação visual
ou de publicidade e propaganda deverão manter relação direta com as
atividades de gestão ou com os objetivos da UC.

21. Até que a UC disponha de projeto  de sinalização,  é permitida a
instalação de sinalização indicativa,  de orientação e para a segurança
dos visitantes, pesquisadores e funcionários.

22. É  permitido  citar  o  crédito  a  parceiros  das  iniciativas  da  UC na
sinalização de visitação, desde que atenda as orientações institucionais.

23. Todo  resíduo  gerado  na  UC  deverá  ser  destinado  para  local
adequado.
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24. O consumo de bebidas alcoólicas,  será  permitido em locais  pré-
definidos,  nas  áreas  de  visitação  na  UC,  conforme  planejamentos
específicos.

25. O comércio de alimentos e bebidas poderá ser permitido somente
na zona de infraestrutura, conforme planejamentos específicos.

Acesso e treinamento das forças armadas: 

26. Fica garantida, em toda a área da UC, nos termos do art. 1º, do
Decreto nº 4.411/2002:

a. liberdade de trânsito e acesso, por via aquática, aérea ou terrestre,
de  militares  e  policiais  para  a  realização  de  deslocamento,
estacionamentos, patrulhamento e demais operações e atividades,
indispensáveis a segurança e integridade do território nacional;

b. a instalação e manutenção de unidades militares  e  policiais,  de
equipamentos  para  fiscalização  e  apoio  à  navegação  aérea  e
marítima,  bem como das  vias  de  acesso  e  demais  medidas  de
infraestruturas e logísticas necessárias,  conforme as normas das
zonas do parque nacional.

27. O treinamento militar será permitido, mediante solicitação prévia e
autorização  da  gestão  da  UC,  desde  que  respeitadas  às  normas
pertinentes e que não cause impactos à UC.

Infraestrutura: 

28. Todas as novas obras ou serviços de engenharia ou infraestrutura
necessárias à gestão da UC devem considerar a adoção de tecnologias
alternativas  de  baixo  impacto  ambiental  durante  a  construção  ou
reforma,  incluindo  economia  e  aproveitamento  de  materiais,  água,
energia  (aquecimento  solar,  ventilação  cruzada,  iluminação  natural),
disposição e tratamento de resíduos e efluentes, harmonização com a
paisagem, de acordo com as diretrizes institucionais vigentes.

29. As  infraestruturas  necessárias  à  gestão  da  UC  existentes
anteriormente  a  este  Plano  de  Manejo  serão  readequadas  conforme
disponibilidade orçamentária e prioridades da gestão.

30. Toda infraestrutura  existente  na UC que possa  gerar  resíduos  e
efluentes  sanitários  deverá  contar  com  um  sistema  de  tratamento
adequado, evitando a contaminação do solo e dos recursos hídricos.

31. Quando  for  necessária  a  instalação  ou  melhoria  de  linha  de
distribuição  de  energia  dentro  da  UC deve  ser  utilizada  a  opção  que
cause  menor  impacto  ambiental  e  tenha  maior  harmonia  com  a
paisagem,  dando-se  preferência  à  subterrânea  e  sempre  seguindo  as
diretrizes institucionais vigente e a legislação ambiental vigente.
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Eventos esportivos:

32. A  realização  de  eventos  esportivos  poderá  ser  autorizada  pelo
órgão  gestor  da  UC,  desde  que  a  atividade  seja  compatível  com  os
objetivos  da  unidade  de  conservação,  seu  zoneamento  e  após  a
avaliação dos impactos negativos da atividade, conforme projeto técnico
apresentado previamente pelo interessado.

33. Não são permitidas somente competições esportivas motorizadas.

Eventos diversos e uso de equipamentos sonoros: 

34. Eventos  diversos (shows,  festas,  exposições,  feiras etc.)  poderão
ocorrer quando tiverem relação com os objetivos da UC, bem como não
oferecerem  impactos  ambientais  e  à  experiência  de  visitação,  sendo
necessário  seguir  a  legislação  vigente  e  obter  autorização  prévia  da
administração da UC.

35. Campanhas  promocionais  para  lançamentos  de  produtos  ou
subprodutos ou promoção de marcas são relacionadas ao uso de imagem
da UC e devem seguir a legislação vigente.

36. Eventos religiosos poderão ser permitidos desde que não causem
impactos  ambientais  e  à  experiência  de  visitação,  sendo  isento  de
pagamento pela autorização de uso o evento tradicional  de romaria à
Capela de São José da Mata. 

37. É proibido qualquer tipo de campanha e/ou propaganda político-
partidária no interior da UC, exceto em casos previstos em Lei.

38. Qualquer  infraestrutura  montada  para  atender  aos  eventos
autorizados deverá ser retirada ao final das atividades e reconstituído o
ambiente utilizado, exceto quando sua permanência for de interesse da
UC.

39. O uso de aparelhos sonoros de longo alcance somente poderá ser
autorizado  pela  administração  da  UC  em  situações  específicas,  que
deverá  considerar  as  regulamentações  existentes,  os  impactos
ambientais e os impactos à experiência de visitação.

40. A  passagem ou  a  permanência  de  carros  de  som é  vedada  no
interior da UC

a. situações  excepcionais  podem  ser  avaliadas  e  autorizadas  pela
administração da UC, desde que não causem impactos ambientais,
à experiência de visitação e aos usuários da UC

41. O  uso  de  equipamentos  sonoros  e  instrumentos  musicais  de
pequeno alcance, são restritos às atividades de pesquisa cientificas, às
áreas  de  moradia  e  às  atividades  ou  eventos  autorizados  pela
administração da UC.

Uso do fogo: 

42. É proibido o uso de fogo na UC, exceto nas seguintes situações:
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a. Em atividades da UC relativas ao manejo integrado do fogo (MIF);
b. Emprego  da  queima  prescrita,  em  conformidade  com  o

estabelecido neste plano de manejo ou planejamentos específicos;
e

c. Nas  atividades  permitidas,  conforme  previsto  nas  normas  do
zoneamento.

43. É proibido o uso de retardantes de fogo para combate a incêndios
florestais até que aprovado ou regulamentado pelo órgão gestor da UC.

Estradas e rodovias:

44. Não  é  permitida  a  abertura  de  piçarreiras  e  outras  áreas  de
empréstimo na UC.

45. Deverão ser adotadas medidas de recuperação e estabilização das
áreas de servidão das rodovias ou estradas no interior da UC. 

Temas diversos:

46. É proibido entrar na UC portando instrumentos próprios para caça,
pesca e exploração de produtos ou subprodutos florestais, tintas spray e
similares, ou outros produtos incompatíveis com as condutas em UC ou
que  possam ser  prejudiciais  à  flora  e  à  fauna,  exceto  nas  seguintes
situações:

a. atividades inerentes à gestão da área;
b. sinalização de trilhas;
c. pelos moradores das zonas de uso divergente e de sobreposição

territorial e nas atividades permitidas; e
d. pesquisa científica e outros casos autorizados pela administração

da UC.
47. O uso de drones na UC poderá ser permitido mediante autorização

do órgão gestor.
48. Toda pessoa ou instituição que produzir material técnico, científico,

jornalístico  ou  cultural  sobre  a  UC deverá  entregar  uma cópia  à  sua
administração para arquivamento no seu acervo.

49. O subsolo integra os limites da UC, sendo proibida a exploração
direta de recursos minerais.

50. O espaço aéreo integra os limites da UC.
51. É  proibido  retirar,  mover  ou  danificar  qualquer  objeto,  peça,

construção e vestígio do patrimônio cultural, histórico e arqueológico da
UC, exceto para fins de pesquisa ou resgate do material, de acordo com
a legislação vigente e desde que com autorização da administração da
UC.
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a. A  pesquisa  e  resgate  de  material  arqueológico  deverá  ser
precedida  de  consulta  e  acompanhamento  das  comunidades
indígenas Sateré-Mawé e Munduruku, conforme o caso.

52. Eventuais  usos  tradicionais  por  indígenas  serão  regulamentadas
por Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico pertinente, os
quais  definirão as  atividades  passíveis  de  serem realizadas  e  normas
específicas relacionadas.

53. O pouso e a decolagem de aeronaves dentro dos limites  da UC
serão  admitidos  para  casos  de  emergência,  resgate  e  atividades  de
proteção da UC.
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ATOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS

Muitas  das  decisões  de  gestão  de  uma  unidade  de  conservação  são  dirigidas  ou
influenciadas por atos legais e administrativos. 

Os  atos  legais  são  requisitos  específicos  que  devem ser  cumpridos,  e  podem ser
expressos no diploma legal de criação da unidade, em legislação distinta após a sua
designação ou em processo judicial.  Os atos legais podem ampliar o  propósito  da
unidade ou introduzir elementos não relacionados ao propósito. 

Os atos administrativos  são,  em geral,  acordos  alcançados  por meio de processos
formais  e  documentados,  como termos de reciprocidade,  termos de compromisso,
acordos de cooperação, convênios, entre outros. Exemplos incluem servidões, direitos
de  passagem,  arranjos  para  respostas  a  serviços  de  emergência,  contratos  de
concessão etc.

Atos  legais  e  administrativos  podem  promover,  em  muitos  casos,  uma  rede  de
parcerias que ajudam a cumprir os objetivos da unidade de conservação e facilitar as
relações de trabalho com outras instituições. Juntos, os atos legais e administrativos
constituem um componente essencial no planejamento e manejo da UC.

A lista dos atos legais e administrativos existentes para o Parna Amazônia vigentes
até a publicação deste Plano de Manejo encontra-se apresentada abaixo:

 Decreto  №  73.683,  de  19  de  fevereiro  de  1974.  -  Cria  o  Parque  Nacional  da
Amazônia. 

 Decreto nº 90.823 de 18 de janeiro de 1985. - Altera os limites do Parque Nacional
da Amazônia, criado pelo Decreto nº 73.683, de 19 de fevereiro de 1974.

 Decreto s/nº de 13 de fevereiro de 2006 - Amplia o Parque Nacional da Amazônia,
no Estado do Pará, e dá outras providências.

 Lei n° 12.678 de 25 de junho de 2012 - Dispõe sobre alterações nos limites dos
Parques  Nacionais  da  Amazônia,  dos  Campos  Amazônicos  e  Mapinguari,  das
Florestas Nacionais de Itaituba I,  Itaituba II  e do Crepori  e da Área de Proteção
Ambiental do Tapajós; altera a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras
providências.  Art.  3o As áreas desafetadas do Parque Nacional  da Amazônia em
seus limites leste deverão ser destinadas para o estabelecimento de Projetos de
Assentamento Sustentáveis, a serem criados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA. Art. 4o O Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade -  Instituto Chico Mendes e o Incra procederão à demarcação dos
limites leste do Parque Nacional da Amazônia.

 Decreto nº 4.326, de 08 de agosto de 2002 – Institui, no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia –  ARPA,  e dá outras
providências.

 Decreto n°8974 de janeiro de 2017 - Estabelece a estrutura e Aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de
Confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico  Mendes.  Art.  20.  À  Unidade  Especial  Avançada  compete  gerir,  manter  a
integridade  ambiental,  promover  o  desenvolvimento  sustentável  e  executar,
monitorar  e avaliar  ações,  de modo integrado,  de um conjunto de unidades de
conservação federais.
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 Instrução Normativa n° 19/2011 do ICMBio: Dispõe sobre o uso de imagem de UC;

 Instrução Normativa n° 26/2012 do ICMBio: Estabelece diretrizes e regulamenta os
procedimentos para a elaboração, implementação e monitoramento de termos de
compromisso entre o Instituto Chico Mendes e populações tradicionais residentes
em unidades de conservação onde a sua presença não seja admitida ou esteja em
desacordo com os instrumentos de gestão.

 Instrução Normativa n° 02/2016 do ICMBio: Dispõe sobre normas e procedimentos
administrativos para autorização de uso para a prestação do serviço de condução
de visitantes em unidades de conservação federais;

 Instrução  Normativa  nº  02/2017  do  ICMBio:  Disciplina,  no  âmbito  do  ICMBio,  o
planejamento,  a  execução e  o monitoramento  dos contratos  de concessão para
prestação de serviços de apoio à visitação em unidades de conservação;

  Instrução  Normativa  n°  05/2018  do  ICMBio:  Dispõe  sobre  diretrizes  e
procedimentos administrativos para o monitoramento da visitação em UC

  Instrução Normativa n° 14/2018 do ICMBio: Dispõe sobre observação de aves em
UC;

 Portaria Nº 86, de 26 de novembro de 2004. - Cria o Conselho Consultivo do Parque
Nacional da Amazônia.

 Portaria  N° 1.133, de 05 de dezembro de 2016 Renova a Portaria  e modifica a
composição do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Amazônia nos Estados
do Amazonas e do Pará (Processo nº 02121.010403/2016- 91).

 Homologação das entidades que compõe o conselho consultivo do Parque Nacional
da  Amazônia
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/voluntariado/homologacao_do_cons
elho_parna_da_amazonia.pdf

 Portaria N° 258, de 17 de abril de 2017 - Define as unidades de conservação federal
compreendidas pela Unidade Especial Avançada nos termos do art. 20 do Decreto
nº. 8.974, de 24 de janeiro de 2017 (02070.002900/2017-40).

 Portaria nº 1.148, de 19 de dezembro de 2018 - Aprova o Rol de Oportunidades de
Visitação em Unidades de Conservação  -  ROVUC para  orientar  tecnicamente  os
processos de planejamento da visitação.

 Portaria  nº  1.161,  de  26  de  dezembro  de  2018  –  Aprova  o  documento
“Interpretação Ambiental nas Unidades de Conservação Federais”

 Resolução Nº 1, Plenário do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Amazônia
de 13 de março de 2019 - Dispõe sobre a criação, composição e funcionamento do
Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária do Conselho Consultivo do Parque
Nacional  da  Amazônia.  Art.  1°  Criar  Grupo  de  Trabalho  (GT)  para  monitorar  a
execução do plano de trabalho elaborado na primeira reunião extraordinária  do
Conselho Consultivo do Parque Nacional da Amazônia do ano de 2018 e tratar do
tema regularização fundiária e reassentamento das famílias residentes no Parque
Nacional da Amazônia.

Atos administrativos relacionados ao Parna Amazônia:

 Acordo  de  Cooperação  Técnica  nº  20/2018-GABIN/ICMBIO.  PROCESSO  n°
02070.010760/2018-64.  Acordo de Cooperação que entre si celebram o INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio e IPÊ - Instituto de
Pesquisas Ecológicas. OBJETO: Objetivando a execução de ações de apoio a gestão
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e  consolidação  das  Unidades  de  Conservação  federais  da  Amazônia,  visando  a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco. VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018. Pelo
ICMBio: PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO - Presidente. Pelo Instituto de
Pesquisas Ecológicas: SUZANA MACHADO PADUA – Presidente.

 Acordo de Cooperação Técnico-Científica que entre si celebram o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e a Universidade Federal  do
Oeste do Pará – UFOPA, publicado no DOU, Seção 3, Nº 69, quarta-feira, 10 de abril
de  2019.  PROCESSO n°  02121.001968/2018-40.  OBJETO:  O  presente  Acordo  de
Cooperação  Técnico-Científica  tem  por  estabelecer  regras  e  condições  de  um
regime de estreita  cooperação  técnico-científica,  entre  o  ICMBio  e  a  UFOPA,  no
âmbito  de  suas  respectivas  esferas  de  competências,  nos  esforços  de
planejamento,  organização,  apoio,  desenvolvimento,  implementação e  realização
de pesquisas, manejo, ensino e extensão para execução de ações de conservação e
gestão da biodiversidade amazônica, também em seus aspectos socioeconômicos e
culturais,  nas  unidades  de  conservação  federais  no  âmbito  da  Coordenação
Regional 03, conforme Plano de Trabalho.

 Minuta de termo de ajustamento de conduta –2012 (Não aprovado,  está em
revisão atualmente para se tornar um termo de compromisso) – TAC que celebram
entre si o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por intermédio
do seu Presidente e as Comunidades residentes no interior do Parque Nacional da
Amazônia – PNA.
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Anexo 1.  Diagramas de análise dos Recursos e Valores Fundamentais (RVF) do Parna Amazônia.
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